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פרק התמודדות עם שפה זרה
מבוא לשפה ולבלשנות
הבלשנות כמדע

 25עובדות על שפה

העיסוק בשפה עניין את בני האדם מאז ומעולם .כבר בתקופת התנ"ך ניתן למצוא סיפורים כמו סיפור
מגדל בבל ,אשר מנסים להסביר את קיומן של שפות רבות בעולם ,או הסברים מילוליים לשמות
משמעותיים במקרא )"אטימולוגיה עממית"( ,כמו האטימולוגיה בסיפור בריאת העולם למילה "אישה":
"לזאת יקרא אישה כי מאיש לקחה -זאת")בראשית ב .(23 ,סיפור מוכר נוסף הוא סיפורו של הורדוטוס
מהמאה החמישית לספירה ,אשר בודד תינוק רך על מנת לשמוע את השפה הראשונה שבה ידבר,
משום שכך יהיה ניתן לקבוע מהי השפה המקורית שבה דיברו בני האדם.
הבלשנות היא למעשה המדע החוקר את השפה ,מחקר הלשונות משתמש במספר כלים ונקודות מבט
על מנת להבין את המרכיבים השונים של השפה ואת דרכי התחברותם זה לזה .הדבר נעשה מתוך
תפיסה כי השפה בתצורתה הנוכחית והתבונה שמוצגת על ידי השימוש בה הן ייחודיות לחברה
האנושית ,ומבדילות בין בני האדם לבעלי החיים .על כן ,על מנת להבין את התכונות המאפיינות אותנו
כבני אדם ,עלינו להבין את הדרן שבה אנו מתקשרים זה עם זה.
לבלשנות המודרנית ישנם כמה עיסוקים נוספים כיום ,וביניהם זיהוי ותיעוד של לשונות "חדשות"
שמתגלות ,בין אם אלו לשונות מתות )לשונות שאינן דבורות כיום בעולם על ידי דוברים ילידיים ,כמו
אכדית או אוגריתית( ,או לשונות "חיות" אשר מתגלות במשלחות מחקר ליעדים שונים בעולם ,כמו ניבים
אשר מתגלים בשבטים מסוימים באפריקה .עיסוק נוסף של הבלשנות המודרנית הוא בלשנות גאוגרפיית,
כלומר בדיקת התפוצה הגיאוגרפית של לשונות שונות.

פסיכו-בלשנות

בשונה מלשונות בעלי החיים ,לשון אנושית אינה עונה רק על צורכים ביולוגיים .היא מכילה סימנים רבים
אשר מוכרים ומוסכמים על דוברי השפה ,אשר יכולים להגות אותם ,לזהות אותם כשנאמרים או נכתבים,
לשייך אותם לחפץ או עצם מסוים בעולם ,ולחבר אותם זה לזה באופן שיגרום להם להביע משמעות
ברורה ,על אף שייתכן שלא נאמרו בצורה זאת בעבר .פסיכו-בלשנות הוא הענף העוסק כחקר התהליכים
הפסיכולוגיים אשר גורמים לכך שאדם יוכל לדבר ולרכוש שפה אנושית.
הענף סוקר את היכולת של אדם ליצור תנועות או צלילים בעלי משמעות ,וגם להבין אילו צלילים שייכים
לשפתו ואילו לא שייכים אליה .לדוגמה ,דובר עברית יוכל בקלות לבטא את האות צ ,כמו במילים
"צונאמי" או "צרפת" .לעומת זאת ,מילים כמו  thisאו  thatיצריכו ממנו לבטא צלילים שאינם טבעיים
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בפיו ,ואינם חלק משפתו המקורית .על כן ,פעמים רבות הוא יתקשה לבטא אותן כפי שהדוברים הילידיים
יבטאו אותן ,ויהיה לו מבטא זר.
יכולות נוספות שעליהן מצביעה הפסיכו-בלשנות הן היכולת להכיר את המילים המשתייכות לשפה ואת
משמעותן ,ולהבין אותן באופן שיאפשר לו ליצור מהן ביטוי אשר שבאמצעותו יוכל להביע רעיון מסוים
בבהירות ,תוך שמירה על תקינות לשונית .לדוגמה ,דובר עברית יוכל לזהות כי המילה "צם" היא בינוני
בעל משמעות בעברית ,לעומת המבע חסר המשמעות "צן" ,על אף הדמיון בכתיב בין שתי הצורות.
הדובר אף יוכל להשתמש במילה "צם" כחלק ממשפט שהמציא ממוחו שייתכן ולא נכתב באופן זה אף
פעם בעבר ,אך משמעותו תהיה ברורה לדוברי השפה והוא ייחשב תקין מבחינה לשונית" :גיסו של בן
הדוד של אבי צם פעמיים בחודש" .על פי התיאוריה של הבלשן נועם חומסקי ,הדבר אפשרי משום שהוא
נולד כשבמוחו מוטבעת הכשירות ) (competenceלכך .הכשירות הזאת מאפשרת לבטא לאדם מושגים
מופשטים ,והיא אף מאפשרת היווצרות של סימנים חדשים ושינוי משמעויות של מילים מוכרות.

ענפים בבלשנות

https://www.youtube.com/watch?v=O-YS9MNhvq8

הבלשנות מחולקת באופן מסורתי למספר ענפים ,כאשר כל אחד מתמקד במרכיב אחר בשפה ומנסה
להסביר אותו .קיימת מחלוקת בקרב הבלשנים כיצד לחלק את הענפים השונים ,ותחת איזו קטגוריה
לכלול כל ענף .רוב הבלשנים מסכימים עם החלוקה הבאה :פונטיקה ופונולוגיה ,תחביר ומורפולוגיה,
סמנטיקה ופרגמטיקה .אנו נחלק את הענפים לפי תחום העיסוק המרכזי של כל ענף.

פונטיקה ופונולוגיה

פונטיקה היא התחום העוסק בחקר האופן שבו הדיבור נוצר באברי הדיבור ,האופן שבו הוא מועבר

והאופן שבו הוא נקלט בכלי השמע .תחום זה חוקר את הדיבור כתופעה פיזיולוגית ובודק את התכונות
הפיזיקליות של ההגאים ,מבלי לעסוק בשאלת משמעותם ותפקודם בלשון מסוימת .משום כך אין
הפונטיקה נכללת בתחום העיסוק הבלשני אלא מוגדרת כמקצוע הגובל בבלשנות .ממצאיו מהווים כלי
עזר חשוב לבלשן החוקר לשון כלשהי.
לעומת זאת ,פונולוגיה היא התחום החוקר את המעמד של ההגאים בשפה .הפונולוגיה חוקרת את
היחידות הקטנות ביותר של הגאים אשר יוצרות משמעות ,ובודקת את ההבדלים המינימאליים שצריכים
להתקיים ביו שני הגאים על מנת שיהיה הבדל במשמעות ביניהם .יחידת ההיגוי המינימלית העשויה
לגרום הבדל משמעות בשפה מסוימת היא "פונמה" .זוג אשר קיים בו הבדל מינימאלי אשר יוצר הבחנה
בהגייה ובמשמעות הוא "זוג מזערי" .אם נחזור לדוגמה שהוזכרה קודם ,המילה "צם" והמבע "צן",
הפונמה השנייה בכל מילה הביאה לשינוי במשמעות בין שני ההגאים .על כן ,ניתן להבין כי ההגאים
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המסומנים באותיות מ ו־נ )או מ ו־ן בדוגמה שלנו( גורמים להבדל בין המבעים ,והופכים את המגעים
ל"זוג מזערי".

מורפולוגיה

ערבי עם עט

מורפולוגיה היא התורה העוסקת בחקר התצורה של המילים ודרך התהוותן .המורפולוגיה חוקרת את
הנטייה של מילים ,את הדרכים בהן המילים מתחלקות ליחידות משמעות מזעריות ואת האופן שבו שינוי
ביחידה הקטנה ביותר מביא לשינוי במשמעות.
צורן )= מורפמה( – יחידה דקדוקית מינימאלית בעלת משמעות.
צורנים חבורים או כבולים הם צורנים אשר מתחברים באופן ישיר אל המילה .לעומת זאת,
צורנים פרודים הם צורנים אשר מופיעים בסמיכות למילה – מדובר בעיקר במיליות קישור.
המאפיין המורפולוגי המייחד את השפות השמיות הוא השימוש בצורנים מסורגים – צורני שורש ,בניין
ומשקל .במשפחות שפות אחרות ניתן לראות כי רוב המילים הן למעשה צורן אחד בלתי ניתן להפרדה
)"מורפמה"( ,שאליו נוספים צורנים נוספים על מנת לגוון את משמעותו.
למשל ,במילה אני צורן אחד אני; במילה כּ ַָת ְבנוּ שלושה צורנים :כת"ב )שורש( ,פָּ ﬠַ ל )בניין(- ,נוּ )סיומת(;
במילה ַתּלְ ִמ ִידים שלושה צורנים :למ"ד )שורש(ַ ,תּ ְק ִטיל )משקל(- ,ים )סיומת(.
.1

הצורנים מתחלקים לשתי קבוצות:

א.

צורנים מסורגים )גזירה מסורגת(

•

שורש

•

משקל
למשל ,פִּ ְתרוֹן – פת"ר )שורש( ִ +ק ְטלוֹן )משקל( =  2צורנים מסורגים;
מַ ְח ֵשב – חש"ב )שורש(  +מַ ְקטֵ ל )משקל( =  2צורנים מסורגים.

ב.

צורנים חבורים )גזירה קווית(

•

תחילית

•

בסיס

•

סיומת
למשלִ ,דּגְ לוֹן – ֶדּגֶל ִ]דּגְ לְ [ )בסיס( - +וֹן )סיומת( =  2צורנים חבורים.
הַ כּפִּ ית – הַ ) -תחילית(  +כַּף )בסיס( - +ית )סיומת( =  3צורנים נצמדים.
ַק ָוּ ִנים – ַקו )בסיס( ָ- +ן )סיומת( - +ים )סיומת( =  3צורנים נצמדים.

יש מילים שנוצרו באמצעות צירוף של צורנים מסורגים וחבורים .למשלִ ,מ ִמּגְ ָדּ ִלים – ִמ) -תחילית :צורן
נצמד(  +גד"ל )שורש :צורן מסורג( ִ +מ ְקטָ ל )משקל :צורן מסורג( - +ים )סיומת :צורן נצמד( =  4צורנים.
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.2

הצורנים החבורים מתחלקים לשתי קבוצות

א.

צורני גזירה – צורנים שבהצטרפם למילה )=בסיס( ,משתנה משמעותה ונוצר ערך מילוני חדש.

למשל ,גַּגּוֹן – גַּג )בסיס( - +וֹן )סיומת :צורן גזירה(; חֵ ְשמַ לֵּ אי – חַ ְש ַמל )בסיס( ַ- +אי )סיומת :צורן גזירה(.
ב.

צורני נטייה )=צורני דקדוק( – צורנים שבהצטרפם למילה )=בסיס( ,משמעותה של המילה אינה

משתנה ואינו נוצר ערך מילוני חדש ,אך נטייתה של המילה משתנה )אותיות השימוש ,סיומות של נקבה,
של ריבוי ,של שייכות וכד( .למשלִ ,בּ ְספָ ִרים – ְבּ) -תחילית :צורן נטייה(  +סֵ פֶ ר )בסיס( - +ים )סיומת:
צורן נטייה(; ִדּגְ לוֹ – ֶדּגֶל ִ]דּגְ לְ [ )בסיס( - +וֹ )סיומת :צורן נטייה(.
הערה :אותיות השימוש הן לעולם צורני נטייה ,הסיומות יכולות להיות הן צורני גזירה ,הן צורני נטייה,
ואילו הבסיס נשאר בסיס ,ולכן הוא אינו שייך לאף אחת מן הקבוצות.

תחביר )סינטקס(

תחביר הוא התורה העוסקת בחיבור שבין המילים למבעים ומשפטים .התחביר מרכז את הכללים
הבסיסיים אשר מגדירים את הדרכים להרכבת משפט קביל בכל שפה שהיא ,כמו סדר מילים הגיוני,
יצירת קשר בין נושא לנשוא במשפט ,או הצרכה של מושאים.

סמנטיקה )תורת המשמעות(

התחום הבודק את היחס שבין העצמים הקיימים במציאות )"מסומנים"( ,לבין השמות או הכינויים שניתנו

להם בשפה )"מסמנים"( ,ואת הסיבות לשינוי במסמנים לאורך השנים .לדוגמה ,בית ו house-מסמנים
את אותו מסומן אך בשפות שונות .השינוי ביחס בין המסמן למסומן נקרא "מעתק סמנטי" .תורת
המשמעים מצביעה על כמה תהליכים מרכזיים היוצרים שינויים כאלה:
א .מטאפורה  -תהליך שבו מסמן אחד עובר לייצג גם מסומן אחר ,בעקבות הדמיון בין שני המסומנים.
למשל ,השימוש במילה "ים" בצירופים כגון "ים השיבולים" או במילה "שורש" בצירופים כמו "שורש
הבעיה".
ב .מטונימיה  -מצב שבו מסמן אחד משמש גם לייצוג מסומן אחר ,בעקבות המגע בין שני המסומנים.
למשל ,בביטוי "מפני שיבה תקום" ניתן לראות כי המילה "שיבה" הפכה מתכונה המתארת שיער מסוים,
למסמן המתייחס לבעלים של שיער השיבה.
דוגמה נוספת ניתן למצוא במבע "שתיתי שתי כוסות" ,בו ניתן לראות כי הכלי שממנו שתה הדובר מסמן
גם את הנוזל הנמצא בתוך הכוס.
ג .הרחבה של המשמעות  -מצב שבו מילה מקבלת לתוכה משמעויות חדשות שלא היו לה בעבר.
לדוגמה ,המילה "מסגר" ,אשר פירושה המקורי היה "עושה מנעולים" ,קיבלה לתוכה משמעות נוספת של
"חרש מתכות".
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ד .צמצום או התייחדות של המשמעות  -מצב שבו מילה שהכילה משמעויות רבות או נרחבות,
מצטמצמת לתאר מסמן ספציפי יותר .לדוגמה ,המילה "מלאך" תיארה בעבר "שליח" באופן כללי ,וכיום
משמשת רק בפירוש של "שליח אלוהים".
ה .הצורך להגדיר עצמים חדשים בעולם  -עם התפתחות הטכנולוגיה ,נוצרים בעולם עצמים
חדשים אשר לא היו מוכרים קודם לכן .על כן ,נוצר צורך להתאים להם מסומנים חדשים ,לדוגמה ,המילה
"רכב" /אשר ציינה בעבר עגלה רתומה לסוסים ,קיבלה בימינו משמעות של כלי תחבורה מודרני.
תופעה נוספת שכדאי להזכיר ,שאינה נחשבת למעתק סמנטי ,היא השאלה של מילים משפות זרות.
תופעה זאת מתרחשת בעיקר כאשר ישנו מצב בו שתי שפות נמצאות במגע באותו אזור גיאוגרפי,
וכאשר יש מכנה סמנטי משותף בין שתי המילים .במקרה זה ,המילה המושפעת יכולה להגיע למצב שבו
היא מקבלת את המשמעויות של המילה מהשפה המשפיעה .לדוגמה ,בעברית החדשה המילה "כוכב",
אשר התייחסה לגורם שמיימי בלבד" ,קיבלה" גם את המשמעות של אדם מפורסם בעקבות ההשפעה
של המילה האנגלית  .starנוסף על כך ,תופעה משמעותית אשר יכולה להשפיע על התרגום בין שתי
שפות היא אנאיזומורפיזם .תופעה זאת מתרחשת כאשר ישנם הבדלים בין השדה הסמנטי של מסמן
בשפה אחת ,לבין השדה הסמנטי של מסמן בשפה אחרת .פעמים רבות ההבדל נובע מהבדל תרבותי או
מנטלי בין שתי השפות .לדוגמה ,בערבית ישנן כמאה מילים לתיאור סוגים שונים של גמלים ,לעומת
טילה אחת בעברית ,ובשפה האסקימוסית ישנן שלוש מילים שונות לתיאור "שלג" במצבים שונים)בזמן
הירידה מהשמיים ,בזמן ההיערמות שלו ,ובזמן שימושו כחומר בניין(.
שדה סמנטי  -זהו מונח המתאר קבוצת מילים בעלות מכנה משותף ,וכולן קשורות זו לזו מבחינה
רעיונית ,יחד עם זאת ,לכל מילה ישנה משמעות נפרדת משלה .לדוגמה ,בשדה הסמנטי "פירות" ייכללו
מילים כמו :קלמנטינה ,תפוז ,אגס ,קיווי ,בננה ,תות וכו.
פוליסמיה – רב משמעות ,מצב שבו יש לנו מילים שנגזרות מאותו מקור .הרחבה סמנטית של אותה
מילה .לדוגמה המילה "לגלוש" פעם זה היה רק על גלים והיום בצורה מטפורית זה גם גלישה באינטרנט.
מבחינה היסטורית הן באות מאותו מקור .ההרחבה היא סמנטית.

אוצר המילים של השפה

ענפים הנמצאים תחת קטגוריה זאת מתייחסים אל המילה כיחידה אחת ,ומנתחים אותה בדרכים שונות
תוך שמירה על שלמותה .ענפים הנמצאים תחת קטגוריה זאת הם לקסיקולוגיה ,סמנטיקה ואטימולוגיה.
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לקסיקולוגיה

לקסיקולוגיה היא הענף החוקר את האופן שבו מילים שונות בשפה מופיעות במילון .התחום כולל עיסוק
בחקר התצורה ,המשמעות והשימוש במילים ובביטויים שונים .בלקסיקולוגיה יש הנוהגים להבחין בין
"לקסיקולוגיה" )מילונות( ,לבין "לקסיקוגרפיה" )תורת חיבור המילונים(.

אטימולוגיה

אטימולוגיה הוא הענף החוקר את מוצאן והתפתחותן של המילים בלשון ,על מנת לקבוע את צורתן
והמבנה המקורי שלהן .הענף אף מנסה לגלות את הקשרים ההיסטוריים בין מילים שונות .ישנם שני
סוגים של אטימולוגיה :אטימולוגיה פנימית ,אשר העוסקת בקשר בין שתי מילים מאותה השפה,
ואטימולוגיה חיצונית ,אשר עוסקת בזיהוי הקשר וההשפעות שבין שפה אחת לשפה אחרת ,דוגמה
לאטימולוגיה חיצונית היא השאילה מלטינית של המילים "לבלר" ) (libellariusו"ספסל" ),(subsellium
ומיוונית של שם העצם "נימוס" ) (nomosוהפועל "לקלס" )פועל גזור-שם מ" = kalos -טוב"" ,נאה"(.
האטימולוגיה החיצונית משתמשת בכלים המחקריים של הבלשנות המשווה  -גישה בלשנית היסטורית,
אשר משתמשת בערכים של מילות יסוד במילונים משפות שונות ובדקדוק של שפות שונות על מנת
לקבוע מוצא גנטי משותף למילים ולתכונות הדקדוקיות הללו .לשונות שהובחנו ביניהן זיקות דמיון כאלה
הן שפות אחיות שהשתלשלו משפה אם אחת )למשל ,צרפתית ,ספרדית ואיטלקית הן שפות אחיות
במשפחת הלשונות הלטיניות ,ואילו עברית ,ארמית וערבית הן שפות אחיות במשפחת הלשונות
השמיות( .הבדיקות האטימולוגיות המאפיינות את הבלשנות המשווה מאפשרות לנו לזהות מקרים בהם
מילים דו-משמעיות "קיבלו" את שתי המשמעויות שלהן ממילים שונות ,בעקבות שינויים אטימולוגיים
ושינויים בהגייה לאורך השנים .מילים אלו נקראות "מילים הומונימיות" .מדובר במילים שבאופן מקרי
נשמעות אותו דבר ונהגות אותו דבר אבל המקורות שלהן שונים .לדוגמה באנגלית המילה  – bankיכולה
לשמש כבנק או כגדה; מקורן של המילים "חרב" ו"חורבן" בעברית ,אשר משתייכות לאותו שורש עברי
)חר"ב( ,וקשורות בתודעתנו זו לזו ,נובע משימוש בשתי אותיות ח" שונות ,שיצרו שני שורשים שונים
בערבית :המילה חרבה שמשמעותה כידון או רומח והמילה חראב שמשמעותה הרס או שממה.

דקדוק

ההגדרה המקצועית של "דקדוק" שונה אף היא מהאופן שבו היא מוכרת ביום יום ,אך גם הבלשנים
מתקשים להסכים על הגדרה אחת למונח .על פי הגדרה אחת ,דקדוק הוא הידע שיש לדובר שפה
מסוימת על היחידות והחוקים השונים של השפה  -בין אם אלו חוקים של חיבור צלילים למילים

)פונולוגיה( ,חוקים הקשורים למבנה המילים )מורפולוגיה( ,החוקים הנוגעים לחיבור המילים למשפטים
)תחביר( ,כמו גם חוקים הקשורים למתן המשמעות למילים שונות )סמנטיקה( .כל הדקדוק יחד מהווה
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מעין מילון מחשבתי אשר מייצג את הכשירות הלשונית שלנו .על כן ,יש הרואים בדקדוק מעין מונח על
בענף הבלשנות ,ונוהגים לכלול את כל שאר התחומים תחת הדקדוק .על פי הגדרה אחרת ,דקדוק הוא
המדע העוסק בתיאור מבנה הלשון .לשם כך צריך הבלשן לגלות את יסודותיה הראשוניים של הלשון
ולנסח מערכת כללים לתיאור דרכי הצטרפותם של יסודות אלה ליצירת מבעים בעלי משמעות .חשוב
לתחום את גבולותיהם של חקר המילון והדקדוק :המילונאי בודק את היחסים שבין המושגים היסודיים
)"סוס" לעומת "חמור"" ,אהב" לעומת "שנא" וכו"( ואילו המדקדק עוסק ביחסים שבין נגזרותיהם של
המושגים האלה )סוס-סוסך ,אהב-יאהב( .גישה זו דוגלת בהסתכלות על הדקדוק בתור תחום קטן יותר,
העוסק רק ביחס שבין המונחים לבין הצורות שניתן להוסיף להן על מנת ליצור משמעות חדשה .הדקדוק
עבר תהליכים היסטוריים רבים לאורך השנים .הדקדוק המסורתי החל ביוון של המאה ה 5-לפנה"ס,
ונחשב לחלק מהפילוסופיה היוונית .בתקופה זאת הפילוסופים היוונים שאלו את עצמם האם מקורה של
לשון האדם בטבע או בהסכמה של בני האדם על המשמעות של מילים מסוימות .על פי הפילוסופים
העתיקים ,על מנת לגלות את התשובה לשאלה זאת יש לפרק את המילים לגורמים .תרומתם העיקרית
של הבלשנים ביוון העתיקה הייתה קביעת מושגי יסוד המשמשים עד ימינו .אפלטון היה הראשון שערך
הבחנה בין "שמות עצם" ל"פעלים" ,אשר מאוחר יותר הורחבה ע"י אריסטו בהוספת קטגוריה שלישית
של "מילות חיבור" לכל המילים שנותרו מחוץ לקטגוריות האחרות .כמו כן ,הבחין אריסטו בשלושה מינים
דקדוקיים" :זכר"" ,נקבה" ,ו"ביניים" .מסורת הדקדוק ההודית עסקה גם היא בהבחנה בין "שמות עצם"
ל"פעלים" ,אולם הייתה בעיקרה אנליטית ,ועסקה בפירוק הרצף הלשוני ליחידות לשוניות .לכן ניתן
לראות בהם כמייסדיה של השיטה האנליטית בבלשנות ,המגלה את היסודות הפשוטים שבתבנית ואת
חוקי צירופיהם המכניים .לעומת זאת ,הדקדוק הערבי החל כמדע עזר של מדעי הדת בתקופת
התפשטות האסלאם .העיסוק בו החל בעקבות חשיבותו בו לקריאה ולהבנה של הקוראן ,בתקופה שבה
האסלאם התפשט למאמינים רבים אשר שפת אימם אינה ערבית .על כן ,הצורך לשמור על טוהר השפה
שבה נכתב הקוראן הביא לעיסוק בשפה הערבית ודקדוקה .הדקדוק הערבי שאב את עקרונותיו
מהבלשנות היוונית וההודית ,בעיקר בהגדרה של "שם עצם"" ,פועל" ומיליות קישור ,ובהשפעת השפה
ההודית בתחום ההגאים בלשון.
ניצני הדקדוק העברי החלו בהערות של בעלי המסורה ,שנועדו לשמר את הטקסט המקראי ע"י מתן
הנחיות לשם הקפדה בהגיית כל תג ותג במקרא .עיקר פעולתם היה מנייה וסיכום של צורות חריגות,
אולם מתוך הרישום של התופעות החריגות ניתן להסיק הבנה מקיפה ומערכתית של הצורות השכיחות
והסדירות בלשון .בימי הביניים הדקדוק העברי הושפע מהדקדוק הערבי ,גם בדרכי המחשבה שננקטו
וגם במונחים שבהם חל שימוש )"שם"" ,פועל"" ,מילת יחס"( .הזיקה של המדקדקים אל הלשון הערבית
אפשרה בפעם הראשונה השוואה בין שתי לשונות סמוכות ,וכך כבר במאה העשירית לספירה ,מאות
שנים לפני התפתחות הבלשנות ההשוואתית ,מדקדקים עבריים השתמשו בערבית על מנת לפענח
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מקומות סתומים במקרא .התגברות ההתעניינות בתקופה העתיקה בכלל ובכתבי הקודש בפרט העירו
את הבלשנות האירופית מקיפאונה .התקדמות של ממש חלה במאה התשע עשרה כאשר נתגלה דמיון
בין לשון סנסקריט ללשונות האירופאיות ,והונחו היסודות לענף הבלשנות המשווה .אחד ההישגים
החשובים של מדע הבלשנות באותה תקופה היה השינוי בתפיסה שהלשון הכתובה חשובה יותר מן
הלשון המדוברת .כך נסללה הדרך להתפתחות תורת ההגה .עם התחדדות ההבחנה בין שפות
לדיאלקטים )כגון ההבדל בין הערבית בכפר לערבית בעיר( התפתחה התפיסה כי הדיאלקטים האזוריים
אינם "גרסה פגומה" של הלשון הספרותית אלא אמצעי תקשורת הראוי למחקר דקדוקי ,ואכן במאה
העשרים התפתח מחקר הדיאלקטים כענף עצמאי בתחום הבלשנות.

דקדוק נורמטיבי

הדקדוק המסורתי הקדם־מודרני ייחס חשיבות רבה יותר ללשון הכתובה ובעיקר ללשון המופיעה

בטקסטים ספרותיים קלאסיים או טקסטים דתיים קנוניים .הנחת היסוד שלו הייתה כי הלשון המצויה
בטקסטים אלה היא הלשון הטהורה והנכונה ,בעוד שהשפה המדוברת נחשבה ללשון קלוקלת אשר יש
להימנע משימוש בה .הבלשנים המסורתיים שהתחנכו על האסכולה הזאת לא עסקו כלל במיון וניתוח של
תופעות הלשון המצויות בלשון הדבורה .הם אף העריכו כי תפקידם הוא לשמור על טוהר הלשון ,ועל כן
הם נטלו לעצמם את הסמכות לקבוע כללים לשפה הרצויה ,ולהחליט מהי הלשון הנכונה והטובה ומהי
לשון קלוקלת.
העיסוק הלשוני המציב לו למטרה לקבוע נורמות לשוניות ולהנחיל הלכות בנוסח "נכון" ו"לא נכון" נקרא
דקדוק נורמטיבי או דקדוק פוסקני )כלומר ,דקדוק הפוסק הלכות בלשון( .על פי רוב ,כללי הדקדוק
הנורמטיבי מבוססים על טקסטים קלאסיים ,אשר נחשבים לטקסטים יוקרתיים שמייצגים לשון מופתית.
כך ,למשל ,במשך דורות נכתבו ספרי דקדוק עבריים ברוח לשון התנ"ך ,אך כיוון שלשון זאת שונה מאד
במערכת הדקדוקית שלה מעברית בת זמננו ,הנורמה הלשונית אשר נכפתה באופן מלאכותי "נאבקה"
עם הלשון הטבעית של הדוברים .דוגמה לכך ניתן לשמוע בקריינות החדשות ברדיו ובטלוויזיה ,אשר
פעמים רבות נשמעת ארכאית או יוצאת דופן באופן ההגייה או הדיבור של מילים מסוימות בהשוואה
ְת ְניָה"( .ניצחונן של הצורות הטבעיות השגורות בשפה על הנורמה
"בּנ ָ
)"בּכְ פָ ר סבא"ִ ,
ללשון המדוברת ִ
הלשונית קבע תקן חדש וחייב את מתכנני הלשון להנהיג שינויים בספרי הדקדוק .עם זאת ,חשוב
להדגיש כי אין להמעיט בחשיבותו של הדקדוק הנורמטיבי או לראות בו כמייצג גישה פסולה ,יש לו מקום
חשוב מרכזי בחיי הלשון ובייחוד בתחום הוראת השפה ,אך אין הוא נכלל במסגרת המחקר הדקדוקי
המדעי.
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דקדוק דסקרפטיבי

בעידן המודרני רווחת הדעה כי תפקידו של הבלשן הוא לתאר את הלשון המודרנית  -הדבורה או
הכתובה ,לנתחה ,ולנסות למצוא בה חוקיות או שיטתיות .אנו מצפים ממנו להגיע למסקנות ולנסח כללים
המתארים את העובדות מבלי להעריך אם הן "טובות" או "נכונות" .אין זה מעניינו לעסוק ברצוי בלשון ,כי

אם לחקור את המצוי בה .הבלשנות המודרנית מבינה ששפה חיה המשמשת בדיבור ,מצויה בתהליך
מתמיד של שינוי ולכן מתחוללות בה תמורות המשפיעות על המבנה הלשוני .תפקידה לעקוב אחריהן,
לתארן ולנסות להסביר את הגורמים להתהוותן ,אך בשום פנים ואופן אין זה תפקידה להתערב בהן או
להזהיר מפני השתרשותם של דפוסים "בלתי רצויים".
לדוגמה ,קראו את המשפטים הבאים:
•

דני לא יכל להגיע למסיבה.

•

הוא היה כנה איתי לגמרי.

משפטים אלה אינם נחשבים למשפטים תקניים משום שהשורש יכ"ל נוטה בעבר בצורת יכוֹל ,ומפני שאין
אומרים בעברית תקנית "כנה" אלא "כן" )משפט ב"( .למרות זאת ,הם מעניינים את הבלשן כי הם מצויים
בלשון ונתפסים כטבעיים ונורמליים לפי תחושתו הטבעית של כל דובר עברית ילידי.
על כן ,על פי הגישה הדספרקטיבית ,כל אחד מהם הוא "מבע קביל" אשר ראוי לנתח מבחינה לשונית
)בניגוד ,למשל ,למשפט כמו" :דני להגיע למסיבה לא יכל" שדובר עברית עשוי להבין ,אך הוא ירגיש כי
זהו משפט חריג שלא נאמר ,ככל הנראה ,ע"י דובר עברית ולכן ייחשב לבלתי קביל(.
הבלשן ינסה להבין את התהליכים שהביאו להיווצרות המשפטים הללו ולהציע להם הסבר :את משפט א"
הוא עשוי לייחס להשפעה של הצורה הנפוצה יותר )פעל( ,או לצורך להבחין בין צורת העבר לצורת
הבינוני "יכול" )המתבטא לעיתים גם ע"י השימוש בדגם "היה יכול"( .כמו כן ,את משפט ב" ניתן לנמק
ביצירת בידול בין הוראותיה השונות של המילה "כן" כשם תואר וכמילת חיוב)תן דעתך כי המשפט
התקני" :הוא היה כן איתי" עשוי למסור תוכן שונה לגמרי!( .כאן חשוב לציין כי קבילות היא מושג יחסי.
מבע מסוים עשוי להיתפס כקביל בקרב קבוצת דוברים אחת ובלתי קביל אצל קבוצה אחרת ,או שיהיה
הולם בנסיבות מסוימות אך בלתי הולם בנסיבות אחרות .סוג הלשון המשמש את הדובר בנסיבות
מסוימות או בהקשר מסוים נקרא "משלב" או "רמת סגנון" .בכל מקרה חשוב להבהיר כי אין שפה,
דיאלקט או משלב שאינם ראויים למחקר דקדוקי .בכולם ניתן לזהות חוקיות כלשהי ולתאר אותה באופן
שיטתי.
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אורתוגרפיה
אורתוגרפיה היא התורה העוסקת בביטוי בכתב של השפה .האורתוגרפיה עוסקת בחקר הכתיב הנכון
והאיות של שפה מסוימת ,ובאופן שבו הכתיבה של מספר אותיות יחד הופכת למילה בעלת משמעות או
משמעויות שונות .לדוגמה ,המילה "ספר" היא מילה אורתוגרפית או הומוגרפית אחת ,אולם היא יכולה
להיקרא בקול בכמה דרכים שונות אשר ישנו את משמעותה )סֶ פֶ ר ,סַ פָּ ר או ְספָ ר(.

משפחות שפות

https://www.youtube.com/watch?v=iWDKsHm6gTA&feature=youtu.be

התיאוריה המרכזית אשר מובילה את המחקר הבלשני או הבלשנות ההשוואתית ,היא תיאוריית
משפחות השפה .על פי תיאוריה זאת ,כאשר קיים בין שתי שפות דמיון בתכונות לשוניות שונות,
התכונות הללו כנראה נובעות מ"שפת האם" של שתי השפות .כלומר ,בתקופה מסוימת בהיסטוריה שתי
הלשונות הללו התבססו על "אב-קדמון" )"פרוטו-שפה"( אחד ,אשר לו מיוחסות התכונות הלשוניות
הדומות .לדוגמה ,לשפה האנגלית ולשפה הגרמנית יש תכונות דומות )הוספת סופית בדמות האות (S
ואוצר מילים דומה ) .(mann-man, welb-wife,mother-mutterעל כן ,ניתן להסיק כי הגרמנית
והאנגלית הן שפות בעלות אותו "אב קדמון" ומשתייכות לאותה משפחת שפות .ייתכן כי הדימיון בין
השפות אינו מאוד נראה לעין ,שכן לאורך השנים השפות עברו התפתחויות שונות אשר הרחיקו אותן זו
ויימצְ או תת-
מזו ומהשפה הקדמונית שממנה נוצרו .יש לציין כי גם בתוך משפחת שפות אחת ייתכן ָ
משפחות .מצב זה ייתכן כאשר ישנן שפות רבות אשר נכללות תחת אותה משפחה ,וחולקות מרכיבים
לשוניים מסוימים ,אך ניתן להצביע על דימיון ספציפי יותר בין שפות מסוימות באותה המשפחה .למשל,
תחת משפחת השפות ההודו-אירופיות ניתן למצוא תת־משפחות ,כמו השפות הגרמאניות ,השפות
הלטיניות והשפות הרומאניות.
ניתן לאפיין כמה משפחות שפה מרכזיות בשפות העולם:
הודו-אירופיות  -משפחת השפות הזאת מתייחסת למשפחת השפות הגדולה בעולם ,אשר מכילה כ־150
שפות שאותן מדברים כשלושה מיליארד אנשים .בין השפות הללו ניתן למנות שפות כמו אנגלית,
צרפתית ,ספרדית ,אידיש ,רוסית ,יוונית ,פרסית ורוב השפות הדבורות בהודו .מקורן המשוער הוא
באזור שבין הים השחור לים הכספי ,לפני כ 5000-שנים .אוצר המילים המשותף של השפות הללו כולל
מונחים לגלגלים ,רכיבה על סוסים וחקלאות ,מה שמעיד על הקדמה הטכנולוגית של התרבות שדיברה
את אם השפות הללו.
מבחינה בלשנית ,השפות ההודו-אירופיות מתאפיינות לרוב במורפולוגיה סבוכה )הטייה של שם העצם
ושמות התואר על פי מין ומספר ובהטיות הפועל על פי זמן ,גוף ומצב( ובתחביר פשוט ,כך שסדר המילים
הוא חופשי ורעיונות מובעים על ידי שינוי צורת המילים .שינוי זה לרוב מתבטא בהוספה של סופיות בסוף
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המילה .מאפיין נוסף של השפות ההודו-אירופיות הוא הייחוס של מין דקדוקי שרירותי לשמות עצם
שונים ,כפי שניתן לראות בשפות כמו צרפתית ,רוסית ואיטלקית .השפות ההודו-אירופיות מתחלקות ל-
 11משפחות משנה ,אולם כאן נתייחס לשני משפחות מרכזיות.
־ השפות הגרמאניות  -השפות הגרמאניות הדבורות כיום מתחלקות אף הן לשתי קבוצות מרכזיות:
הגרמאניות הצפוניות )הסקנדינביות :דנית ,נורבגית ,איסלנדית ,שוודית( והגרמאניות המערביות
)אנגלית ,גרמנית ,הולנדית ,אידיש( .משוער כי מקור השפות הללו בצפון אירופה ,לפני כ 2000-שנה,
ועם פלישת השבטים הברברים לאימפריה הרומית ,הן החלו להתפשט ברחבי מערב אירופה עד שנהיו
לאחת ממשפחות השפה הגדולות של אירופה .כיום ישנם כ־ 450מיליון דוברים של השפות הגרמאניות
בעולם.
מבחינה בלשנית ,השפות הגרמאניות נבדלות מהשפות ההודו-אירופיות בכך שההטעמה בהן מופעלת
על ההברה הראשונה במילה .הדבר גורר שחיקה פונטית של סופי המילים,
ולכן ניתן למצוא בהן מילים קצרות עם צרורות עיצורים ארוכים .עוד השלכה של שחיקה ואת היא
שהשפות הגרמאניות נותרו עם מורפולוגיה פשוטה ,עליה הן מפצות בתחביר נוקשה.
נדגים את ההתפתחות של השפות הגרמאניות לאורך השנים על האנגלית .באנגלית עתיקה ,הימצאותה
של ההטעמה על ההברה הראשונה במילה הביא לשחיקה בהגייה של שאר ההברות במילה .ניתן לראות
דוגמה לכך במילה האנגלית בת זמננו ") antנמלה"( ,אשר צורתה הקדומה יותר היא .aennette
ההטעמה על ההברה הראשונה במילה הביאה לשחיקתה לאורך השנים ול"התכווצותה" למילה
המקוצרת יותר והנוחה יותר להגייה.
נוסף על כך ,ניתן לראות כי המורפולוגיה של המילים באנגלית מאוד פשוטה .דוגמה מרכזית למורפולוגיה
באנגלית היא הוספת הסופית  Sבסוף שם העצם לציון רבים
 (boyלעומת  .(boysלעומת זאת ,התחביר של המפשטים נוקשה מאוד כך ששינוי סדר המילים במשפט
ישנה בהכרח את המשמעות שמתקבלת ממנו .לדוגמה ,המשפט
 ""the boy ate the appleשונה במשמעותו מהמשפט " ;"the apple ate the boyזאת משום שהדרך
היחידה עבור דובר האנגלית לדעת מי אכל ומי נאכל היא סדר המילים.
נוסף על התכונות הללו ,הלקסיקון של האנגלית העתיקה מורכב ברובו מהלקסיקון הגרמאני ,על אף
שלאורך השנים הוא הושפע משפות רבות שעימן דוברי השפה האנגלית באו במגע מבחינה גיאוגרפית
או תרבותית ,ובראשן צרפתית ,לטינית ,יוונית ונורדית.
־ השפות הרומאניות  -משפחת השפות הרומאניות היא משפחה אשר הושפעה בעיקר מהלטינית
ומהשפות האיטאליות ,וכוללת בתוכה שפות כמו צרפתית ,ספרדית ,פורטוגזית ,איטלקית ורומנית.
מבחינה בלשנית ,משפחה זו נחשבת למשפחה הודו -אירופית טיפוסית.
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השפות השמיות  -השפות השמיות נכללות תחת משפחת שפות רחבה יותר .משפחת השפות הזאת
כוללת שפות כמו עברית ,ערבית ,אמהרית ,ארמית ,געז ,כנענית עתיקה ואכדית .לשפות אלו ישנם
מאפיינים משותפים רבים .לדוגמה ,העיצורים בהן יכולים להיות קצרים או ארוכים ,וניתן אף למצוא בהן
עיצורים גרוניים שונים ,אשר נשמרו רק בחלק מהשפות השמיות )הן מופיעות בהגייה בערבית או בכתיב
אתיופי ,אולם העברית והאכדית זנחו אותן( ,בתחומי המורפולוגיה ,ניתן לראות כי השפות השמיות
יוצרות הבחנה בין זכר לנקבה )"מלך" לעומת "מלכה"( ,בין יחיד לזוגי ולרבים )בערבית צורת הזוגי עדיין
נחשבת לחלק אינטגרלי מהשפה ,אולם בעברית ובאכדית נשארו רק שרידים שלה ,כמו המילים
"מחרתיים" ו"שבעתיים"( .ניתן לראות ברוב השפות הללו גם צורות של ריבוי שבור) ,כמו בערביתbayt- :
 ,(buyutאו התאם במין ובמספר בין שם העצם לשם התואר.
כמו כן שפות אלו מייחסות מין דקדוקי לשמות עצם שונים כמו תקווה ,פרח ,שולחן ,מחק וכו.
דוגמה לדמיון בין שתי שפות שמיות הוא הדמיון בין העברית לערבית ,לאורך השנים העברית והערבית
התקיימו באותו המרחב הגיאוגרפי ,ולאורך תקופות מסוימות היו אנשים שדיברו את שתי השפות ,כאשר
הערבית הייתה משמשת לשיח בענייני היומיום והעברית הייתה משמשת למקרא הקודש .ניתן למצוא
את הדמיון בין שתי השפות בכל ענפי הדקדוק :המורפולוגיה העברית והערבית דומות מאוד ,הן בשמות
העצם והן בנטיית הפועל ,בקרב שמות העצם ,ניתן לראות למשל כי בשתי השפות קיימת הבחנה בין זכר
לנקבה ,אשר מתבצעת באמצעות האותיות ה או ת )בערבית :כלב לעומת כלבה" ,ילד" לעומת "ילדה",
"סופר" לעומת "סופרת"( .בנטיית הפועל ישנו דמיון בולט במוספיות של שתי השפות לגופים השונים,
ובשימוש בבניינים כחלק מהתכונות המאפיינות את השפות השמיות .התחביר של שתי השפות אינו
מורכב ,וניתן לשנות בו את סדר המילים במשפט מבלי לשנות את המשמעות הבסיסית שעולה ממנו.
מבחינה סמנטית ,שתי השפות חולקות אוצר מילים נרחב ,אשר בא לידי ביטוי בשורשים בעלי משמעות
זהה ,אך תהליכים לשוניים אשר התרחשו בכל אחת מהשפות יקשו על דובר שפה אחת להבין לגמרי את
האחרת או להבחין בדמיון ללא הבנה בלשנית מוקדמת.

תרגום ממוכן

https://www.youtube.com/watch?v=_GdSC1Z1Kzs&t=51s

כולם מכירים את שירות התרגום של גוגל .עכשיו כבר ברור כי ענקית החיפוש בדרך להשתלט על תחום
התרגום באינטרנט .המתחרות שלה ,כמו יאהו עם  Babel Fishומיקרוסופט עם מנוע התרגום של Bing
אינן מצליחות להשיג אותה ,בעיקר מבחינת מספר השפות הנתמכות .גוגל רחוקה מלהרשים ,אך
במרבית המקרים התרגומים מובנים לקורא ומצליחים להעביר את המשמעות של טקסט מקור.
כבר לפני מספר שנים זיהתה גוגל את הפוטנציאל האדיר של תרגום אוטומטי באינטרנט )בתור מנוע עזר
למכירת פרסום( וגייסה את אחד הענקים בתחום – ד"ר פרנץ יוזף אוץ ,היום מנהל קבוצת התרגום של
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גוגל .אז איך הם עושים את זה? מנוע התרגום של גוגל מבוסס על גישה סטטיסטית לתרגום
אוטומטי (SMT).הגישה הזאת קיימת פחות מעשרים שנים ,אך מאז המצאתה במעבדות  IBMבתחילת
שנות ה 90-השתנה התחום לחלוטין .לפי  SMTניתן לבנות מערכת תרגום באיכות סבירה תוך מספר
ימים בשיטות אוטומטיות ,אשר כמעט ולא דורשות התערבות אנושית .כל מה שאנחנו צריכים כנקודת
התחלה הוא קורפוס מקבילי  -הרבה קורפוס מקבילי .קורפוס מקבילי הוא בעצם שני טקסטים ,כל אחד
בשפה אחרת ,כשאחד הוא תרגום של השני .בעזרת אלגוריתמים להתאמה של משפטים sentence
 alignmentמחפשים זוגות משפטים שהם תרגום פחות או יותר מדויק אחד של השני .עתה אפשר
להתחיל לבנות מודל תרגום סטטיסטי :אם שתי מילים )כל אחת בצד אחר של הטקסט המקבילי(
מופיעות ביחד בזוגות רבות של משפטים שהותאמו בשלב הקודם ,הרי שבהסתברות מסוימת )וניתנת
לחישוב( המילים הם תרגום אחת של השנייה .את המודל הזה ניתן להרחיב ממילים בודדות לביטויים
באורך  3 ,2וכך הלאה .מדובר בשדרוג של המודל המקורי אשר הוצע מספר שנים אחריו וזכה לשם
Phrase-Based SMT.
פעמים רבות ,מיקום של ביטוים במשפט המטרה שונה ממיקומם במשפט המקור .איך נדע היכן בדיוק
למקם את הביטוי במשפט המתורגם? לפי התפלגות מיקום הביטוי בטקסט מקבילי! מדובר ,איפוא,
במודל גנרטיבי אשר בהינתן משפט בשפת מקור מחפש עבור כל ביטוי תרגומים אפשריים ואז מערבב
אותם בהתאם להסתברויות שנלמדו מהקורפוס המקבילי .כך מקבלים אלפי משפטים בשפת המטרה,
כשכל אחד מהם יכול להיות תרגום של המשפט המקורי .כדי למצוא את האופציה הטובה ביותר,
משתמש  SMTבמודל דיסקרימינטיבי ) ,(discriminativeשהוא קומבינציה לוג-לינארית של מספר
גורמים ,כשהבולט מביניהם הוא מודל שפה .מודל שפה יודע לומר מהי הסתברות של המשפט בשפת
המטרה על בסיס הסתברויות של רצפים של מילים באורך כלשהו ) (...3,4,5בקורפוס ענק בשפת
המטרה .וזה בערך הכול )בלי להיכנס לדקויות הרבות כמובן(.
המחקר בתחום התחמם מאוד בשנים אחרונות ומתפתח בכמה חזיתות ,כגון שימוש בתחביר ,תרגום
לשפות עם מורפולוגיה עשירה )כמו עברית( ,תרגום לשפות שעבורן אין מספיק טקסט מקבילי )כמו
עברית( ,התאמה ) ( adaptationשל המודלים לזאנר או נושא ,אלגוריתמים יעילים יותר לחיפוש ,מודלים
של שפה מבוזרים וכו.
רוב המערכות לתרגום אוטומטי שפותחו עד היום יתנו תוצאות יותר טובות בתרגום מצרפתית לאנגלית
מאשר בתרגום מטורקית לעברית .ולא ,זה לא קשור ליחסים בין שתי המדינות .פשוט טורקית ועברית הן
שפות יותר קשות לתרגום ,מאשר אנגלית וצרפתית בגלל התכונות הבלשניות של שפות אלה ,כמו
מורפולוגיה עשירה ,רב-משמעיות )עברית( ואחרות .בנוסף ,אין מספיק טקסט מקבילי .טכנולוגיות
המשפרות איכות התרגום עבור שפות בעלות תכונות בלשניות מיוחדות ואשר יודעות להשתלב היטב
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)ולא להתחרות( עם טכנולוגיות קיימות ,בהחלט יכולות להצליח .כך גם ,שיטות חדשות למציאת טקסטים
מקביליים או לחילוץ מודלים סטטיסטיים ממשאבים אלטרנטיביים.
איך גוגל תרגום עובד?
אייך גוגל תרגום עובד

גוגל תרגום הוא כלי שנותן שירות תרגום ללא תשלום ואשר מאפשר לכל אדם לתרגם משפטים ,מסמכים
ואפילו אתרי אינטרנט שלמים באופן מידי בעשרות שפות.
מחשבי גוגל לתרגום משתמשים בתהליך שנקרא "תרגום מכונה סטטיסטי" ,שמשמעותו שהמחשבים של
גוגל יוצרים תרגומים המבוססים על דפוסים שנמצאים בכמויות טקסט גדולות.
אדם הלומד שפה חדשה ,צריך ללמוד אוצר מילים וכללי דקדוק המסבירים כיצד לבנות משפטים .מחשב
יכול ללמוד שפה זרה באותה דרך על ידי התייחסות לאוצר מילים וקבוצות כללים .אולם ,שפות הן
מורכבות וכמו שכל תלמיד הלומד שפה חדשה יכול לומר לך ,יש יוצאים מן הכלל כמעט לכל כלל .כאשר
אתה מנסה ללכוד את כל היוצאים מהכלל וכל היוצאים מהכלל של היוצאים מהכלל בתוכנית מחשב,
איכות התרגום מתחילה להתדרדר בפרט כאשר מנסים לבצע תרגום ספרים או טקסט ארוך שנכתב
בשפה עשירה.
בגוגל תרגום נוקטים שיטה שונה לגמרי .במקום לנסות ללמד את כל המחשבים את כל הכללים של שפה
מסוימת ,גוגל תרגום מאפשרת למחשבים לגלות את הכללים בעצמם .הם מגלים אותם על ידי ניתוח
מיליונים של מיליוני מסמכים שכבר תורגמו על ידי מתרגמים אנושיים .טקסטים מתורגמים אלה מגיעים
מספרים ,מארגונים כמו האו"ם ומאתרי אינטרנט בעולם כולו .המחשבים של גוגל סורקים טקסטים אלה
ומחפשים בהם דפוסים בעלי משמעות סטטיסטית .כלומר דפוסים בין תרגום וטקסט מקורי שאין זה
סביר שיתרחשו באקראי .לאחר שהמחשב מוצא דפוס ניתן להשתמש בו כדי לתרגם טקסטים דומים
בעתיד .כאשר תחזור על תהליך זה מיליוני פעמים ,תקבל מיליארדי דפוסים ותוכנת מחשב אחת מאוד
חכמה.
עם זאת בשפות מסוימות יש מעט מסמכים מתורגמים זמינים ולכן יש פחות דפוסים שהתוכנה איתרה.
לכן איכות התרגום של גוגל תרגום משתנה לפי שפה ולפי צמדי שפות .בגוגל תרגום יודעים שהתרגומים
שלהם לא מושלמים ,אך הימצאות אספקה רצופה של טקסטים מתורגמים חדשים יכולה להפוך את
מחשבי גוגל תרגום לחכמים יותר ואת התרגומים לטובים יותר ולכן גוגל מזמינה את כל מי שחפץ בכך
להזין טקסטים מתורגמים למקום המיועד לכך בכלי התרגום שלה.

26

קשר בין תחביר וסמנטיקה

תחביר=מערכת הכללים המבניים של שפה ,הקובעים איזה רצף מילים מהווה משפט קביל .לתחביר יש
קשרים הדוקים עם סמנטיקה מכיוון שמשמעות המשפט תלויה במבנה התחבירי.
ולכן נוצרים לעיתים טעויות של דו משמעות בתרגום.
דוגמאות לדו משמעות
• חולצה מטיילת ליד עין גדי
•

השארתי לו רשימה על המקרר:
עוף
מפה
שמן
בטטה
עזב בלי להגיד מילה.....

•

להודות למישהו בפה מלא ,זה מנומס או לא?

•

מי אוהב ערבי שירה בציבור?

•

אם מישהו רכב על סוס ועזב ,אז הוא פרש או לא?

•

איך חב"דניק יודע מה לעשות כשמישהו אומר לו "תניח לי"?

•

אם ארכיאולוג העלה חרס בידו ,זה סימן שהוא הצליח או לא?

•

האם למי שעובד במפעל לספרי קודש יש מידי יום סידורים?

•

אם אתה רוצה לקבל תשובות ,כנס לחנות שעונים.

•

מצחיק שלאלה שהדליקו את המנורה קוראים מכבים.

•

באיסטנבול לא סוגרים דלתות .הם טורקים.

•

מה עושים הגויים כשהם ישנים? נוכרים.

•

שקלתי הרבה לפני שהחלטתי לעשות דיאטה.

•

חיפשתי את עצמי בויקיפדיה ולא מצאתי .מרגיש חסר ערך.

•

אם הבעיה שלך היא כסף ואין לך כסף אז אין לך בעיה ,לא?

•

יש לי חבר שלא יודע מאיפה מגיעים מי מעיין .זה נובע מבורות.

•

תמיד כשאומרים לי שאני כוכב אני ישר מאדים .ובצדק.

•

רציתי להפתיע את החברה שלי בעבודה בפרחים ,אבל במקום שהיא עובדת יש שלט שאוסר
כניסה לזרים .אז הכנסתי פרח פרח.
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•

הדברים הכי מוזרים שהאדם החליט לעשות מהם אוכל :דג מ-לוח חלב מ-פוסטר שוקולד מ-
ריר) .בעיקר האחרון ממש מגעיל(..

•

ללחוץ על מקש F1לעזרה ,זה בדיוק כמו לבקש עזרה מאף אחד.

•

היום אחד העיר לי שהזקן שלי על הפנים ,אמרתי לו ,וכי מה חשבת שהוא יהיה על כף
היד?...

עיבוד שפה טבעית – NLP
תהליך המאפשר למחשב לקבל קלט או לייצר פלט בשפה אנושית יומיומית )עברית ,ערבית ,רוסית וכו(.
https://www.youtube.com/watch?v=5ctbvkAMQO4

בעיות המקשות על עיבוד שפה טבעית
.1

הפרדת משפט למילים

בשפה מדוברת אין בדרך כלל הפרדה ברורה בין מילים; רוב הבלשנים מניחים כי הדוברים מזהים מילים
ורכיבים תחביריים אחרים במשפט על-פי רמזים פרוזודיים ,בעיקר הטעמה ואינטונציה .גם בשפה
הכתובה אין בהכרח הפרדה בין המילים .בשפות כמו סינית אין רווחים בין המלים ,ובווייטנאמית מסמנים
רווח בין הברות ולא בין מילים .גם בשפות אירופיות כללי ההפרדה בין המילים משתנים משפה לשפה
)למשל ,באנגלית משתמשים ברווח יותר מאשר בגרמנית(.
.2

רב-משמעות לקסיקלית

למלים רבות יש יותר ממשמעות אחת; מציאת המשמעות הנכונה מחייבת התחשבות בהקשר וב"ידע
העולם" .רב-משמעות לקסיקלית עשויה להביא ליצירת צירופים שנראים אבסורדיים ,אך בעצם הם
מובנים לדוברי השפה ,למשל" :סבון נטול סבון" ,סבון במשמעות "תכשיר רחצה" לעומת סבון במשמעות
"סוג של חומר".
פתרון רב משמעות לקסיקלית חשוב מאד לזיהוי אוטומטי של ישויות  named entity recognitionלמשל
האבחנה בין  Nice System is an Israeli companyל-
I have nice systems at home
.3

עמימות תחבירית

התחביר של השפות הטבעיות הוא עמום ,כלומר אין יחס של  1:1בין מבנים תחביריים לבין משמעות.
מבנים תחביריים שונים עשויים לשאת משמעות זהה ,ולמבנה תחבירי אחד עשויות להיות מספר
משמעויות .בחירת המובן הנכון מצריכה מידע סמנטי ,קונטקסטואלי וידע חוץ-לשוני על העולם .לדוגמה
דוב נמלים הוא בעל-חיים שאוכל נמלים .כלב זאב אינו בעל חיים שאוכל זאבים .מצד שני" ,כלב זאב"
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הוא סוג של כלב ,ואילו "דוב נמלים" אינו סוג של דוב .על אף כל זאת ,המבנה התחבירי בשני המקרים
זהה.
.4

קלט לא ברור

מבטאים מקומיים או זרים ,הפרעות בדיבור ,טעויות הדפסה או לשון; טעויות בזיהוי תווים אופטי
) .(OCRכמחצית מהדוברים עברית ישראלית אינם דוברים ילידיים ,ולפיכך נושאים מבטא זר כלשהו,
דבר המקשה על פענוח ממוחשב של הדיבור .בערבית קיימים סגנונות רבים של כתבי יד ,דבר המקשה
מאוד על פיתוח זיהוי תווים אופטי לכתב יד ערבי.
.5

פרגמטיקה של השפה

פירוש המשפט אינו נובע בהכרח ממשמעות המילים והמבנים התחביריים .למשל :המשפט" :האם אתה
יכול להעביר את המלח?" ,אף שהוא בנוי כשאלת "כן או לא" ,אינו שאלה למעשה ,אלא בקשה .התגובה
המצופה למשפט כזה היא העברת המלח למבקש .התשובה "לא" עדיין נשמעת סבירה ,אבל התשובה
"כן" לשאלה כזאת נשמעת מוזרה .מבחינה לוגית פשוטה ,קשה להסביר מדוע התשובה "כן" אינה
קבילה עבור משפט שמנוסח כשאלת "כן או לא" .התשובה לשאלה" :כמה תלמידים נכשלו בבחינה?"
צריכה להיות "כולם" אם כל התלמידים שניגשו לבחינה נכשלו .התשובה "שלושה" )במקרה שבו רק 3
תלמידים ניגשו לבחינה( נתפסת כבלתי-קבילה ,אף שמבחינה לוגית אין בה פגם .פול גרייס ניסח שורה
של כללים המכונים "עקרון שיתוף הפעולה" שמסבירים את המקרים האלה ,אולם אלה הם כללים
פסיכולוגיים או סוציולוגיים ,ואינם כללים לוגיים .לפיכך ,קשה מאוד לכתוב תוכנית מחשב שתכלול אותם.
קישור לתרגילים

סוגי כשלים סיכום

https://www.mako.co.il/nexter-high-tech/world-google/Article-4cabb0c770e1561006.htm

כשל תחבירי – כשל תרגומי הנובע מתוך שינוי שביצע מנוע התרגום הממוכן בסדר המילים במשפט.
כשל זה נגרם כתוצאה מחוסר הבנה של מנוע התרגום את תפקידן התחבירי של המילים במשפט בשפת
המקור.
כשל סמנטי – כשל תרגומי שעיקר מוצאו בקיומה של דו-משמעות באחת מן המילים במשפט .מנוע
התרגום מיטיב לבחור אחת מתוך כמה משמעויות בערך הומונימי ו/או פוליסמי במשפט ,משמעות
שלעיתים "תלושה" מן ההקשר.
כשל מורפולוגי-אורתוגרפי – כשל תרגומי הנובע מתוך קושי של מנוע התרגום לזהות את תצורת
המילה .לעיתים מילים מסוימות נכתבות באופן זהה אך מייצגות ערכים שונים.
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כשל פונטי – כשל תרגומי הנובע מעצם קיומם של דיאלקטים )להגים( שונים בשפה ,וכן מתוך טשטוש
הגבולות שבין שפה כתובה ושפה דבורה.
כשל סגנוני – כשל תרגומי שנעוץ בסגנון הכתיבה הייחודי של המוען וכן בקושי בתרגום נכונה של
אמצעים רטוריים-סגנוניים )מטאפורה ,קונוטציה ,דימוי ים וכו( משפת מקורם.
שאלות ותשובות
.1

מהו ההבדל בין בלשנות חישובית תיאורטית לבין בלשנות חישובית מעשית?

הבלשנות החישובית התיאורטית מנסה להתמודד עם שאלות בסיסיות בבלשנות ,כמו מהי שפה וכיצד
אנשים לומדים שפה ,תוך שימוש בנקודות מבט שונות ,ובהסתמך על כלים ועקרונות הלקוחים מתחומי
דעת שונים ,כמו מדעי המחשב ותחום הבינה המלאכותית .על ידי שימוש בכלים סטטיסטיים ,הבלשנות
החישובית התיאורטית בוחנת את השכיחות של מילים מסוימות בשפה על מנת לנסות ולהסיק מכך
מסקנות על המבנה של השפה .לעומת זאת ,הבלשנות החישובית המעשית )שנקראת גם עיבוד שפה
טבעית( עוסקת בפיתוח טכנולוגיות חדשות אשר "מטפלות" בשפה האנושית במגוון דרכים ,ויכולות לסייע
לנו בחיי היום-יום ולגרום למחשבים "להבין" שפה אנושית.
.2

אילו תוצרים של העיסוק בעיבוד שפה טבעית אנו מכירים מחיי היומיום? מנו לפחות שלושה

תוצרים כאלו.
מספר תוצרים לדוגמה:
-

Siri by Apple.

-

Google Translate.

-

אפליקציות המקריאות טקסטים לכבדי ראייה.

-

קליטה של מילים שנאמרות בקול והעלאתן על הכתב )למשל בפונקצית החיפוש הקולי של
גוגל(.

.3

מהם ההבדלים בין מודל תרגום למודל שפה? הסבירו את שני המודלים.

להלן ההסבר אליו נדרשים התלמידים להגיע:
מודל תרגום
מודל המתייחס להסתברות לפיה מילה מסוימת או ביטוי מסוים בשפה אחת יתורגמו למילה שנייה
בשפה שנייה .מודל זה מתבסס על קורפוס מקבילי ,המורכב מכמות גדולה של טקסטים בשפת המקור
ובשפת היעד .לקורפוס המקבילי יש השפעה על בחירת התרגום הסופי )סביר להניח שמודל תרגום
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שאומן על קורפוס המכיל טקסטים מתחום הספורט יצליח לתרגם טקסטים שעוסקים בכדורגל בצורה
טובה(.
מודל שפה
מודל המתייחס להסתברות לפיה מילה או ביטוי מסוימים יופיעו בשפת היעד .מודל השפה בוחן את שפת
היעד על פי פרמטרים שונים ,וכך למעשה שולל אפשרויות תרגום שאינן שכיחות בשפה .מודל זה מתבסס
על טקסטים רבים בשפת היעד ,שבהם הוא בודק את השכיחות של כל מילה ושל כל ביטוי .למודל השפה יש
תרומה נרחבת להרכבת משפטים תקינים ,קריאים ,ברורים והגיוניים בשפת היעד.
.4

מדוע סביר להניח שמנוע התרגום יתרגם בצורה טובה משפטים בין שפות אחיות?

סביר להניח שמנוע התרגום יתרגם בצורה טובה משפטים בין שפות אחיות ,מפני ששפות אחיות חולקות
מאפיינים דומים בתחומי המורפולוגיה והתחביר שלהן .הדימיון בין השפות מביא למצב שבו המשפטים
קריאים יותר ופשוטים יותר להבנה מאשר בין שפות שאינן בעלות מאפיינים דומים .בנוסף ,במצב זה
יהיה פשוט יותר לנסח חוקים כוללים ומקיפים למנוע התרגום.
.5

באילו קשיים מתאפיינים כיום פלטים )תוצרים( של תרגום ממוכן?

פלטים של תרגום ממוכן מתאפיינים בשורה של קשיים:
-

פסקאות לא קוהרנטיות.

-

קושי בהבנת הניואנסים והדקויות בשפת המקור )גם כשהרעיון המרכזי של הטקסט ברור,
לעיתים יש קושי בהבנת רעיונות מורכבים יותר(.

-

כשלים תחביריים ודקדוקיים )המייצרים הבנה חלקית או שגויה של הטקסט המקורי(.

-

קושי בהתמודדות עם ניבים ,פתגמים ומטבעות לשון )שעשויים להיות מתורגמים באופן
מילולי ,שמחמיץ את המשמעות שעומדת מאחוריהם(.

-

קושי בהתמודדות עם השפה המדוברת .השפה המדוברת ,בניגוד לשפה הכתובה ,מתאפיינת

בסט חוקים גמיש שעשוי להשתנות בפיהם של דוברים שונים .יכולתו של מנוע התרגום להתמודד עם
טקסטים שכותבים בשפה המדוברת הינה מוגבלת :קשה מאוד לייצר מודל תרגום אחיד לטקסטים
הכתובים במדוברת ,מעצם העבודה שכל דובר מדבר קצת אחרת .לעומת זאת ,כשטקסט כתוב בשפה
תקינה ,נשמרים כללי השפה הבסיסים ונוצרת אחידות שמאפשרת למנוע לבסס את הסטטיסטיקה
בצורה אפקטיבית.
-

קשיים שפתיים הנובעים מפערים בין שפת המקור לבין שפת היעד .כאשר שפת המקור שונה

מאוד משפת היעד ,ניתן לצפות קושי תרגומי .חשוב לזכור כי גם במקרה שבו שפת המקור ושפת היעד
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חולקות מאפיינים משותפים ,לעיתים נעשה שימוש בשפת עזר )כמו המנוע של  ,Googleשבו תרגום
מערבית לעברית עובר דרך שפת עזר שלישית – אנגלית(.
כיצד ניתן לשפר את התרגום של מנוע המתבסס על מודל תרגום בזרגונים מסוימים?

.6

העובדה שמודל התרגום מבוסס על טקסטים מזרגונים מסוימים מאפשרת לאמן את מנוע התרגום על
טקסטים שמייצגים עולם תוכן ספציפי .כך לדוגמה ,אם חברת הון-סיכון מעוניינת לפתח מנוע תרגום
ממוכן שישמש את עובדי החברה ,סביר שייעשה שימוש באסופת טקסטים כלכליים ,הכתובים בזרגון
פיננסי )טקסטים אלו ירכיבו את הקורפוס המקבילי(.
.7

כיצד התפתחות התרגום הממוכן ותפוצתו הנרחבת השפיעו על הנגישות שלנו למידע?

הסבירו.
להתפתחות התרגום הממוכן ולתפוצתו הנרחבת יש השפעה גדולה על הנגישות שלנו למידע :מנוע
התרגום הממוכן מעניק גישה בלתי אמצעית למקורות מידע בשפות זרות ,ומאפשר למשתמש לקרוא
אותם בשפת אמו .בעבר הלא רחוק שליטה בשפה מסוימת הייתה תנאי הכרחי לקריאת טקסטים
הכתובים באותה השפה .בעזרת מנועי תרגום ממוכן ניתן לקרוא טקסטים בכל שפה )כל עוד השפה
נתמכת על ידי המנוע( ,גם אם איננו שולטים בשפה כלל .נגישות זו למידע בשפות רבות מאפשרת
לשבור חומות ומחיצות ולגשר על פערים חוצי תרבויות.
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פרק מידע ומידענות
איתור מידע
מנועי חיפוש
מערכת אחזור מידע שמטרתה לאתר מידע דיגיטלי מסוגים שונים.
כלי לחיפוש ואיתור מידע ברשת האינטרנט .היקף הכיסוי של מנועי החיפוש נע על טווח רחב – החל
ממנועי חיפוש פנימיים ,אשר מאתרים מידע רק בתוך האתר בו הם מותקנים ,דרך מנועי חיפוש אשר
מאתרים מידע בתוך פורטל ,או קבוצה של אתרים ועד למנועי חיפוש כללים ,כגון  ,Googleשמטרתם
"לכסות" כמה שיותר מידע מאתרי אינטרנט.
מנוע החיפוש מורכב מהרכיבים הבאים:
מנוע זחלן )ספיידר( -תוכנות המכונות "עכבישים" או "רובוטים" .תוכנות אלה סורקות את התכנים של
אתרי אינטרנט ועוברות מדף אינטרנט אחד למשנהו דרך הקישורים.
מנוע אינדקס -רכיב שמפרק את תוכני המסמכים ויוצר מהם אינדקס לפי מילים .האינדקסים נשמרים
בשרתי החברה המפעילה את מנוע החיפוש.
מנוע אחזור -מנוע אחזור הוא רכיב שמקבל שאילתה מהמשתמש ,מאתר את התוצאות ,ומאחזר קטעי
מידע למשתמש .כאשר הגולשים רושמים מילים לחיפוש ב"חלון החיפוש" של מנוע החיפוש ,מתבצע
חיפוש בתוך האינדקס ומתקבלות "תוצאות חיפוש" ,אשר מפנות את הגולשים אל האתרים בהם רשומות
המילים שחיפשנו.
צפו בסרטון כיצד מנוע החיפוש של גוגל עובד
https://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs&feature=youtu.be
שאלות:
 .1איזה מנועי חיפוש אתם מכירים?
 .2נסו למצוא באיזה שיטה עובד כל מנוע ,ומה מאפיין כל מנוע חיפוש שמצאתם
תרגיל בנושא מנוע חיפוש של גוגל
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הליכים בבניית אינדקס מקצועי במנוע חיפוש
באינדקס אתרים קיים קטלוג קישורים אל אתרי אינטרנט הממויין על-פי עץ נושאים היררכי .הכנסת
אתר חדש לקטלוג מבוצעת בעקבות הצעת האתר על ידי אחד ממשתמשי האינדקס .בעת הרישום מגיש
מציע האתר את שם האתר ותיאור קצר של תוכנו .בשלב הבא האתר נסקר על ידי אחד מעורכי
האינדקס ,ובמידה והוא נמצא ראוי להופיע ,הוא יתווסף לאינדקס האתרים .המידע המופיע באינדקס
לגבי האתר הוא שילוב של המידע אותו הגיש מציע האתר ,עם שינויים אותם ביצע העורך .אינדקס
אתרים מסוג זה יהיה מבוסס על עריכה אנושית ,וידרוש משאבים רבים על מנת לשמור על עדכניות
המידע .דוגמא לאינדקס מסוג זה היא אינדקס דמוז כדי לגלוש אליו צריך לגלוש בדפדפן אקספלורר – לא
בכרום ) (dmoz.orgדוגמאות למנועי חיפוש אחרים , DuckDuckGo , Blekko , Bing , Ask , AOL :
Yandex Yipp,Yahoo , ixquick ,Gigablast

מנוע על ) Meta searchרב מנוע(
"מנוע על" הוא מנגנון שלוקח שאילתה ממשתמש קצה ,שולח אותה במקביל למספר מנועי חיפוש
ומחזיר תוצאות מכל אחד ממנועי החיפוש.
אין לו בסיס נתונים משל עצמו ,אלא הוא מריץ את השאילתה במאגרי נתונים של מספר מנועי חיפוש
אחרים במקביל ומקבל מהם את ההפניות המתאימות למילות החיפוש .מנוע-על מצרף את כל דפי
התוצאות שקיבל לדף תוצאות אחד .יתרון :חיפוש במקביל במספר מאגרי נתונים עשוי להוביל למציאת
מידע רב יותר .חיסרון :אינו יכול להפעיל "חיפוש מתקדם" ועשוי להביא לתוצאות חיפוש רבות שאינן
רלוונטיות.

שאילתה
מכונה גם "מילות חיפוש"" ,מחרוזת חיפוש" ) .(Queryמילה או מחרוזת המילים ,אותן אנו רושמים בחלון
החיפוש של מנוע החיפוש ,כדי לאתר מידע בו אנו מעוניינים .המונח "שאילתה פשוטה" או "שאילתה
בסיסית" מתייחס למילת חיפוש אחת או לצירוף מילים קצר ,כאשר מנוע החיפוש ידע לאתר את המילה
האחת וגם את המילה האחרת ,אך לא בהכרח בהקשר זה לזה )דוגמאות לשאילתה פשוטה :חיפה ,ארץ
ישראל( .המונח "שאילתה מורכבת" מתייחס לצירוף מילים שבו משולבים תנאים נוספים אשר ימקדו
ויצמצמו את תוצאות החיפוש .כך לדוגמה ניתן לחפש את צירוף המילים "ארץ ישראל" ולהוסיף תנאי
שהחיפוש יתבצע רק בכותרת הדף ו/או רק על דפי אינטרנ ט שעודכנו בתאריך מסוים וכד.
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שיטות לאיסוף מידע
•

חיפוש חופשי או מתקדם ,חיפוש עם אופרטורים.
אינדקסים -אתרים/ספרייה וכו )מפורט בהמשך(.

•

שיטות לאיסוף מידע – לאיסוף מידע יש  3דרכים  /שיטות.
א .תצפיות – בתצפיות אנחנו רק מסתכלים על המידע כצורכים סטטיים בלבד .
ב .שאלונים ,סקרים ,ראיונות.
ג .ניתוח תוכן

איך לבחור את השיטה המתאימה לנו?
* לפי סוג המידע שאותו אנחנו מחפשים )ביקורתי ,דיווח ,עמדתי(..
*אופי האוכלוסייה בה אנחנו מתעניינים )מבוגרים ,ילדים…(
*רמת מעורבות של החוקר )התעניינות גבוהה/נמוכה(
אַ גְ ֶרגָטוֹר הוא מנגנון לאיסוף ומיון מידע באינטרנט ובמאגרי מידע  .מבחינים בין אגרטור מתוקשב ובין
אגרטור אנושי  .כמו כן יש סוג שלישי של אגרגטורים  :אגרטורים משולבים הכוללים גם מנגנון ממוחשב
וגם בחירה ואצירת מידע ע"י גורם אנושי ומיומן.

חיפוש חופשי
מכונה גם :חיפוש בסיסי .ביצוע חיפוש במנוע החיפוש על מילת חיפוש אחת ,או מחרוזת מילים קצרה,
ללא אפשרות לשלב תנאים נוספים לחיפוש .ברוב המקרים של ביצוע חיפוש פשוט יתקבל מספר רב
של תוצאות חיפוש והתוצאות לא יהיו ממוקדות בהכרח לנושא החיפוש.

חיפוש מתקדם
אפשרות לבצע חיפוש על מילות חיפוש ולהוסיף התניות וחתכים שונים ,אשר ממקדים את תוצאות
החיפוש לתוכן ולסוג המידע הדרוש לנו .כגון – איתור מידע לפי שם המחבר ,איתור מידע הבנוי בתוכנה
מסוימת בלבד ,מידע שנכתב בתאריך כלשהו ,מידע השמור במיקום מסוים וכד .ניתן לבצע חיפוש
מתקדם על ידי הפעלת "שפת שאילתות" התואמת למנוע חיפוש מסוים ,אך מרבית מנועי החיפוש
מציגים מסך נפרד עבור החיפוש המתקדם .המשתמש יכול להיכנס למסך זה ולבחור את תנאי החיפוש
בצורה מודרכת .לדוגמה :מסך החיפוש המתקדם של .google
חשוב להכיר את אפשרויות החיפוש המתקדם בגוגל .לערוך חיפושים לפי תמונות ,סרטים ,או לפי
הגדרת זמן ספציפית ועוד.
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אסטרטגיות חיפוש
אסטרטגיה

משמעות

מילה /מילות

הקלדת המילה או

חיפוש

מילים רצויות

מדויק –

חיפוש של רצף

גרשיים

המילים הכתובים

דוגמא

מבנה

ירושלים ,עיר בירה
" מילה רצויה "

"דוד בן גוריון"

בין הגרשיים
+ And

תוצאות החיפוש

מילה  +מילה

בית משפט  +העליון

)כל המילים(

יכללו את 2

מילה  andמילה

משרד החינוך  +ת"ל

המילים הרצויות
(-) Not

תוצאות החיפוש

מילה  notהמילה

כלב  notים

לא יכללו את

הלא רצויה

שרון  notאריאל

המילה אחרי not
) Orלפחות

תוצאות החיפוש

אחת

יכללו לפחות

מהמילים(

מילה אחת מתוך

מילה  orמילה

אריאל שרון orראש ממשלה

השניים או את
שניהם ביחד
:Intitle

חיפוש המילה

מילת חיפוש :intitle

intitle:clipart

בכותרת הדף
:Intext

חיפוש המילה

מילת חיפוש:intext :

intext:clipart

בטקסט הדף
)גוף הדף(
:Inurl

חיפוש המילה

מילת חיפוש :inurl

inurl:clipart

בכתובת הדף
בלבד
:link

מציג את כל

כתובת לאתר

Link:www.education.gov.il

האתרים

רצוי :link

יוצגו כל האתרים שמקשרים את האתר
של משרד החינוך )מהאתרים שלהם(

שמפרסמים קישור
לאתר מסוים.
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:site

חיפוש באתר

הקלדת :site url

בגרותsite: education.gov.il

מסוים

ומילת חיפוש

יוצגו כל הדפים באתר של משרד

את המילה הרצויה

בכתובת האתר

החינוך בנושא בגרות.

שהוקלד
:Info

:related

info:www.education.gov.il

מספק מידע על

כתובת האתר

חברה או ארגון

של החברה הרצוי

מסויים

:Info

הצגת אתרים

כתובת האתר הרצוי

related:www.glz.co.il

דומים ,בעלי

:related

related:www.pnaiplus.co.il

מאפיינים דומים
לאתר המבוקש
:filetype

חיפוש לפי סוגי
קבצים

סוג הקובץfiletype:xls Filetype :
כתובת האתר

 site:www.education.gov.ilבגרות

המבוקש : Site
מילת חיפוש רצויה
תו *

* מחליפה מילה או מילה *

יש לי * בלב מילים

ביטוי ממילת

מנוע * -

– מילות שיר
ביטוי מנוע חיפוש

החיפוש
:author

חיפוש לפי שם

שם הכותב :author

author:kagan korina

כותב המאמר

חיפוש ברשתות חברתיות
ריבוי מקורות המידע מרשתות חברתיות כגון טוויטר ,פייסבוק  ,טאמבלר ואחרים הביא להתפתחות
מנועי חיפוש ייעודיים לחיפוש בהם  .אחד ממנועי החיפוש הייעודיים האלו הוא Social Searcher ,
שמחפש בו-זמנית בכמה וכמה רשתות חברתיות ומציג את הממצאים באופן מקביל בלוח תצוגה מאוחד.
הרשתות החברתיות והאתרים הנסרקים במנוע החיפוש :Social Searcher
 Tumblr , Reddit , Twitter,Instagram ,Youtube ,Facebookועוד
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חיפוש מידע על אנשים

Wink
כלי זה מספק אפשרות לחיפוש על בסיס שם ומיקום .האתר גם מציע בדיקות רקע ,איתור
כתובת מייל ,אך אלו ופיצ’רים אחרים לא יעבדו כאן במדינת ישראל.

Pipl
מנוע אשר יודע למצוא לא רק פרופילים ברשתות חברתיות אלא גם לאתר מקורות אינטרנטים
אחרים כגון חשבונות באתרים כמו פיקסה ופינטרסט ,סרטונים שהעלה המשתמש ליו-טיוב וכן
קישור לשלל מקורות כגון מאמר אקדמי שעליו חתום מי שחיפשתם.

Peek you
מנוע חיפוש נוסף שמנסה לספק תוצאות בכמה שיותר רשתות חברתיות ,כמו למשל אינסטגרם
ו -FourSquareשלא היו כלולים בכלים הקודמים
תרגיל בסטוקינג Stalking
מצא עבור שלושה אנשים את הפרטים הבאים
) המורה ימליץ על שלושה אנשים מתחומים שונים לדוגמה -אחד רופא ,אחד מדען ואחד שחקן ,אפשר לבקש על
כל אדם רק רצוי שהמורה יוודא קודם שניתן למצוא את המידע ושאין "הפתעות" מביכות לגבי אותו אדם(:
עיר מגורים  ,תאריך לידה ,תמונה ,מצב משפחתי ,עיסוק /מקצוע ,תחביבים ,נסיעות לחול  ,היכן אוהב לבלות ,
קרובי משפחה ,השכלה ,הופעות בחדשות וכו

אחזור מידע
פעולה בה שולפים מידע מתוך רשימות ,קטלוגים או מאגרי מידע.
בעבר התייחס המושג לאחזור מידע מתוך מידע שנאסף ,נרשם וקוטלג קודם לכן באופן מובנה ומסודר,
אך בעקבות פיתוח מנועי החיפוש ,המפעילים אלגוריתמים שמחפשים מילים בתוך טקסטים ,ניתן להחיל
את המושג גם על מידע בלתי מאורגן המצוי באינטרנט .על מנת לבצע את פעולת האחזור עלינו להגדיר
מה בדיוק אנו מחפשים באמצעות שאילתה ,או מילות חיפוש ולהסתייע במנגנונים טכניים ,או בשיטות
שונות לביצוע האחזור .אחזור המידע שנאסף על ידי מנועי החיפוש ,מתבצע מתוך מסד הנתונים ,אשר
נוצר ומתעדכן מעת לעת ונשמר בשרתי החברה שמנהלת את מנוע החיפוש.
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חיפוש עפ"י מפתח ראשי
מאגר המידע מורכב מפרטים שונים של מידע )בדרך כלל רשומות( .לכל פריט מידע יש
מפתח מרכזי שעל פיו מאורגן המידע ,לדוגמה :מספר זהות של אדם ,מספר מונה של שעון
החשמל ,מספר מנוי בחברת הטלפונים .משתמש המידע מבקש מהמערכת את המידע עפ"י
המפתח שמוכר לו והמערכת מספקת את פרטי המידע העונים לקריטריון החיפוש ,בדוגמה
זו כל הרשומות בעלות מפתח ראשי זהה למפתח החיפוש.

חיפוש עפ"י מפתחות משניים
בדומה למפתח הראשי פרטי המידע יכולים לקבל מפתחות נוספים הנקראים מפתחות
משניים .הגישה למפתחות אילו נעשית באותה דרך שבה נעשית הגישה עם המפתח הראשי.
מפתחות משניים יכולים להיות לדוגמה :מספר זהות של אדם כאשר המפתח הראשי הוא
מספר צרכן ,מספר תיק בארכיון כאשר המפתח הראשי הוא מספר הזהות וכו.

חיפוש עפ"י נושא
הכוונה בחיפוש זה היא למציאת פרטי מידע המטפלים בנושא מסוים .הגישה לפרטי מידע
אילו יכולה להיעשות במספר אופנים :על פי מילת מפתח בנושא בהנחה שהמאגר מכיל
מילות מפתח ,או עפ"י תזארוס המכיל את מילון המונחים של המאגר.

מודל בוליאני

מודל ווקטורי

תאור

בשאילתא ,המשתמש בוחר את סוג התלות

חיפוש חופשי כמו שGOOGLE

המודל

באמצעות סימנים/מילים.

מאפשר.

קביעת

אין דירוג כלל בעת החיפוש

תלות אוטומטית בשימוש המילה AND
מדרג את המסמכים לפי שכיחות מילות
המפתח בשאילתא.

הדרוג

חיפוש לוגי )חיפוש בוליאני(
שיטת חיפוש שבה משתמשים כאשר רוצים להציג למנוע החיפוש שאילתה המורכבת משתי מילות
חיפוש או יותר .מקור הביטוי הוא ב"אלגברה הבוליאנית" המגדירה יחסים לוגיים בין קבוצות.
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במנועי החיפוש משמשת השיטה למיקוד החיפוש על ידי הגדרת הקשר בין מילות החיפוש .הקשר הלוגי
בין המילים יכול להיות OR, AND, NOT :במודל זה חתך התוצאות אינו מדורג.
•

מילה אחת וגם מילה אחרת
)יצחק וגם רבין  -עשוי להציג בתוצאות החיפוש גם את יצחק שמיר ודליה רבין(

•

מילה אחת או מילה אחרת )מטוס או אווירון(

•

מילה אחת ולא המילה האחרת )זוחלים לא כולל נחשים(

כיום ברוב מנועי החיפוש מותקן היחס "וגם"  ANDכברירת מחדל כך שאם נרשום שתי מילים
בשאילתה יופעל עליהן אוטומטית יחס זה.

חיפוש וקטורי
החיפוש הוא חיפוש חופשי כמו ב .google
המנוע יוצר תלות אוטומטית של  andבין המילים ומדרג את התוצאות לפי ההתאמה המירבית של מילות
החיפוש בהם.

למידה חישובית
תחום במדעי המחשב העוסק בפיתוח אלגוריתמים המיועדים לאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות
ובכך לייצר רמה מסויימת של בינה מלאכותית.
למידה חישובית נמצאת בכלים טכנולוגיים רבים :מנועי חיפוש ,שרתים ,פלאפונים ואפילו מכוניות
ומטוסים.
דוגמה :אם נרשום בגוגל "אחסור מידע" הוא יכתוב" :מציג תוצאות עבור אחזור מידע" .זו דוגמה ללמידה
חישובית שגוגל מבצע על המשתמש .גוגל יודע ללמוד על המשתמש את היסטוריית החיפוש שלו,
המיקום שלו ,המקומות אליהם הוא גולש ואפילו את תחומי העניין שלו.
גוגל יודע ללמוד את התנהגות המשתמש ולהציע לו דברים בהתאם לכך .גוגל לומד את סביבת
האינטרנט ואת חוכמת ההמונים ובכך יודע להציע לקהל הרחב של משתמשיו הצעות ותוצאות שנפוצות
בעולם הגדול.

תרגיל בחיפוש
 .1מצא  3אנשים בשם יוסי כהן שהמקצוע שלהם הוא נגר
 .2מצא  3אזכורים בהם מופיע בינמין נתניהו ולא מצויין שרה נתניהו
 .3מצא  3קבצי  wordבאתרים ממשלתיים ,המכילים את הצרוף המדוייק של "רגרסיה לינארית" ללא
המילים תחזית ,וחיזוי.
 .4מצא באתר של אוניברסיטת תל אביב 2 ,מסמכים מסוג  pdfבנושא הסטוריה כלכלה או גאוגרפיה
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מטה דאטה
מטה-דאטה – מידע על אודות )פריט( המידע .רישום המאפיינים של פריט המידע לצורך קטלוגו במאגר
מידע .כאשר מדובר במסמך דיגיטלי ,כגון דף אינטרנט ,משמש המטה-דאטה ) (Meta Tagsלתיוג הדף
בתוך פקודות ה HTML-המרכיבות אותו ,לצורך זיהוי על ידי מנועי החיפוש.
המטה-דאטה יכול לכלול תיאור של הפריט – כגון :כותר ,שם המחבר ושם ההוצאה – במקרה שמדובר
במטה-דאטה של מאגר ספרים .או :שם התלמיד ,מספר ת.ז וכתובת מגורים – במטה-דאטה של מאגר
מידע על תלמידי בית-ספר .מטה-דאטה יכול לכלול גם נתונים מנהלתיים המסייעים ,לדוגמה ,לעקוב
אחר מצב הפריט – מיקומו במחסן ,תאריך ייצור ,תאריך תפוגה וכד.
אפיון המטה-דאטה הרלוונטי למאגר מידע מסוים הנו תהליך מורכב המסייע הן בארגון המידע וקביעת
הזהות של פריטי המידע האגורים במאגר והן באחזור המידע ,לאחר שהפריטים נרשמו במאגר.
רעיון המטה-דאטה הורחב מתחום מאגרי המידע אל אתרי האינטרנט בעידן ה web 2.0 -בעזרת
השימוש בתגיות .התגיות מאפשרות לכל גולש ליצור בעצמו מעין מטה-דאטה על אודות המידע שמצא,
או שיצר ,ברשת ובכך הוא מסייע לקהילת הגולשים ,המסתייעים ברשימת התגיות ,לאתר מידע בו יש
להם עניין.

תגי מטא )באנגלית(Meta Tag :
תגי מטא )באנגלית (Meta Tag :הן תגיות  HTMLשנועדו לתאר מידע על אתר אינטרנט ,יוצרו ,תכונותיו
ועוד ,תגי המטא הם חלק מקטלוגי  ,Meta dataשהם האופן שבו מקטלגים מידע המתאר באופן קצר
וענייני גופי תוכן )דף אינטרנט ,מסמך ,מאמר ,ספר.(...
תגיות מטא הן הייצוג באינטרנט לקטלוג המטא-דאטה.
בתהליך קטלוג דפי האינטרנט נעשה שימוש בשני סוגים של תגיות מטא )שני הסוגים נכתבים באותו
מיקום בטקסט(:
 .1תגיות המתארות את האתר או הדף כך שאפשר יהיה להכניסו לאינדקס בצורה נכונה
 .2תגיות המקנות שליטה טובה יותר על פעולות הדפדפן ,הכוונה לפעולות מהסוג של מעבר
אוטומטי לכתובת אחרת ,ריענון דף וכדומה.
בראש ) (headכל דף אינטרנט שמור מקום לתגיות מטא המציגות מידע על האתר .תגיות אלו אינן
נראות על ידי הגולשים אבל נראות על ידי מנועי החיפוש ,ובכך מאפשרות למנוע החיפוש ליצור תוצאות
חיפוש תואמות למילות המפתח שהגולשים מחפשים .נושא תגיות מטא הוא חלק מתחום האופטימיזציה
וקידום אתרים במנועי חיפוש ).(SEO
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מקורות מידע
היצף מידע
היצף מידע או עודף מידע הוא מושג המתייחס למצב שבו יש יותר מדי מידע ,הכמות העודפת של המידע
מפריעה לקבלת החלטה וליכולת להתעדכן.
בהיצף מידע האדם סובל מחוסר יכולת להשתלט על כל הגירויים והעובדות המוצבים בפניו .זהו מצב
החורג מיכולת עיבוד המידע של האדם.
אחת ממטרות החינוך היא להכשיר את התלמידים לחיים בחברה תקשורתית ועתירת מידע ,כך שיוכלו
להפיק תועלת מן המידע הנגיש להם באופן בטוח ולהתמודד עם היצף המידע הלא מבוקר שנמצא
באינטרנט.

מקור מידע
מידע)אינפורמציה( הוא מתאם ,נתון ,עובדה או פרט תוכן ,שניתן לקידוד ,שמירה או שימוש בעיבוד.
בעצם מקור מידע הוא מקור שניתן להוציא ממנו מידע ולהשתמש בו.

מקור מידע ראשוני
מידע שמגיע ישירות ממקור המידע ללא תיווך ,פרשנות או עריכה של גורם נוסף .מקור ראשוני נוצר
בדרך כלל סמוך למאורעות אליהם הוא מתייחס והוא משקף את התרבות ,האווירה והלכי הרוחות של
התקופה שבמהלכה נוצר ,לכן הוא נתפס כמידע אוטנטי .מידע ראשוני הנו חיוני ביותר לביסוס מחקר
מדעי מכל סוג .המקורות הראשוניים קיימים במגוון סוגי ייצוג :מידע טקסטואלי כגון  -תעודה רשמית,
יומן אישי ,יצירה ספרותית .מידע קולי  -כגון -הקלטה של עדות ,נאום ,שיחה :מידע ויזואלי או אודיו-
ויזואלי כגון – שידור ממקום האירוע ,יצירות אמנות ,תצלומים ,איורים ,וכד.
גם חפצים משמשים מקור ראשוני כגון  -מצבות עתיקות ,מבנים וכלי עבודה שהתגלו בחפירות
ארכאולוגיות.

מקור מידע משני
כל מידע שאינו מקור ראשוני .מידע שנוצר בעקבות עיבוד של מידע ממקור ראשוני ,תוך מתן פרשנות,
עריכה ,ניתוח והסקת מסקנות על ידי אדם כלשהו .גם המקורות המשניים קיימים במגוון
ייצוגים -טקסטואליים ,קוליים ,ויזואליים ,או שילוב שלהם .דוגמה למקורות מידע משניים :עבודת מחקר,
הרצאה ,גרפים ותרשימים ,פרשנות ,כתבה עיתונאית ,הצגה ,סרט.
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מקורות מידע מאורגנים ומקורות מידע בלתי מאורגנים
מקורות מידע לא מאורגנים

מקורות מידע מאורגנים
עברו מיון ,עיבוד קטלוג בקשר לנושא

אוסף מצטבר של פריטי מידע שאין מאחוריהם יד מכוונת,

מסויים או למטרה מוגדרת.

מטרה או נושא משותף ובכל זאת ,יש להם מספר מאפיינים
משותפים.

יוצרי המידע או המארגנים מעורבים

אין מארגנים או יד מכוונת.

בבחירת פרטי המידע הנכללים במקור
המידע.
השיטה לאיתור מידע מובנית ומוגדרת

יש צורך לפתח שיטה שתסייע לאתר מידע בתוך פריטי

מראש באמצעות תוכן עניינים ,קטלוג

האוסף.

אינדקס ,תזארוס וכו.

ומנועי חיפוש.
מנועי החיפוש הם הכלים המסייעים לאיתור המידע מן
המקורות הבלתי מאורגנים ,וכדי לאתר מידע ,יש להכיר
היטב כלים אלה.

דוגמה :ספרות ,מוזיאון ,אנציקלופדיה,

האינטרנט הוא המקור המידע הבלתי מאורגן הגדול ביותר.

ספר טלפונים ,קטלוג של תערוכה.

אוסף דפי  HTMLקבצים וייצוגי מידע שונים,שנוצרו על ידי
אנשים שונים שאין ביניהם קשר תוכן.

סיווג מקורות המידע
.1

לפי ראשוניות מקור המידע

מקור ראשון :דיווח של יוצר המידע )המאמר המלא ,הספר(
מקור שניוני ) משני( :ארגון המידע הראשוני )תקציר ,הוספות ,פרטים ביבליוגרפיים(
מקור שלישי :עיבוד של מקורות שניונים )מדריכים למאגרי מידע ,ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיה(
.2

לפי המקור

מקורות אנושיים כמו אתרי מומחים העונים לשאלות ,קבוצות דיון בהן דנים בנושאים שונים וכד.
מידע המצוי במאגרי מידע ,אותו ניתן לשלוף בעזרת מערכות חיפוש הפועלות ברשת )מנועי חיפוש(.
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לפי סוג המדיה

.3

מידע טקסטואלי ,גרפי ,וידאו ,תמונות ,קבצי קול וכד
לפי סוג המידע

.4

אקטואליה  -עיתונים
מידע שימושי  -מילונים ,מקורות ייעץ שונים
מידע עיוני  -מחקרים ומאמרים
מידע מסחרי  -קטלוגים ופרסומים

תרגיל
מצא 3 :אתרים שהם מקור ראשוני 3 ,אתרים שהם מקור משני 2 ,אתרי עיתונות 2 ,אתרים מסחריים

מאגר מידע )(Database
אוסף מאורגן של פריטי מידע האגורים בפורמט אלקטרוני אחיד ,המאפשר חיפוש ואחזור מידע .מאגרי
המידע כוללים כמות גדולה של פריטים .כל פריט מאופיין על -ידי רשומה ,המכילה מידע על הפריט .לכל
רשומה יש ייצוג ייחודי המאפשר לאתרה ולאחזרה במהלך פעולת החיפוש .מאגר המידע משמש הן
לארגון המידע והן לאחזור המידע -בעזרת מנוע חיפוש המותקן בו ומאפשר לאתר מידע על-פי מאפיינים
)חתכים( שונים.
ברשת מוכרים אתרים הבנויים כמאגר מידע בפני עצמו – לדוגמה" :הספרייה הדיגיטלית" .לעומת זאת,
יש מקרים בהם המאגר מוצג כחלק מאתר כללי .לדוגמה :מאגר המסעדות באתר .ROL

**ביג דאטה
מונח המתייחס למאגר מידע הכולל נתונים מבוזרים ,שאינם מאורגנים לפי שיטה כלשהי ,שמגיעים
ממקורות רבים ,בכמויות גדולות ,בפורמטים מגוונים ,ובאיכויות שונות .היקף מאסיבי של אוסף נתונים
מובנה ,ושאינו מובנה ,שגודלו העצום  -וקצב עדכונו המהיר ,שלא היו בנמצא עד לפני זמן קצר.
ניתן לאפיין נתוני עתק לפי חמישה מאפיינים )חמשת ה-V-ים(:
 .1נפח ) - (volumeכמויות הנתונים שמצטברים בארגון גדלים בקצב הולך וגדל .בנוסף,
הגידול בהיקפי הנתונים נובע גם מהעובדה כי מתווספים מקורות נתונים נוספים למאגר
המידע .כל אלו מגדילים את כמות הנתונים שיש לנתחם.
 .2מהירות ) - (velocityעקב דרישת הלקוחות לקבלת תשובות מורכבות בזמן אמת.
הנתונים זורמים במהירות רבה אל בסיס המידע ויש לטפל בהם בזמן המהיר ביותר.
44

אופן ההתמודדות עם מהירות קבלת ועיבוד הנתונים הינה אתגר עבור רוב הארגונים.
שכן ,נדרשים אמצעי האחסון מתקדמים התומכים בכמויות מידע גדולות המאפשרים גם
כתיבה ושליפה מהירים מאוד.
 .3גיוון ) - (varietyהנתונים כיום מגיעים בפורמטים שונים ,נתונים מספריים מובנים
במאגרי מידע מסורתיים ,מידע לא מובנה הנוצר ממסמכים ,מיילים ,סרטוני וידאו ,אתרים
ורשתות חברתיות ועוד.
 .4אי-יציבות )(volatility
 .5אי-אמינות )(Veracity
דוגמאות ליישומים בביג דאטה:
•

מחקר מודיעין צבאי ומשטרתי – איסוף והצלבת נתונים משלל מקורות גלויים )הודעות
טוויטר ,רשומות כניסה ויציאה של משטרת הגבולות ,תנועות מכשירים סלולריים ומכשירי
 GPSועוד( ומקורות איסוף מידע ייעודיים )חיישנים שונים ,מצלמות ועוד( לשם זיהוי תבניות
וקשרים ,שיכולים להצביע על פשעים עתידיים או לנתח בדיעבד מידע היסטורי ,על מנת
לאתר פעילות מחשידה שקדמה לאירועי טרור.

•

ביולוגיה – מיפוי גנום ,מציאת מתאמים ותבניות לאיתור פגמים גנטיים והשפעה של תרופות.
פתרון בעיות הדורשות רמה גבוהה של סימולציה על פני שדה של מאות נתונים ,כגון חיזוי
של מבני קיפול חלבונים.

•

מטאורולוגיה – ניבוי מזג אוויר על סמך זרם של אלפי נתונים ממקורות מידע מגוונים
)חיישנים קרקעיים ומוטסים ,תמונות ווידאו ,מדידות ,מידע היסטורי וכדומה(.

•

פיזיקה – חישוב מבנים ותהליכים באסטרונומיה והתנהגות חלקיקים במערכות קוונטיות.
אחסון וניתוח מיליוני אירועים והתנגשויות במאיצי חלקיקים וגלאי נייטרינו.

•

מסחר – ניתוח תבניות ומגמות בסחר במניות בבורסה ,בפרט בתחום האלגו טריידינג .כריית
מידע ממיליוני טרנזקציות כספיות ,לשם זיהוי התנהגות צרכנים ,תמחור ,גבייה וחיוב של
צרכני תקשורת ,גילוי הונאות וכן שימוש בסטטיסטיקות וכריית מידע לטובת ניבוי אירועים
עתידיים.

•

לוחמת סייבר – גילוי פרצות אבטחה ,נהלים ,הצפנות ,ומאידך  -גילוי ניסיונות פריצה ומעקב
אחר מקורות התוקפים.

•

אינדוקס וחיפוש מידע טקסטואלי – חיפוש במיליוני דפי טקסט ,ספרים אלקטרוניים ,דברי
דואר אלקטרוני ,מסמכים ארגוניים וכדומה.

•

ספורט – ניתוח והצלבה של אלפי נתונים ,הן נתוני זמן אמת והן נתוני עבר של משחקים ,על
מנת לסייע למאמן להנחות את קבוצתו ,לבצע התאמות ולהתכונן למשחק
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הבא[1].

•

תעשייה – זיהוי וחיזוי בעיות בפסי ייצור ,מנועים ,תחנות כוח ,כורים גרעיניים וכדומה ,על
מנת לתקנן בטרם ייגרם נזק כלשהו.

הסוגיות הקשורות לביג דאטה :אחסון המידע ,כתיבת המידע ,שליפת המידע )פיתוח אלגוריתמים(
ופרטיות המידע.
**שיטות לאיתור ואיסוף מידע )ממקורות מידע ממוחשבים וספריים(
)(cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F3D8C8AA-4B4A.../mismach_astandartim.doc

שם השיטה

שיטת ארגון המידע

מיומנויות חיפוש

חיפוש חופשי

מידע לא מאורגן

שימוש במילות מפתח

שאילתות

בסיס נתונים )(Data Base

שימוש בשאילתות מובנות  +בחירת

מטה-דטה

תיוג תחת קטגוריות מובנות,

שאילתה רלוונטית
בחירת שדות מתאימים לשאילתה
סימון קטגוריות רצויות

מוסכמות וגלויות
אוצר מונחים מובנה בזיקה

הפעלת חשיבה מושגית )הכללה(

תזאורוס

לתחום נתון

בחירת מושג מפתח

עץ

ארגון היררכי של פריטי מידע

בחירה של ענף רלוונטי

אינדקס

לפי אלף בית

חיפוש על פי א-ב )חיצוני ופנימי( או סדר

נושא

ארגון מידע על פי נושאים

בחירת נושא

ספרייה

שיטת דיואי – מספור מדורג

הכרת הסמלים והתמצאות על פיהם

מספרי

של תחומי התוכן ברמות
שונות לפי ספרור בין-לאומי
כרונולוגיה

התמצאות במושגי זמן וברצף זמן

ארגון מידע בהתאם לסרגל זמן
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**אינדקס )מפתח(
רשימת של נושאים ,פריטים ,רשומות או של מידע אחר ,המאורגנת על פי עיקרון מנחה ,בדרך
כלל בסדר אלפביתי ,שבעזרתו ניתן לאתר את המקום בו נמצא המידע על הנושא ,להגיע לרשומה
עצמה ,או לכל פרט מידע אחר .מפתח עניינים – הנו אינדקס של נושאים ,מושגים ,אישים וכד ,המצורף,
בדרך כלל ,לספרי עיון ומטרתו לסייע באיתור המקום בספר בו מוזכרים עניינים אלה .אינדקס במחשב
מאורגן ,בדרך כלל ,בטבלה ,המאפשרת גישה ישירה לרשומות על-פי מפתח ,המתאים "כתובת" לכל
רשומה) .למשל מספר תעודת זהות של אדם מסוים ברשימה של עובדים בארגון מוביל לרשומה הכוללת
את כל הפרטים על אותו אדם( .האינדקס במחשב משמש להפעלת אלגוריתמים ,המאפשרים גישה
יעילה ומהירה למידע גם כאשר כמות הרשומות המאוחסנות גדולה מאד וגם כשהמידע עצמו מאוחסן
באופן מאוד "לא מסודר" .כאשר מספר הרשומות הכלולות באינדקס גדול מאוד ,ניתן לשפר את יעילות
הגישה על ידי בניית מספר רמות אינדקס ) .(multiple level indexאינדקס במנועי חיפוש :מנועי
החיפוש משתמשים באלגוריתם מסוג זה כדי ליצור אינדקס )"לאנדקס"( של המילים הכלולות באתרי
אינטרנט ,למיין אותן לפי מפתח מסוים ולקשר אותן לכתובת אתר המוצא.
אינדקס במדריכי אתרים :גם ב"מדריכי אתרים" משתמשים לעתים במושג אינדקס ,כדי לתאר את "עץ
הנושאים" בו רשומים האתרים הכלולים במדריך.

**מדריך אתרים/אינדקס אתריםDIRECTORY /
מדריך אתרים הוא מאגר מידע אינטרנטי המרכז קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
המדריך מציג רשימה של אתרים בצורה ממוינת היררכית על פי קטגוריות ומשמש לאיתור אתר רצוי
וקבלת מידע בסיסי עליו .במדריך האתרים מותקן בדרך כלל מנוע חיפוש ,אך זהו מנוע פנימי ,היודע
לאתר מידע אך ורק במדריך.
יצירת ההיררכיה ותיאור האתר מצריכים מעורבות אנושית )מידענים( ואינם ניתנים לביצוע בצורה
אוטומטית .מנהל המדריך מחליט על האתרים שייכללו במדריך וכן על מיקומם ברשימה לפי אמות
המידה המתאימות לסוג המדריך) .בדרך כלל ,מדריך אתרים מסחרי יכלול אתרים וימקם אותם
במדריך לפי אמות מידה כלכליות(.

**)אגרון( תזאורוס
אוצר מילים מבוקר .רשימת מונחים בנושא מסוים ,או במספר נושאים הקשורים זה בזה .המונחים
הכלולים בתזאורוס ,ממוינים לפי סדר א -ב ,ואף קשורים זה בזה ביחסים היררכיים ,אסוציאטיביים
ובקשר של נרדפות .התזאורוס משלב בין המאפיינים של מספר שיטות לארגון מידע:
 .1מילון -מיון א -ב וכתיבת הגדרה/פירוש למונח.
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 .2עץ נושאים היררכי ,כאשר כל מונח מקושר לנושא רחב יותר בהיררכיה ותחתיו נמצאים מונחים
צרים יותר .לדוגמה :אירופה – צרפת  -פריס – שער הניצחון.
 .3קשר אסוציאטיבי  -ניתן לקשר כל מונח למונחים הקרובים אליו במשמעותם או מזכירים אותו
 לדוגמה :נישואין – גירושין ,מזון-שתייה ,חול-ים ,השמנה -סוכרת .4קשר של נרדפות  -רישום המילים הנרדפות או הנרדפות חלקית למונח – לדוגמה :מלחמת
העצמאות  -מלחמת השחרור – מלחמת תש"ח.
פיתוח התזאורוס והשימוש בו חיוניים בשלב ארגון המידע – לצורך יצירת שפה ואוצר מילים משותף בין
העוסקים בתחום דעת כלשהו או השותפים לגוף ידע כלשהו .נוסף לכך ,התזאורוס משמש כלי חשוב
בשלב איתור המידע – בעזרתו יכול המחפש להגדיר טווח רחב של מילות מפתח ולהרחיב את תוצאות
החיפוש שיתקבלו בנושא החיפוש .שימוש נוסף לתזאורוס נעשה בשלב עיבוד המידע והצגתו – כאשר
היוצר מסתייע בו כאמצעי לגיוון אוצר המילים הכלולות בתוצר שלו.

**טקסונומיה
סיווג שיטתי של עצמים ,אורגניזמים או מושגים מאותו תחום .בדרך כלל נעשה סיווג מדרגי )היררכי( -
כאשר פריט כלשהו בהיררכיה נמצא מתחת לקטגוריה רחבה יותר ,אליה הוא משתייך ,ותחתיו יירשמו
פריטים נמוכים יותר בהיררכיה )לדוגמה :מזון – משקאות – משקאות חמים – קפה( .במקור
נעשה שימוש במושג הטקסונומיה בתחום הביולוגיה למיון בעלי חיים וצמחים למשפחות ומחלקות .כיום
הורחבה משמעות המושג לציון מיון בתחום כלשהו ,כולל בארגון ידע בארגונים ,באינטרנט ,וכד .בתורת
החינוך ידועה "הטקסונומיה של בלום" ,אשר מדגישה את הרעיון שבטקסונומיה המבנה ההיררכי הנו
בעל משמעות ,כאשר השגת מטרה בשלב גבוה מותנית בהשגת מטרות משלבים נמוכים יותר של
המדרג.

אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה -אינפו=מידע  ,גרפיקה=דרך חזותית אינטראקטיבית.
אינפוגרפיקה היא דרך להצגה חזותית של מידע בצורה הברורה ביותר.
הבחנה מקובלת היא שאינפוגרפיקה משמשת להסבר מידע מסוים.
האינפוגרפיקה מציגה את המידע שאותו היא מציגה בכמה שיטות מחייבות-
א .תמונה -העין נמשכת יותר לתמונות מאשר לטקסט
ב .תוכן קצר -נתונים סטטיסטים
ג .ידע-סיכום התוכן -העובדות או המסקנות המסכמות את התוכן )השורה התחתונה(
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הערכת מידע
)על פי לירי בן דב(http://liriartadventure.blogspot.co.il/2015/07/blog-post_27.html ,2016 ,
למצוא אתר או מידע מתאים באינטרנט משול ל"מציאת מחט בערימה של שחת" וקשה בדיוק באותה
מידה .הבעיה כפולה ומכופלת כאשר ניקח בחשבון גם שלא כל מה שנוצץ הוא בהכרח זהב ובאינטרנט
כל אחד יכול "להרים" אתר מרשים ולהעביר מידע לגולשים הרבים.
אז איך יודעים אם המידע שמצאתם אכן אמין? איך אתם יודעים שהוא מהימן? איך תדעו למצות את
האינטרנט בצורה יעילה ומשכילה ולברור את המידע המקצועי ,האמין והמתאים ביותר?
בחירת אתר מתאים היא מיומנות הקשורה בחשיבה ביקורתית.
סרטון הרצאת  TEDעל אמינות אתרים
מוגדרים מספר קריטריונים שבעזרתם נוכל לקבוע את אמינות האתר.

קריטריונים להערכת אמינות
א .בחינת סמכות מקור אשר כוללת:
.1סמכות כותב קטע המידע :יש לבדוק האם הכותב הינו בעל סמכות בתחום הנושא הנכתב .למשל:
פרסום של תחזית ע"י חזאי מזג אויר ולא ע"י משורר וכו.
 .2סמכות המקור בו מופיע קטע המידע  :יש לבדוק אם המקור בו מופיע הקטע הינו כתב-עת מדעי-
פופולארי ,ספר לימוד ,אנציקלופדיה או עיתון יומי .סביר להניח שכתב עת מדעי יהיה עבורנו אמין יותר
מאשר דף אחורי בעיתון יומי ,כשהנושא הוא מדעי ,ולהיפך – אם הכתבה היא חדשותית ,נצפה לראות
אותה בדף הראשון של עיתון יומי.
 .3סמכות המומחים בהם נעזר הכותב  -לעיתים הכותב אינו מומחה בתחום ,אבל הוא מראיין מומחה,
מצטט את דבריו ,או מעביר אותם בדייקנות רבה .במקרה כזה נעריך את קטע המידע כאמין גם אם
הכותב אינו מומחה.
ב .בחינת האובייקטיבית-דיוק :חשוב לבדוק אם הכותב מבחין בין עובדות ודעות ,אם המידע נועד
למטרות פרסום ,אם המידע כתוב מטעם מקור בעל אינטרסים .למשל :מאמר מדעי-פופולארי על
חשיבות לקיחת ויטמינים ,שנכתב על ידי התזונאי המועסק על ידי חברת התרופות המשווקת את
ויטמינים ,יהיה חשוד בחוסר אובייקטיביות.
ג .בחינה של עדכניות המידע :יש לבדוק תאריך פרסום קטע המידע.
יש להעריך את העדכניות בהתחשב באופי המידע .מידע העוסק באירוע חדשותי )כגון דיווח על אסון
טבע( עשוי להתחדש תוך שעות  ,מידע העוסק בפיתוחים טכנולוגים מתחדש בקצב מהיר יותר ממידע
העוסק בגילויים מדעיים .בכל מקרה ,יש להפעיל שיקול דעת.
בחנו סמכותיות לפי:
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–

האם נכתב על-ידי אדם פרטי ,קבוצה או ארגון?

–

האם מצוין תואר או תפקיד של הכותב? על מה הוא מעיד?

–

האם יש שייכות לגוף מוכר ובעל סמכות? )לדוגמה ,גוף אקדמי או מסחרי(

–

מהי הסיומת של כתובת הדף? …12Org, com, gov, mil, ac, edu, k

–

האם נתקלתם בשמו של כותב זה גם בדפים אחרים שקראתם?

עד כמה פריט המידע עדכני ומעודכן?
מידע יכול להתיישן באינטרנט ובכל זאת להישאר אי שם לעד .מצב כזה קיים גם לגבי ספרים אך
בספרים קל לזהות כריכה ישנה ולבדוק את שנת ההוצאה .באינטרנט לעיתים קשה לזהות סימני
עדכניות .אבל ,ישנם מקרים בהם גם במידע ישן אפשר להשתמש ,כמו מידע על אירועים היסטוריים.
בחנו עדכניות לפי:
–

האם יש תאריכים על הדף המורים על זמן הכתיבה?

–

האם יש תאריכים על הדף המורים על זמן עדכון המאמר?

–

האם התוכן מעיד על עדכניות?

–

האם האתר משתנה מדי פעם בפעם?

האם המידע מוצג ומאורגן ברמה גבוהה?
בחנו לפי הקריטריונים הבאים:
–

האם המידע מאורגן כך שאפשר למצוא בקלות את מה שצריך בלי לבזבז זמן?

–

האם הניסוח בהיר ונוח לקריאה?

תנו ציון :רמת ארגון נמוכה –  ,1רמת ארגון בינונית –  ,2רמת ארגון גבוהה 3 -
הערכה לפי תוכן
התייחסותם שונה כשאתם קוראים כתבה בעיתון ,כתבה במדור פרסומי או מאמר מדעי .קיימים מספר
קריטריונים שאפשר ליישמם בכל טקסט כתוב:
עד כמה המידע מדויק?
בחנו לפי הקריטריונים הבאים:
–

האם יש טעויות במידע? )אפשר לדעת באמצעות הצלבת מידע עם מקורות אחרים(

–

האם המידע תואם את המידע המוצג במקורות מידע אחרים?

–

האם יש נתונים מספריים ,גרפים ,טבלאות?

–

האם יש קישורים לאתרים אחרים בהם יש מידע נוסף על הנושא?
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מחוון לבדיקת אמינות מקור מידע
מידת הופעת הקריטריון בקטע המידע

קריטריון
במידה רבה

במידה מועטה

אינו מופיע

סמכות הכותב

כותב הקטע מוכר וידוע

כותב הקטע אינו ידוע או

כותב הקטע אינו עוסק

והמומחים שעל

בתחום ,או נציג גוף מוכר

שלא ידועה מידת ההכרות

בנושא הנדון ולא ברור

ס

דבריהם הוא

וידוע בתחום .או מסתמך

שלו עם התחום.

מהכתוב שהוא ראיין

מ

מסתמך

על דברי מומחה בתחום

או שהוא מתבסס על דברי

מומחים בתחום לצורך

ומצטט את דבריו.

מרואיינים שאינם

הכתיבה.

כ
ו
ת

בעלי סמכות בתחום
סמכות הגוף

המקור בו מפורסם המידע

המקור בו מפורסם המידע

המקור בו מפורסם המידע

המפרסם

הוא גוף מוכר וידוע בתחום,

אינו ידוע או שלא ידועה

לא ידוע ולא מוכר ,או שאינו

עיתון מוכר או הוצאת

מידת הקשר שלו עם

שייך לתחום

ספרים ידועה.

התחום

למפרסם המידע אין אינטרס

לא ידועה מידת

המידע אינו אובייקטיבי.

בהצגת נתונים מסולפים.

האובייקטיביות של

סביר להניח שלמפרסם

הוא מוכר או שייך לגוף

מפרסם המידע .יש ערבוב

המידע אינטרס להסתיר או

מחקר אובייקטיבי או לגוף

לעיתים בין עובדות ודעות.

לגלות נתונים .הכותב מביע

אובייקטיביות

עמדות כאילו הן עובדות.

ציבורי ללא אינטרסים
מסחריים בנושא הנדון .אין
ערבוב בין עובדות ודעות

עדכניות

המידע מעודכן מאד .במקרה

המידע די מיושן .בהתחשב

המידע אינו מעודכן ,או

של מידע חדשות ,יש

בנושא בו עוסק הקטע ,

שלא ידוע תאריך הכתיבה.

התאמה בין תאריך הכתיבה

יתכן שחלו חידושים מאז

בהתחשב בנושא בו עוסק

ותאריכי האירועים

הפרסום

הקטע ,סביר להניח שחלו

המדווחים ,יש קישורים

חידושים בתחום מאז

מעודכנים.

הפרסום.

הערכת קטע המידע בעזרת המחוון :
רמת אמינות גבוהה -קטע המידע ייחשב כאמין מאד אם בכל הקריטריונים בחרתם בטור הראשון -התאמה
במידה רבה.
רמת אמינות נמוכה  -קטע המידע יחשב כלא אמין אם בכל הקריטריונים בחרתם בטור השלישי  -אין
התאמה.

כל התוצאות האחרות ימקמו את קטע המידע על דרגות ביניים של אמינות.
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תרגיל  1בהערכת אתרים כולל מחוון
תרגיל  2הערכת אתרים בעזרת טופס

**אלגוריתם
הוא דרך שכוללת צעדים מדויקים לביצוע של משימה או לפתרון בעיה .אלגוריתם יהיה מוצג תמיד
במספר סופי של צעדים לפתרון הבעיה.
רובנו מכירים מחיי היום-יום אלגוריתמים כמו מתכונים למטבח או הוראות לביצוע משימות שונות .עם
זאת ,לרוב משתמשים במונח "אלגוריתם" כדי לכנות פתרון מתמטי או דרך לביצוע של משימה בעולם
המחשבים.
תכונות האלגוריתם:
 הוראות חד משמעותיות אפשרויות לביצוע -מבצעים אותם לפי סדר מסוים

**דפדפןBrowser -
הוא תוכנה המציגה דפי אינטרנט ומאפשרת לעבור בין דפים שונים )גלישה( ולעתים אף לתקשר עם תוכן
הדפים .הדפדפן מוגדר כתוכנת לקוח היות שהוא מקבל את דפי האינטרנט משרתי הWorld Wide -
 Webשבאינטרנט אך מותכן על מחשבו של הגולש .היכולת הבסיסית ביותר של תוכנת הדפדפן היא
לקבל כתובת אינטרנט מהמשתמש ולהציג את דף האינטרנט שנמצא בכתובת זו.
דוגמאות לדפדפנים :גוגל כרום ,אקספלורר ,מוזילה פיירפוקס ,ספארי ,אופרה.

**הנגשה פנימית
יצירת גישה קלה יותר למידע ,שיהיה קל למצוא אותו ,להתמצא בתכנים ולהבינם.
עוסקת בהעמדת אמצעים למשתמש באופן מיטבי במסמך או בדף הידע שמולו כדי שיוכל להבין את
התוכן שנמצא לפניו באופן מיטבי.
עד לפני  20שנה למצוא מידע היה משימה מורכבת בפני עצמה .רובנו עוד זוכרים שבשביל להגיע למידע
עצמו היינו ממש צריכים להתאמץ ,ללכת לספריה ,לחפש באנציקלופדיה להגיע להרצאות ולדלות מידע
מאנשים אחרים .גם היום ,בעידן המידע יש לנו צורך בפעולות הנ"ל על מנת למצוא את המידע הרלוונטי
לנו .ההבדל הקטן בין אז להיום הוא האינטרנט .האינטרנט הפך כל פעולת חיפוש לפעולה פשוטה.
שנקראת "קליק" .בלחיצה קלה בשורת החיפוש אנחנו מקבלים הררי מידע.
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עכשיו כשיש לנו כל כך הרבה מידע אנחנו צריכים לנווט בו ולאתר את המידע הנכון ביותר בזמן הקצר
ביותר .אנשים אוהבים לרפרף ,אין להם זמן לקרוא את כל הטקסט הארוך שמונח לפניהם.
ישנם מספר אמצעים בהם עושים שימוש ,חלקם או כולם ,בהנגשה פנימית:
•

ארגון סדור של המסמך ויצירתו באופן חכם :פתיחה במפת מסמך סדורה ,ולאחריה מקטעי
ידע הנגזרים ממנה .לפרטים נוספים אודות השיטה

•

שימוש בתבניות אחידות למסמכים  /דפי ידע.
הדבר יקל על הקורא להתמצא במסמך ויחסוך לו זמן במאמץ הקוגניטיבי הנדרש להבנת התוכן.

•

שימוש באייקונים ותגיות יסייע לקורא להבין את ההקשר והרלוונטיות של המידע אותו הוא
מצא.

•

לבולטים ,לטבלאות ולהדגשות פנימיות במסמך יש חשיבות רבה ,הם מסדרים את המידע
באופן תבניתי שמזמין את הקורא להתייחס אליהם ,לרוב המידע המובא בדרכים אלו הוא
קצר ותמציתי ולכן הוא יעיל יותר מפסקאות מלאות.

•

תמונות! הוספת תמונות מקלילה את האווירה וגורמת לטקסט להיות פחות רשמי )זה לא
אומר שהוא אכן פחות רשמי(

•

שימוש בכלים הללו יסיע להתמצא טוב יותר במסמך /דף  /פריט ולהבין את תוכנו בצורה
הנקייה ביותר.

**הנגשה חיצונית
ביטוי לדרך שעובר המשתמש עד שהוא מגיע למידע .האתר צריך להנגיש את עצמו כך שמנוע חיפוש
ימצא אותו )ראה אופטימיזציה (SEO
בין היתר ,האתר צריך להנגיש את עצמו כך שיכלול את מילות המפתח הנמצאות בשאילתה וגם שיעלה
מהר.
כדאי שיופיע בעץ נושאים )קטגוריות( -ע"פ הקטגוריות המופיעות בעץ נושאים ,אנו יכולים לבחור את
הנושא שאנו רוצים לבדוק ע"פ הקטגוריות הנמצאות בו.
עקרונות ההנגשה החיצונית:
•

ברור :להבין לאן הולכים

•

עקבי :ללמוד איך הולכים

•

קצר :ללכת מעט ,להגיע מהר

•

נעים :ליהנות מהדרך

לסיכום ,הנגשה חיצונית היא גם הדרך מן החוץ פנימה ,גם הדרך מבפנים החוצה וגם השיטוט בין דפי
האתר.
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**עץ תכנים )נקרא גם עץ נושאים או תפריט(
משמש לארגון נושאי האתר בצורה היררכית ,בדומה למבנה תיקיות במערכת ניהול מסמכים או בכונן
משותף .צורת ההגעה למידע היא באמצעות "הקלקות" .האתגר הוא לשמור על איזון בין רוחב העץ לבין
עומקו :עץ רחב מדי מכיל רשימה ארוכה של נושאים ,המקשה על ההתמצאות ,עץ עמוק מדי דורש
מהמשתמש כמות גדולה של הקלקות ,שעלולה לעייף.
עץ תכנים יכול להיות מאורגן למשל לפי נושאים מקצועיים ,סוגי מסמכים ,מבנה ארגוני ועוד.
לעיתים ,יכיל האתר יותר מעץ תכנים אחד )לדוגמה ,עץ עילי ועץ צדדי( ,אך צורת הארגון של כל עץ
תהיה שונה .המשמעות היא כי ניתן להגיע אל אותו מידע דרך  2עצים שונים .והרי לנו  2אפשרויות
הנגשה באמצעות עץ תכנים.
**פירורי לחם )(bread crumbs
מציגים את כל שלבי ההיררכיה )הנתיב( שבו יושב הדף שהגענו אליו.
לרוב ,כל אחד מהשלבים הוא קישור ,שלחיצה עליו מובילה לדף בהיררכיה )לעיתים ,מוצג נתיב בלבד,
ללא קישורים(.
פירורי לחם מאפשרים לעבור בין רמות בהיררכיה ,אך לא בין פריטים אחרים באותה רמת היררכיה.
פירורי הלחם נוצרים אוטומטית עם בניית האתר.
כאשר פירורי הלחם אמורים לשמש כלי מרכזי בהנגשה החיצונית ,מומלץ לעצב אותם כדי להבליטם
)וזאת כיון שמשתמשים נוטים להתעלם מהם( .במקרה ,זה ,יש לוודא שפירורי הלחם אכן יהיו קישורים.

**ענן תגיות
חלק ממאפייניה הבולטים של תקופת ה -ווב  2.0הוא השימוש ההולך וצובר תאוצה בתגיות .כיום ,כל
אתר שמכבד את עצמו מאפשר לגולשים להצמיד תגיות לכל פריט מידע :הודעה בפורום ,רשומה ,מתכון,
תמונה או סרטון וידאו.
תגיות הן למעשה מילות מפתח חכמות המשויכות לפיסת מידע באינטרנט כמו טקסט ,תמונה או וידאו,
המתארות את המידע הזה ,מאפשרות את סיווגו ומיונו של המידע ) (classificationומאפשרות למנועי
חיפוש להגיע לתוצאות שאנו מבקשים גם לפי הקונטקסט )ההקשר( של המילה.
התגיות בכלל מאפשרות ניווט מהיר בתוך ים מידע ע"פ מילות מפתח .השימוש בענן תגיות בפרט
מאפשר להציג את המידע גם לפי מידת השכיחות שלו )תגית המופיעה מספר פעמים רב תופיע בגופן
גדול יותר(.
התגיות מאפשרות לקבץ יחד בעלי תחומי עניין משותפים  ,לכן התגיות יוצרות קהילות בעלי עניין וכן הן
מסייעות בפיתוח רשתות חברתיות המבוססות על תגיות לבני אדם.
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התגית ,למעשה ,מסייעת לתאר את המידע שנמצא בפריט ומאפשרת לו להישלף בצורה מדויקת יותר
בתוצאות החיפוש .עובדה זו שימושית במיוחד עבור קבצי תמונות ,וידאו ואודיו שאינם מכילים טקסט ועל
כן ,יותר קשים לאיתור בחיפוש .יתרון נוסף בשימוש בתגיות הוא באפשרות לאיתור מהיר של מידע
שאינו נמצא תחת מבנה היררכי של עץ נושאים.
מטרת ענן התגיות הוא לאפשר לגולש ,למצוא מידע רלוונטי בהתאם לתגיות המפורסמות בדף מסוים,
באתר ובכל פורטל אליו הוא מגיע.
תגיות באתר אינטרנט למעשה נוצרות על ידי מנגנון חכם שבודק אילו מילות מפתח חוזרות על עצמן הכי
הרבה פעמים באותו אתר .ככל שמילת המפתח מוזכרת פעמים רבות יותר כך היא גם תופיע בגודל רב
ומודגש יותר.
ענני תגיות – למה זה טוב?
ענני תגיות טובות קודם כל עבור ניווט יעיל וקל באתר .במידה והאתר שלכם עוסק בידיעות חדשותיות,
כך יופיעו מילות מפתח שמופיעות הרבה באתר ויאפשרו גישה מהירה אליהן .כך למשל אם באתר קיים
תוכן רב על גלעד שליט למשל ,בהתאם תהיה תגית גדולה בתוך ענן התגיות ,שלחיצה עליה תוביל
לעמוד עם כל האזכורים והמאמרים בהם מוזכר גלעד שליט באתר .כך מתאפשר ניווט מהיר וקל יותר
עבור הגולשים בחיפוש אחר המונחים הפופולאריים ביותר באתר .ייעוד ענני תגיות הוא קודם כל נוחות
גלישה וקלות ניווט באתר עבור הגולשים אך לתגיות תפקיד חשוב גם בקידום האתר על בסיס אותן
מילות מפתח.
מה היתרונות של תגיות כחלק מאתר האינטרנט שלך?
 .1עריכה וקטלוג יותר טובה של המידע באתר שלך – המידע מקוטלג ע"י שימוש בתגיות בצורה הרבה
יותר נוחה וטובה ,למשל אם קראתי כתבה על "בניית אתרים וקידם בגוגל" אני יכול לבחור להמשיך
לקרוא כתבות על הנושא שיותר עניין אותי בכתבה – בניית אתרים או קידום בגוגל ע"י הקלקה קטנה על
התגית הרלוונטית.
 .2אופטימיזציה למנועי חיפוש ,מעבר לכך שהתגיות הינן קישורים למידע רלוונטי ,זהו גם חלק מהטקסט
המופיע בעמוד והוא בתשעים ותשע אחוז מהמקרים טקסט רלוונטי אשר הרובוט של גוגל סורק ומעלה
במעט את הדירוג של אותו עמוד מתוך האתר שלך.
 .3הרבה יותר דפים מאונדקסים ,כל עמוד תגית הוא בעצם עמוד ,אם למשל לחצי על התגית בניית
אתרים אז הגעתי לעמוד חדש ומאונדקס בנפרד בו מצויות כל הכתבות הרלוונטיות עבור בניית אתרים,
מעבר למספר הדפים המאונדקסים – אלו גם דפים רלוונטיים מאוד וסביר להניח שיופיעו גבוה בתוצאות
החיפוש מכיוון שיש בהם הרבה תוכן רלוונטי עבור מילת המפתח.
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אינפו-אתיקה :דילמות אתיות במרחב הדיגיטלי
אתיקה-הפילוסופיה של המוסר נקראת גם אתיקה או תורת המידות ,והיא ענף של הפילוסופיה העוסק
בשאלות מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו? ומהי המידה הטובה?.
המושגים העיקריים של האתיקה הם :טוב ,רע ,ראוי ,לא ראוי ,חובה .המשמעות של מושגים אלה כה
רחבה עד שאי אפשר להעמידם על הגדרה אחת.
אתיקת מידע  -היא תחום בתוך מידענות ואתיקה העוסק בשאלות מוסריות ,ובנורמות חברתיות בתחום
של מידע .האופן בו בני אדם מתנהגים עם מידע משתנה כל הזמן .על כן גם הנורמות הקיימות ,והחוקים
שלנו צריכים להשתנות בהתאם .שאלות נפוצות בתחום נוגעות בשאלות של קניין רוחני ,שאלות של
אתיקת אינטרנט ושימוש בטכנולוגיות חדשות.

נטיקה
נטיקה היא אתיקה ברשת האינטרנט היוצרת כללי נימוס ונורמות התנהגותיות שהפכו חלק אינטגרלי
מתרבות האינטרנט ,ומשמשות לצורך תקשורת נכונה וחיובית באינטרנט .נטיקה היא התשובה לשאלה
מהן אמות המידה להתנהגות במרחב האינטרנטי.

ביוש – שיימינג
ביוש הוא פעולה דיגיטלית שמטרתה לגרום לאדם ,מותג או ארגון בושה בשל פעילות שחורגת
מהנורמות המקובלות של החברה .ברוב המקרים מדובר בפרסום באתרי רשתות חברתיות שנעשה
בתצורת פוסט ,שעשוי לכלול את שמו של האדם ,תמונתו ,ואף סרטון וידאו רלוונטי .הפוסט עלול
להעשות לוויראלי ולהיקרא על ידי אלפי אנשים ,שחלקם ישתפו אותו ) (shareיעשו לייק לכותב וחלקם
יגיבו לתוכן הפוסט באופן שמחמיר את רגש הבושה.

הבעייתיות העיקרית שמלווה את תופעת השיימינג היא היותה חד צדדית ובנוסף לכך ,הפומביות של
פעולת הביוש גוררת פגיעה בפרטיותו של אדם ועלולה לגרום לו להשפלה נפשית .מצד שני ,במקרים
רבים היא משמשת ככלי של האזרח המוחלש במאבקו נגד רשויות או חברות אשר פוגעות בו או
בזכויותיו.

פדופיליה
הפרעה בעוררות מינית אצל מבוגרים ,המתאפיינת במשיכה מינית עיקרית או בלעדית לילדים )בדרך
כלל גילאי  13ומטה( .פדופיליה מוגדרת כהפרעה נפשית על ידי הספרות האבחונית .השימוש במונח
"פדופיל" נפוץ כיום כדי לכלול בתוכו את כל סוגי עברייני המין כלפי ילדים.
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האנונימיות שהרשת מאפשרת נותנת לפדופילים מרחב פעולה .הטרדות מיניות מתרחשות על בסיס
קבוע .הרשת מאפשרת לפדופילים לפעול לבד או ביחד עם פדופילים אחרים .נוצרות קהילות שלמות
המעבירות חומרים פורנוגרפיים ,והדרכות כיצד יש לפעול במינימום סיכון .בשל הסיכונים ההולכים
וגדלים של ילדים ברשת ,נוצרות יותר ויותר הדרכות על אינטרנט בטוח .ישנם מאמצים רבים מצד
ארגונים פרטיים ורשויות אכיפת חוק בכל רחבי העולם לאיתור וחשיפת הפדופילים הפועלים ברשת,
לעיתים בשיתוף פעולה ומבצעי הסגרה בין סוכנויות בינלאומיות.

תרגיל בנושא אינפואתיקה:
 .1הסבר את החוקים והזכויות הבאים :החוק להגנת הפרטיות ,הזכות לקניין ,הזכות לביטחון הפרט ,הזכות
לשם טוב.
 .2מצא מקרה להפרה של כל אחד מהחוקים/זכויות מסעיף 1
 .3מזה צנזורה? האם יש צנזורה באינטרנט
 .4מומלץ לצפות בסרט קולנוע בנושאי בריונות ברשת ולדון עם התלמידים על הסוגיות שהוצגו בסרט.
 .5אפשר להכין מצגת בנושא ולהעביר בכיתות אחרות.

זכויות יוצרים
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח 2007-מגדיר את סוגי היצירות שעליהן חלה הגנת זכות יוצרים :יצירה
מקורית שהיא יצירה ספרותית ,יצירה אמנותית ,יצירה דרמטית)תאטרון( או יצירה מוזיקלית ,מקובעת
)שאינה ניתנת לשינוי( .דוגמה ליצירה מוזיקלי מקובעת היא דיסק.
זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה ,או בחלק מהותי )חשוב( ממנה ,פעולה כמו
העתקה ,פרסום ,שימוש לעבודה וליצירה אחרת ,השכרה.
זכות היוצרים אינה מגינה על רעיונות ,אלא רק על צורת הביטוי הספציפית שלהם .זכות יוצרים לא תחול
על :רעיון ,עובדות ,חדשות היום.
ההגנה על זכויות יוצרים אינה ניתנת לנצח .ישראל העניקה הגנה ליצירות ,לתקופה של שבעים שנה
)משנת מות היוצר( .זכויות היוצרים על התמונות שצולמו עד  2008יפוגו )יפסקו( בחלוף  50שנה ממועד
הצילום .ואילו צילומים שצולמו לאחר מכן ,יזכו להגנה למשך שבעים שנה )משנת מות היוצר(.
מהי בעיית זכויות יוצרים וכיצד היא באה לידי ביטוי ברשת האינטרנט?
זכות יוצרים מוגדרת כמערכת זכויות שהחוק מעניק ליוצרים בשדה הספרות והאומנות לגבי יצירותיהם
המקוריות .במסגרת זו שומר החוק על עבודת היצירה של המחבר והאמן על ידי מתן הגנה ליצירתו על
כל צורותיה המגוונות-ספר או מאמר ,מחזה או הרצאה ,מנגינה ,תמונה ,פסל ,בניין תצלום או סרט .שני
מניעים היו להתפתחות ההגנה על זכות היוצר:
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הראשון הנו הגורם התרבותי ,בתקופת הרנסנס החלו להכיר בסגולות האישיות של הפרט ובצורך בהגנה
על סגולות אלו .הגורם השני הינו טכני ובעיקר התפתחות מכונות הדפוס והשכפול .דיני זכויות יוצרים
נולדו מהכלאה של צנזורה מלכותית ואינטרסים מסחריים ומונופוליסטים של מוציאים לאור וסוחרי ספרים
באנגליה .על רקע זה ועל רקע מאבקים פוליטיים נחקק בשנת  1709חוק "המלכה אן" אשר כמה
עשורים לאחר מכן הוכר על ידי החוקרים כדין המודרני הראשון של זכויות יוצרים .קיימות שתי שיטות
עיקריות להצדקת חוקי זכויות היוצרים :השיטה האמריקאית :זכות היוצרים באה לתמרץ יוצרים במגמה
להרחיב ולגוון את הידע האנושי .השיטה האנגלית  :זכות היוצרים באה לתגמל יוצרים על השקעת עמל
ביצירת ביטויים עצמאיים.
על פ׳ החוק הנוהג בישראל  ,זכות יוצרים הנה "זכות יחידה לייצר או להעתיק יצירה או חלק ניכר ממנה
בכל צורה ממשית שהיא .לבצע או להרצות את היצירה או כל חלק ממנה בפומבי ,לפרסם יצירה שטרם
פורסמה לרבות הזכות לתרגם ,לעבד ,להקליט או להסריט יצירה וכן להרשות אחת מפעולות אלו".
מה היא הפרת זכות יוצרים? "כל אדם העושה  ,ללא הסכמת בעל זכות היוצרים מעשה שהזכות היחידה
לעשייתו מסורה בחוק לבעל זכות היוצרים ,יראהו כמי שהפר זכות יוצרים באותה יצירה".
על פי החוק ,ליוצר יש זכות חיובית ושלילית .הוא יכול להרשות לאחר לבצע פעולות המותרות רק לבעל
הזכויות אך יכול גם למנוע מאחרים לבצע את אותן פעולות .זכות היוצרים ניתנת להעברה וניתן להגבילה
רק לאחת מהפעולות שהוזכרו ,לחלקן או לכולן .ניתן להגביל את הזכויות גם בצורה גיאוגרפית ,לאזור
מסוים .הזכות מוגבלת בזמן ,בדרך כלל מדובר על הגנה לאורך חיי היוצר ועוד חמישים שנה .וע"פ תיקון
החוק עד שבעים שנים .במקרים מסוימים השימוש ביצירה ללא נטילת רשות לא יהווה הפרת זכות
יוצרים.
קיימים שלושה גורמים הקובעים את קיומה של זכות היוצרים:
א .יצירה באחד מהשטחים הבאים-ספרות  ,דרמה  ,מוזיקה או אומנות.
ב .מקוריות היצירה .מקוריות -על פי הסעיף הראשון של חוק זכויות יוצרים תוענק הגנה כזו אך ורק
ליצירות מקוריות .החוק לא כולל הגדרת המונח "מקורי" .מתוך הפסיקה ניתן ללמוד שביצירה צריך
להיות משהו מיוחד ועצמאי .בית המשפט קבע כי די בכך שיצירה לא הועתקה על מנת שתהיה מקורית
ולא נדרשת מחשבה מקורית שתבוא לידי ביטוי ביצירה כדי להגדירה כמקורית.
ג .דרך הביטוי .ההגנה היא על דרך הביטוי ולא על הרעיון .השופט זפט פרסם בשנת  2003פסק דין ובו
קבע כי הגנת זכות יוצרים ניתנת על ביטוי ,שהוא תוצר של השקעה ויצירתיות המעשיר את הציבור.
מידע הכולל עובדות ונתונים לכשעצמו אינו ראוי להגנת זכות יוצרים אפילו אם יוכיח התובע שהשקיע
מאמץ באיסוף המידע שכן אין במידע כל יצירתיות המעשירה את הציבור ולציבור אין אינטרס להגביל את
השימוש במידע שכזה.

58

זכויות יוצרים ברשת האינטרנט
כל התכנים והתמונות באינטרנט מוגנים על-ידי חוקי זכויות היוצרים ,ופרסום יצירה אומנותית או
ספרותית באינטרנט הוא מעשה השמור בלעדית לבעל זכות היוצרים .החוק מאפשר לשופט לתת פיצוי
סטטוטורי של  20,000-10,000ש"ח להפרה.
פיצוי סטטוטורי הוא פיצוי על-פי חוק ,שבו בעל זכות היוצרים לא רוצה או לא יכול להוכיח מהו הנזק
שנגרם לו בהפרת זכות יוצרים .במקרה כזה רשאי בית המשפט ,על פי בקשת התובע ,לפסוק לו לכל
הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ 10,000-שקלים ולא יעלה על  20,000שקלים )צו של שר
המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי לשנות את השיעורים האמורים(.

פלגיאט
גניבה ספרותית  -גניבה של מילים ,מחשבות ,רעיונות וביטויים של האחר והצגתם כשלך .בעוד שחוק
זכויות יוצרים מגן על צורת הביטוי ולא על הרעיון עצמו ,ביצוע גניבה ספרותית משמעותו שימוש ברעיון
גם כאשר צורת הביטוי שונה .בנוסף ,תוקפה של זכות היוצרים פג  70שנה לאחר מות היוצר ,אך
העתקת יצירה והצגתה בשמך לעולם תיחשב כגניבה ספרותית .הגניבה הספרותית נפוצה במגוון תחומי
היצירה ,כגון :מוזיקה ,תיאטרון ,ספרות ,עיתונאות ואקדמיה.
רשת האינטרנט מגבירה עוד יותר את זמינות התופעה ,מכיוון שבעזרתה ההעתקה נעשית בקלות,
ופרסום היצירה נוח מאוד .גם הקושי באכיפת החוק באינטרנט מקל על כך.
תופעת הפלגיאט כוללת שימוש במילים או ברעיונות של האחר והצגתם ללא אזכור הולם של המקור.
בעת ביצוע פלגיאט הפרט בעצם טוען שהוא כתב משהו או חשב עליו ,כשלמעשה הרעיון הושאל
ממישהו אחר .נושא הפלגיאט קשור מחד לזכויות יוצרים ומאידך לבעיה אתית שהיא שימוש ברעיונות
של אחר ללא אזכור המחבר .המחקר התמקד ב 2-ביטויים :אי סימון מרכאות בציטוט מדויק ואי מתן
קרדיט למקור .לקיחת קרדיט על עבודה שנעשתה בידי אחר כרוכה באמירת דברי שקר .בנוסף ,בעת
ביצוע המעשה נוצר מעין יתרון לא הוגן ,הפוגע באלה שנהגו כשורה.
חמישה מקרים נחשבים לפלגיאט
.1

קניית עבודה או הורדתה מהאינטרנט והגשתה תחת שמך;

.2

מסירת עבודה של סטודנט אחר עם ידיעתו או בלעדיה ,כשלך

.3

העתקת חלק מעבודה של אחר ללא מתן קרדיט;

.4

ציטוט מדויק של המקור כולל אזכורו אך ללא סימון מרכאות

.5

ניסוח מחודש של רעיונות או שפה שמופיעים במקור ללא מתן קרדיט.
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עד אמצע העשור הקודם ,הוגבלו ביטויים אלו למקורות מודפסים ,כגון אנציקלופדיות ,עיתונים ,מאמרים
וספרים .עם כניסת רשת האינטרנט נפתח חלון הזדמנויות מגוון וחדשני לביצוע מעשי פלגיאט .רשת
האינטרנט חושפת את הסטודנט לכמויות אדירות של מידע זמין ונגיש .היא מאפשרת לו להשלים במספר
לחיצות עכבר עבודה ,תוך העתקה של טקסטים שונים מהאינטרנט.

שימוש הוגן
"שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה :לימוד עצמי ,מחקר ,ביקורת ,סקירה ,דיווח עיתונאי ,הבאת
מובאות ,או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך".
במסגרת זו ,ציטוט קצר מיצירה שזכויותיה מוגנות  -מותר.
בפסיקת בתי המשפט נקבע תנאי :לצד כל ציטוט יש לציין את שם היוצר.
לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים אם יעשה שימוש ביצירה לשם שימוש פרטי וביתי שלא
למטרות מסחריות.
לעיתים מותר להשתמש ביצירה שיש לה זכויות יוצרים לצורך "שימוש הוגן".
לוינסון מגדירה את השימוש ההוגן כ"פריבילגיה הניתנת לאנשים שאינם בעלי זכות היוצרים ביצירה,
לעשות בה שימוש סביר והוגן ללא צורך בקבלת רשות מבעל זכות היוצרים ומבלי שיש לשלם לו על
השימוש".
הגנה זו מעוגנת בישראל בסעיף  2לחוק זכויות יוצרים הקובע ש"לא כל טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד
עצמי ,מחקר ,בקורת ,סקירה או תמצית עיתונאית ״ראה כהפרת זכות יוצרים" .לדברי לוינסון
"הדוקטרינה של שימוש הוגן מנסה למצוא את קו ההפרדה הדק בין שימושים שיש להגן עליהם על ידי
חוק זכויות יוצרים ובין שימושים מועילים מסוימים שאינם פוגעים באינטרס הכלכלי של היוצר ואשר
לחברה יש אינטרס בעידודם".
בעיקרון השימוש ההוגן כפי שנוסח בחוק הישראלי טמונות מספר בעיות.
 (1החוק וגם הפסיקה הישראלית לא דנו עד היום בפירושה ובהיקפה של הגנת השימוש ההוגן .בארה"ב
ובאוסטרליה החוק פירט מהם השיקולים שיש להתחשב בהם כאשר מבקשים לקבוע האם מעשה מסוים
״חשב כשימוש הוגן אם לאו .לוינסון מציינת עוד מספר בעיות חשובות
 (2רשימת המטרות למענן מותר להפר זכות יוצרים בטענת שימוש הוגן אינה מספקת .דוגמה לכך היא
אפשרות העתקה למטרות לימוד עצמי ,אך החוק אינו מטפל במקרה של העתקה ע"י אחר למען הלומד.
כלומר עשרים תלמידים אשר כל אחד מהם יעתיק את חומר הלימוד לעצמו ינהגו על פי כללי השימוש
ההוגן ,אך מורה שירצה לחסוך לעשרים התלמידים הללו עבודה ויעתיק למענם לא ינהג עפ"י כללי
השימוש ההוגן.
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 (3ליקוי נוסף בחוק הוא אי התייחסותו של החוק לבעיה של שימושים חדשים המתאפשרים על ידי
טכנולוגיה מודרנית ואי נקיטת עמדה ביחס לפתרון הראוי ולדרך אכיפתו .לדברי לוינסון ניתן לייחס מצב
זה לעובדה שחוק זכויות יוצרים הישראלי הנו תרגום מילולי של החוק האנגלי מ.1911-

החוק החדש לשימוש הוגן
עם השנים תוקן החוק מדי פעם ועשה את עבודתו נאמנה .החוק השכיל להגן עם השנים על רדיו,
טלוויזיה ,תוכנות מחשב ואינטרנט ,שאיש לא העלה בדמיונו כשנחקק .לפי החוק החדש ,אין מגבלה
מראש מה ייחשב לשימוש הוגן .בעבר כללה רשימת השימושים לימוד עצמי ,מחקר ,ביקורת ,סקירה
ודיווח עיתונאי .אליהם צורפו הבאת מובאות והוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך )במלים אחרות :העתקת
חלק מיצירה על-ידי מוסד חינוכי יכול שתחשב ,בהתקיים נסיבות נוספות ,לשימוש הוגן באותה יצירה(.
כעת מובהר כי הרשימה מובאת על דרך הדוגמה ובידי בתי המשפט נתונה האפשרות לקבוע שימושים
הוגנים נוספים.

קנין רוחני
קניין רוחני עוסק בכל אותם מקרים בהם מדובר ביצירה ,רעיון סמל וכדומה .גם על אלה חלים חוקי קניין.
חלק מהזכויות עוסקות בהכרה בזכויות של היוצר ,או המפתח של הקניין ,כמו זכויות יוצרים ,זכויות
מבצעים וסוד מסחרי .חלק מהחוקים עוסקים בזכויות כלכליות המעורבות בפיתוח רעיונות ,כמו פטנטים,
וסימן מסחרי.
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פרק אינטרנט ומדיה חברתית
התפתחות האינטרנט
 -edutubeצפה בסרטון ההבדל בין אינטרנט ל web
האינטרנט והווב אינם שני מושגים זהים .האינטרנט הוא רשת מחשבים שהוקמה בסוף שנות ה,60-
והווב הוא רשת מסמכים שהוקמה עשרים שנה מאוחר יותר ,בסוף שנת ה.80-
סוף שנות ה - 50-שנות ה – 60-פיתוח האינטרנט
•

מה הייתה הבעיה העיקרית בעבודה עם מחשב לפני ?1957
ככל שהמחשבים גדלו ,הם היו חייבים להיות מאוחסנים בחדרי קירור מיוחדים אבל המפתחים
לא יכלו יותר לעבוד ישירות על המחשב וגם לא בו זמנית ,ומומחים היו צריכים לבוא ולחבר
אותם .כמו כן ,התכנות דרש עבודה ידנית רבה והקישור הלא ישיר למחשב ,גרם להרבה תקלות,
דבר שבזבז זמן ותסכל את המפתחים.

•

הסוכנות האמריקאית לפרוייקטים מתקדמים מוקמת על-ידי משרד הביטחון האמריקאי במטרה
לבסס את עליונותה של ארה"ב בשליטה הטכנולוגית ,ופיתוח טכניקות לשרידות של רשתות
תקשורת במקרה בו תתרחש מלחמה גרעינית בארה"ב.

•

מומצא המודם הממיר אותות דיגיטליים לאנלוגיים ולהפך ומאפשר קשר בין מחשבים.

•

מתחילים לפתח את הרעיונות הבאים שיהוו את התשתית של מבנה התקשורת באינטרנט:
שילוח חבילות המסרים) hypertext ,לחיצה על היפר קישור מציגה למשתמש את המסמך
המקושר .המעבר הזה בין מסמכים נקרא "דפדוף" או "גלישה"( לכתיבה מסתעפת ולא רציפה
שתוצג על מסך אינטראקטיבי ,העכבר שיכנס לשימוש המוני רק בשנת .1983

•

בסוף שנות ה DARPA (1968) 60-הסוכנות למחקרים הגנתיים מתקדמים מקבלת אור ירוק
להתחיל להקים את  - ARPANETרשת מחשבים גדולה שמטרתה להאיץ העברת מידע ולמנוע
כפילות של מחקר קיים .עד אז מידע הועבר על ידי אנשים.

•

ב 1969-הושלם החיבור בין המחשב של פרופסור קליינברוק מאוניברסיטת קליפורניה לבין
המחשב של פרופסור אנגלברג שבסטנפורד ,מרחק של  550ק"מ משם .כעבור כמה שבועות
חוברו מחשבים נוספים אל שני המחשבים האלה.

•

כיצד השפיע משבר הטילים עם קובה ב 1962-על רשת האינטרנט של אז?
האינטרנט הפך ממבנה של רשת מרוכזת למבנה של רשת לא מרוכזת שזה אומר שאם אחד
החיבורים נהרס לא כל הרשת קורסת.

•

התפישות של הארגונים  RAND, NPLו CYCLADES-הן היסודות של האינטרנט:
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 NPL - NATIONAL PHYSICAL LABORATORYנמצאת באנגלייה והגתה את הרעיון של
רשת מסחרית
 RANDחברה אמריקאית שהגתה את הרעיון של רשת צבאית.
 CYCLADESרשת מדעית בצרפת.
•

בסוף  1977כבר מנתה הרשת כמה מאות מחשבים .רשת המחשבים הזו הייתה האינטרנט .היו
לה כמה תכונות:
-

מספיק היה להתחבר אל אחד המחשבים כדי להתחבר לאינטרנט.

ההודעות ביו המחשבים עוברות בשיטת "תעביר את זה הלאה" )כמו פתקים בכיתה(.
-

מספיק היה לחבר מחשב אחד לאינטרנט וכולם היו מחוברים .מכאן השם אינטרנט שהוא
קיצור של השם "אינטרנטוורק קומיוניקיישן" )תקשורת בין רשתות מחשבים(.

-

החיבורים בין המחשבים יכולים להיעשות בטכנולוגיות שונות .הודעה באינטרנט יכולה
להישלח בכבל תת ימי ,דרך הטלפון ,מדפסת ,מחשב וכו .כל זה קורה מעצמו ללא תיווך
אנושי.

-

מה הקשר בין  Time sharingלבין העבודה מרחוק?
בעזרת טכנולוגיית הטיים שרינג התאפשרה עבודה משולבת של כמה מפתחים על מחשב
אחד.

שנות ה - 70-התמקדות בתקשורת בין מחשבים
•

 -1970רשת מחשבים  Arpanetשמנוהלת על-ידי הממסד הצבאי מוקמת .בשנת  - 1972היא
נפתחת עבור הציבור והופכת ,במרוצת השנים ,לבסיס האינטרנט.

•

 - 1971האימייל הומצא

•

 -ARPANET - 1973יוצרת את הקשר הבין-לאומי הראשון עם אנגליה ונורווגיה.

•

 - 1973מפתחים דרכי תקשורת  net-to-net ,connection protocol , TCP/IPופתרונות
לחיבור בין מערכות שונות.

•

 - 1973העברת הקבצים )(FTP

•

 -1979שני סטודנטים יוצרים את  - USENETקבוצות דיון.

שנות ה80-
•

 -1980וירוס מחשבים משתק את ) ARPANETיש לה  213שרתים(.

•

 -1988התולעת הראשונה שהושתלה ברשת במזיד  -על-ידי  Robert Morrisבנו של מומחה
לאבטחת מחשבים פוגעת ב 6.000-מכלל  60.000המוקדים הקיימים .זו רק ההתחלה .וירוסים,
תולעים ,נחשים ,עכבישים וזוחלים אחרים למיניהם יוחדרו ויגרמו לנזקים כבדים במערכות
המחשוב
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•

 1989ישראל מצטרפת לאינטרנט

•

הגלישה באינטרנט ,כלומר הווב ,הומצאה רק בשנות ה .80-למכון האירופי למחקר גרעיני שבצרן
הייתה בעיה :לא היה קשר בין חוקרים שונים במכון והייתה הרבה כפילות בעבודתם .הבעיה גם
הייתה שכל אחד כתב באיזה פורמט שהוא רצה ,כמו קובצי  docאו .pdf

•

 1989טים ברנרס לי היה פיסיקאי שהציע לפתח תוכנת מחשב שיודעת לקרוא את כל
המסמכים .טים הציע פורמט מסמך חדש שנקרא  htmlשכולם יעברו אליו ,והוא הציע לו את
השם "דפדפן במארג העולמי" ) .(world wide web browserרק כעבור שנה התקבל הרעיון
שלו.

שנות הWeb1- 90-
•

 – 1990מנוע חיפוש ראשון "ארצי" לחיפוש קבצים על שרתי .FTP

•

 World-Wide Web (WWW)- 1991נולד ב CERN-בגנבה ע"י החוקר הבריטי Tim
 .Bernes-Leeהוא יוצר את ה HyperText Markup Language HTML-ואת הURLs -
.Uniform Resource Locators
ברנס-לי מחבר את הדפדפן הראשון  World Wide Webבחג המולד של שנת  1990ומעביר
אותו לידי עמיתיו בראשית  .1991בשל דמיונו למבנה של קורי עכביש ,ברנס-לי כינה את
הסביבה החדשה הWeb-

•

 WorldWideWebשנוצר בידי טים ברנרס-לי מוכנס לשימוש כדפדפן הראשון בעולם .דפדפן
זה רץ אך ורק על פלטפורמה בשם . NeXTcubeלאחר הצגת הרעיון החדשני הזה לעובדי
 CERNהחלו להיווצר דפדפנים בקצב גבוה ,רובם פשוטים מאוד ודומים בפונקציונליות שלהם
אחד לשני.
טים ברנרס לי מציין כי החדשנות שלו היא האפליקציה החדשה לשימוש בעולם כולו .מרכזי
מחקר אחסנו את המסמכים שלהם על שרתי מסמכים ייעודיים ).(web servers

•

 -1991מספר אתרי האינטרנט באירופה גדל פי שלושה כל שנה.

•

 - 1992אינטרנט נפתח לכלל הציבור ,כולל עסקים.

•

 -1992חברת האינטרנט  Internet Society ISOCמוקמת.

•

 -1992יותר ממיליון שרתים

•

 -1992הבנק העולמי עולה .on-line

•

 -1993הבית הלבן עולה על האינטרנט

•

 1993- CERNמודיע שה World Wide Web WWW-יהיה פתוח  -חינם  -לכל דורש.
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•

 1993- Mosaicהדפדפן שיצר את התפנית בנוגע לרשת ,והיה הדפדפן המתחרה הראשון
לשימוש הציבור כולו .אז גם השתנה השימוש ב WWW-מתיאור של תוכנה לתיאור של אוסף
האתרים.

•

 -1993ספקים מסחריים מורשים למכור גישה אל האינטרנט לקהל הרחב .הצלחה מיידית
וכבירה

•

 -1994ייסוד חברת  Netscapeעל -ידי גים קלארק ומרק אנדרסן

•

 -1994שני סטודנטים  David Filoו Jerry Yang -אוספים  -כתחביב  -כתובות של אתרי
אינטרנט .הם מייסדים חברה ועולים בשם " "Yahooעל האינטרנט.

•

 -1994תחנת רדיו שמשדרת  24שעות קמה באינטרנט

•

 -1994חברות מסחריות וקניונים עולים על האינטרנט .מודעות הפרסומת הראשונות מופיעות על
הצג.

•

 -1994חנות הספרים  Amazonעולה על האינטרנט 50.000 .מבקרים ביום.

•

 ,1995- Windows 95מערכת ההפעלה השלמה יוצאת לשוק וזוכה לפופולריות רבה1.600 .
עובדים מאיישים את מוקדי העזרה הטכנית.

•

 -1995שפת התכנות ה Java script -נכתבת .שפה זו מוסיפה ממד אינטראקטיבי לדפי ה-
.Web

•

 1995- RealAudioלהשמעת דיבור בזמן אמת יוצא לאור.

•

 -1995הופעת מנועי החיפוש

•

 -1995ההתמכרות לאינטרנט מתחילה להעסיק את הציבור.

•

-1996הדפדפן  Netscape Navigatorיוצא לשוק

•

 1996- Lycos, Excite, Yahooעולים על האינטרנט

•

 -1996מייקרוסופט מקימה את  Hotmail.comאתר של דואר אלקטרוני באינטרנט

•

 -1996חברת נטסקייפ יוצרת את הcookie-

•

 – 1997מייקרוסופו משיקה את Internet Explorer

•

 -1997שני סטודנטים מאוניברסיטת סטנפורד  Sergey Brin-ו -Lawrence Page-יוצרים את
 ,Googleמנוע החיפוש שמגיש את המידע לפי דרגת החשיבות -שכיחות הביקורים -של
האתרים .גוגל מאפשר גם איתור תמונות ועומד היום בראש הרשימה הארוכה של מנגנוני
החיפוש הקיימים.

•

 -1998אמריקאי ממוצע מבלה יותר מחמש שעות כל יום מול המחשב.

•

-1998מספר דפי האינטרנט מוערך ב 300-מיליון .כל יום מתווספים  1,5מיליון חדשים.
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•

 -1998ל 3250-עיתונים ו 1250-תחנות טלוויזיה יש אתרים באינטרנט

•

 150 -1999מיליון גולשים יכולים להיכנס ל 800-מיליון אתרים על  10מיליון שרתים

•

 -1999מיליונים של גולשים מורידים מוסיקה חינמית מהאינטרנט

•

אמצע שנות ה 90-פתיחת קוד מקור.

שנות ה - Web2 – 2000-משתמשים מעורבים בתכנים ,מגיבים וכותבים ,תקשורת עם האתרים ,פורומים,
ממשק יפה ומעניין יותר .פלטפורמות שיתופיות.
•

 -2000לפי הערכה כללית יש ב Web -יותר מביליון דפי אתר רשומים.

•

 -2000מתקפת  -Cyberבאמצעות הצפה של בקשות מידע  -משתקת אתרי ענק כמו ה-
 Amazon CNN,ועוד .ה F.B.I.-חוקר.

•

 -2002הגרסה הרשמית של  Mozilla 1.0יוצאת לשוק.

•

 -2002ל 9-מתוך  10תלמידים בארה"ב יש נגישות לאינטרנט.

•

 -2002הבלוג האישי הופך ללהיט.

•

 -2002מספר הגולשים באינטרנט מוערך בmillion 605.6-

•

 -2003האינטרנט הופך לחלק אינטגרלי של מערכות בחירות.

•

 2004- Googleמקבל  138,000פניות ב 90-שפות ,כל דקה.

•

 – 2004הקמת פייסבוק.

•

 – 2004טים אוריילי טובע את המונח ווב 2ומפרסם את העקרונות לבחינת מוצר של ווב.2

•

 – 2004סורוביצקי מפרסם את הספר "חכמת ההמונים".

•

 – 2005יוטיוב

•

 – 2006פייסבוק נפתחת לציבור

•

 – 2006גוגל דוקס

•

 – 2006טים ברנרס לי חוזה את ווב – 3הווב הסמנטי

•

 – 2006הכנסת תגי מטה  -מחשבים יוכלו לזהות דפי אינטרנט והקטלוג יהיה אוטומטי .כדי
שהסורקים יזהו את הדפים במהירות כדאי לכתוב תגי מטה ולכתוב את דפי האינטרנט לפי חוקי
הקטלוג.

•

 – 2007אינטרנט בנייד

•

Iphone – 2007

•

 – 2008תחילת ווב סמנטי וIOT-
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ישומי אינטרנט

צפה בסרטון -ההיסטוריה של האינטרנט edutube -

דורות האינטרנט
ווב  – (1990-2000) 1.0עידן ה Hotmail -ובריטניקה ,שמאופיין בקריאה סטטית בלבד 45 .מיליון
משתמשים ב.1996-
לפני למעלה מעשר שנים ,בשנים  ,1990-1992טים ברנרס לי המציא את הווב .כשלוש שנים לאחר מכן
אנדריסן המציא את הדפדפן שהיה הטריגר שהדליק את מהפכת האינטרנט בעולם .במקור הדפדפן
נקרא "מוזאיק" שהפך אחר כך ל"נטסקייפ נביגטור" ששוכפל אחר כך ל"מיקרוסופט אקספלורר".
הווב הוא אמצעי לקישור מהיר וידידותי בין "איי מידע" שנבנו בארגונים שונים בעשור שנות ה 80עם
הופעת המחשב האישי והרשתות המקומיות .הווב הוא מעין כביש משוכלל שמחבר יישובים שכבר היו
קיימים בהם כבישים פנימיים .אולם הכביש המשוכלל לא הספיק לפריצת מהפכת האינטרנט .גם אם היו
כבישים ,לא היו עדיין מכוניות פרטיות שיסיעו אותנו בכבישים אלה .לכן רק "טיולים מאורגנים" למעטים
באקדמיה ובצבא התאפשרו בווב .הדפדפן שהומצא על ידי אנדריסן ב 1993-הוא "המכונית הפרטית"
שאפשרה לכל אחד בעשור האחרון לעלות על אוטוסטרדת המידע המרכזית שהיא האינטרנט .כשרשת
האינטרנט הפכה מדיום לצריכה המונית הופיעו השירותים שכולם מדברים עליהם כיום :אי.ביזנס,
אי.קומרס ,אי.לרנינג ועוד.
ווב  2002) 2.0ואילך( – יצירה ושיתוף של תכנים הנוצרים בעיקר על ידי הגולשים עצמם .המהפכה היא
בעיקרה סוציולוגית ולא רק טכנולוגית .מצרכן/גולש פסיבי ליצרן מידע .למעלה ממיליארד משתמשים ב-
 .2006אנשים תורמים ומשתפים מידע באמצעות בלוגים ובאמצעות כלים כמו  :פליקר,יוטיוב ,וויקיפדיה
ועוד .הקו שמפריד בין הצרכן לבין יוצר המידע הולך ומיטשטש.
אנו רואים אינטרנט על פלטפורמות שונות ,ניידים ,טבלטים ,לפטופים.
אפשרויות :שיחה ,קניה ,מסחר ועוד
האינטרנט הפך את העולם לכפר גלובלי – גלובליזציה
תופעות שמאפיינות את ווב :2גלובליזציה ,פער דיגיטלי ,מסחר מקוון ,זנב ארוך ,כלכלה שיתופית,
חכמת ההמון ,קוד פתוח )כדאיות כלכלית וטכנולוגית :מערכת הפעלה לינוקס ,דפדפן מוזילה
פיירפוקס ,אופן אופיס ,ויקיפדיה( ,רשתות חברתיות ,שיתופיות.
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ווב  3.0או הווב הסמנטי – זהו הדור השלישי של האינטרנט ומהווה הרחבה של הווב הקיים .האינטרנט
כולו יוכל להבין את צורכי המשתמש באופן יותר אינטליגנטי ,ויותר אינטואיטיבי .מילת המפתח היא:
"פרסונליזציה".
 WEBסמנטי  -את הרשת הסמנטית הגה ממציא רשת  WWWטים ברנרס-לי .החזון שלו מתאר את
האינטרנט כרשת מידע שתאפשר למחשבים להבין את המשמעויות של הפרטים שהיא מכילה .הוא כתב
עליה לראשונה בשנת  2001ביחד עם עמיתיו ,מאמר שפורסם במגזין "סיינטיפיק אמריקן".
הווב הסמנטי ) (Semantic webהוא למעשה חזון למבנה מידע עשיר אשר מקיים קשרי משמעות
סמנטית בין מרכיביו .הרעיון הוא לשפר את רשת האינטרנט שאנו מכירים כ  -WWW-לרשת שתכיל
מידע על כל סוג של קובץ  /מכשיר  /מחשב המצוי בה .כל פריט מידע ברשת כזו יהיה "מתויג" )מעין
מטה-דאטה( כך שהוא יסייע לרשת לסייע למשתמשים לקבל מידע מתאים ואיכותי כשהם יזדקקו לו.
רשת עתידית שכזו תכיל גם "סוכני תוכנה" )כמו ספיידרים( :תוכנות מתקדמות שיפעלו ברשת כזו ברקע
ויבצעו בה פעולות של איסוף וניתוח נתונים ומגוון משימות מורכבות ,שלרוב מבוצעות כיום על ידי בני
אדם" .הסוכנים הממוחשבים" הללו ימצאו ויאתרו כל הזמן קשרים ואסוציאציות בין פריטי המידע
שנוספים אליה ויתייגו אותם .בצורה כזו ניתן יהיה להשתמש בהם בצורה חכמה .הנתונים ברשת כזו
יוכלו להיות שימושיים ושיתופיים למגוון של צרכים ,מתוכנות ועד לעסקים ומיזמים שונים.
בין הדוגמאות שנתן אז ברנרס-לי היו סוכנים ממחשבים שינהלו את לוח הפגישות של המשתמש ,באופן
שלוקח בחשבון נתונים ממקורות שונים וידע שקיים ברשת .הוצעו גם תוכנת דואר חכמה שעוד בזמן
כתיבת מייל מודיעה על חברים שנתקלו בנושא ,שיתופי פעולה עסקיים אפשריים ועוד.

ארבעת הדורות בהתפתחות המחשב
.1

הדור הראשון ,המחשב המרכזי

.2

הדור השני ,המחשב האישי :מהמחשב הראשון של אפל ב .PC 1978-של
 .IBMב 1981-ועד לווב ולבראוזר.

.3

הדור השלישי ,האינטרנט מבוסס ה :HTML-מהווב  1989והדפדפן  1993ועד
לווב הסמנטי ושירותי הווב.

.4

הדור הרביעי ,האינטרנט מבוסס ה :XML-ה HTMLהוא שפת מחשב המאפשרת
לנו לומר למחשב איך להציג מידע .שפה זו היא מעין מתכון לבניית דפי אינטרנט
או דפי היפרטקסט .לכן היא נקראת  . HTML – HyperText Markup Languageאבל
היא לא אומרת לנו כלום על המשמעות או המבנה של המידע– XML .
 eXtensible Markup Languageלעומת זאת היא שפת מחשב המאפשרת לנו לומר
למחשב איך לייצג מידע.
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הווב הסמנטי הוא החזון של ממציא ווב  ,1.0טים ברנרס לי .לפיו ,בעוד שווב  1.0התבסס על HTML
שמאפשר שפה שמכונות יכולות להציגה ,ווב  3.0מתבסס על  XMLשמאפשר שפה שמכונות יכולות
להבין אותה.ה XML-מאפשר למכונות להבין תגים של בני אדם וגם מערכות מיון של בני אדם
)אונטולוגיות(.
ווב  2.0מתבסס הרבה על תגי אדם-אדם ,ואילו ווב  3.0מתבסס גם על תגי אדם-מכונה ,גם על תגי
מכונה-מכונה וגם על תגי מכונה-אדם .ווב  2.0מבוסס על אונטולוגיות שמעוצבות על ידי כל אדם.
אונטולוגיות אלו נקראות פולקסונומיות ,שהן טקסונומיות עממיות )פולק(.
ווב  3.0מתבסס על אונטולוגיות )בסיסי ידע הכוללים מילון וטקסונומיה לתחום מוגדר( שמעוצבות על ידי
מומחים.
המעבר מ HTML-לXML
מעבר זה משפיע על המשתמש הביתי ,המידען ,עובד המידע והמנהל ,בדרכים הבאות:
.1

הוא יוצר תשתית מובנת יותר הנקראת  Semantic Webאו בעברית רשת סמנטית .האפשרות
לייצג מידע באמצעות הבנייה ומשמעות ,מאפשרים מצב שבו התכנים באינטרנט נעשים הרבה יותר
ברי הבנה ) ,(Understandableבסוגים שונים של תקשורת :אדם-אדם ,אדם-מחשב ,מחשב-
מחשב.

.2

הוא יוצר תשתית סטנדרטית ,מבוזרת ומודולרית ,הנקראת  Web Servicesאו בעברית שירותי
רשת .דרגת המובנות החדשה מאפשרת להפוך את המחשב האישי שלנו למעין שלט-רחוק של
מחשבים רבים ברשת ושל יישומים רבים ברשת .השליטה על מחשבים רבים ברשת נקראת .Grid
השליטה על יישומים רבים ברשת מאפשרת ליצור יישומים מורכבים מתוך "קוביות לגו" של יישומים
פשוטים יותר.

 .3נוצר שילוב בונה )סינרגיה( של שתי התשתיות הנקרא  Semantic Web Servicesאו בעברית
שירותי רשת סמנטיים .אלו הם "אביזרי תוכנה" סטנדרטיים כמו מוצרי החשמל הסטנדרטיים נורה,
מאוורר וטלוויזיה ,שנמצאים בכל מקום ופועלים בשיטת "תקע והפעל" .Plug and Play

שלוש תועלות מן המעבר מ HTML-לXML
 .1אינטגרציה .דרגות המובנות והסטנדרטיזציה הגבוהות יותר של האינטרנט מבוסס
ה XML-מאפשרות לכלים המדברים "שפות" שונות להידבר ביניהם .זאת באמצעות שתי שיטות.
השיטה הראשונה היא שיטת המתורגמן הדו-לשוני או הרב-לשוני ,המתרגם משפה לשפה .או
בשיטה של שפה אוניברסלית אחת מעין "אספרנטו" שדוברים של שפות שונות לומדים אותה והיא
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מאפשרת להם להידבר ביניהם .האינטגרציה מאפשרת לארגון להשתמש בכלים שונים ,בערוצים
שונים ,בפורמטים שונים וכו.
 .2אוטומציה .דרגות המובנות והסטנדרטיזציה הגבוהות יותר של האינטרנט מבוסס
ה XML-מאפשרות לנו לתת הוראה למספר יישומים לבצע פעולות בינם לבין עצמם .למשל ,אני יכול
לתת ליומן האלקטרוני שלי לקבוע פגישה אוטומטית עם היומן האלקטרוני של התלמיד שלי.
 .3קולבורציה .אם דרגות המובנות והסטנדרטיזציה הגבוהות יותר של האינטרנט מבוסס
ה XML-מאפשרות למכשירים להידבר זה עם זה יותר בקלות ,קל וחומר הדבר נכון לגבי בני האדם
שהם )בינתיים( יותר אינטליגנטיים ממחשבים.
) Internet of Things - IOTהאינטרנט של הדברים( הוא פיתוח מוצרים ותקשורת אינטרנט ,המיועדת
לחפצים פיזיים ,כדי שיוכלו לתקשר דרך רשת האינטרנט .במילים אחרות :רשת של חפצים המכילים
מחשבים זעירים וחיישנים מיוחדים המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים ויכולות איסוף מידע
והחלפת מידע.
זאת מהפיכה של עולם אלקטרוני וחכם ,שבו דברים יתנהלו בצורה אוטומטית בין המוני חפצים
ומכשירים.
ה  IOTנמצא בשלב מתקדם יותר כיוון שבעשור השני של המאה ה 21-פותחו הטכנולוגיות הרלוונטיות.
 IOTכולל כבר בין השאר את תחומי "הבית החכם" )לדוגמה :קומקום שפועל בכניסת המשתמש לבית,
מכונת כביסה שמשתמשת בשרותי האינטרנט האלחוטי לניטור והפעלה מרחוק ,ניהול אפקטיבי של
מערכות החשמל( ו "העיר החכמה".
לעומת זאת ,פיתוח הווב הסמנטי מורכב יותר כי כדי ללמד את המחשב לבצע את הפעולות שנעשות ע"י
בני האדם ,צריך ללמד אותו להבין את השפה האנושית ,את המשמעות ,ההקשר של המילה באופן
ובמצב בו היא מופיעה .חיקוי "ההבנה" של בני האדם היא משימה מורכבת וקשה יותר.

מהווב הישן לווב הסמנטי :בראוזר סמנטי ,פורטל סמנטי ומנוע סמנטי
בווב החדש יהיו לנו לא רק מנועי חיפוש אלא גם המנועים הבאים:
א .מנוע היסקים.
ב .מנוע קבלת החלטות.
ג .מנוע תחושות שמרגיש את השינויים בסביבה ויחד עם מנועי ההיסק וקבלת ההחלטות יכול לפעול
בהתאם.
למשל ,אם חברה שהיא ספקית של ציוד משרדי כמו  Staples.comמכניסה חיישן שלה דרך הווב
למדפסות של בנק שהוא הלקוח שלה ,היא יכולה לחוש באופן רציף את התרוקנות הדיו ולפתור את
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הבעיה בזמן אמת .אם סוחר בניירות ערך יכול לחוש את "יבולי ניירות הערך" דרך כלים כמו של
 ,SmartMoney.comהוא יכול לקבל החלטות בזמן אמת.
ד .מנוע יצירתיות .מנוע שכזה יערוך סריקות במפות מושגיות כמו של  TheBrain.comויגלה קשרים
חדשים .כבר כיום קיימים מנועי  DM – Data Miningשסורקים בסיסי נתונים של לקוחות כדי לגלות
מתאמים שיש להם משמעות להגדלת מכירות .כמו למשל כשהתברר שלקוחות מסוג גברים שקונים
טיטולים בשעות הלילה קונים בדרך כלל גם בירה .אינטואיטיבית ובמבט ראשון לא נראה שיש קשר בין
התופעות .אולם משנתגלתה התופעה באמצעות מנועי כריית נתונים ,יש בה היגיון שכן הורה גבר שצריך
להישאר ער בלילה כדי להאכיל את התינוק מהבקבוק ולחתל אותו אוהב גם ללגום בירה.
כיום ,מנועי החיפוש עובדים ב"-למידה חישובית" )למידה מחיפושים קודמים( וכך הם מציעים לנו תיקונים
או חיפושים קרובים .אבל הם עוד לא מבינים את המשמעויות של כל המילים.
הרשת הסמנטית מנסה ליצור הוויה של שפה משותפת ותובנות משותפות בין האדם למחשב כדי
שהמחשב יוכל לתת מידע משמעותי ונכון בעקבות הבקשה )השאילתה(.
בווב  3לעומת ווב  2ביצוע משימות החיפוש יהיה מהיר וקל יותר והחיפושים יהיו יותר אישיים .תוכל
לרשום משפט כמו "אני רוצה לראות סרט אקשן ,ואח"כ לאכול במסעדה איטלקית" .הדפדפן יציג תוצאות
אישיות בשבילך .ככל שתשתמש בו יותר ,כך הוא ילמד יותר עליך ,ואתה תוכל להיות פחות ספציפי
בשאלות שלך .לדוגמא" :איפה כדאי לי לבלות הערב?" הדפדפן ינתח את מסד הנתונים שלו ויקח
בחשבון את המיקום שלך ,ויציע לך הצעות.

בראוזר )דפדפן( סמנטי
אבל הווב החדש לא יחולל מהפכה כל עוד שלא יתלווה אליו סוג חדש של דפדפן .מדובר בדור חדש
לחלוטין של דפדפן שיביא את העוצמות הנ"ל של הווב הסמנטי ,לידי הצרכן ההמוני.
שאלות חזרה
 .1מהם דורות האינטרנט? הסבר את המאפיינים העיקריים של כל דור.
 .2הגדר את המונחים הבאים :בראוזר סמנטי ,מנוע סמנטי.
 .3מהם ההבדלים בין רשת מבוססת  HTMLלרשת מבוססת ?XML
 .4מהם הסטנדרטים והטכנולוגיות החדשות הקיימות בתחום הווב הסמנטי?
 .5השווה בין מאפייני ווב  2לווב  .3השלם את הטבלה.
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Web3

Web2
ווב היצגי
שפת XML

משמעות מוגדרת למידע

חלוקת האוכלוסייה לדורות
דור ה X-ילידי שנות ה 60-ועד לסוף שנות ה 70-של המאה ה. 20-
דור ה ) Y-הידוע אף בשם דור המילניום ( נולד לרוב הכוונה לאלה שנולדו במהלך שנות ה 80-ושנות ה-
 90של המאה העשרים .דור ה -Yגדל לתוך ההאצה המהירה בפיתוחים הטכנולוגיים בתחום
המחשבים והאינטרנט והוא בעל נגישות לכלים ואמצעי תקשורת מתקדמים .זה דור הילידים הדיגיטליים,
הדור שנחשף מגיל צעיר לגירויים גלובליים :מוזיקה ,מזון מהיר ,שידורי חדשות ואירועים מרחבי העולם,
אינטרנט וכו .הוא חווה יותר מכל דור אחר חוויות בעלות אופי גלובלי ,כגון נופשים וטיולים בעולם ,שיחות
בינלאומיות ,רשתות חברתיות עולמיות וקניית מותגים ומוצרים מכל רחבי העולם.
דור ה Z -הוא דור שמכיל את כל מי שנולד החל מסביבות שנת  2000ועד היום .דור זה מאופיין כגלובלי,
ויזואלי וטכנולוגי – בני הדור הזה לומדים יותר על ידי התבוננות ופרקטיקה חווייתית יותר מקודמיהם.
בנוסף ,הם נוטים להסתמך על מנועי חיפוש יותר מאשר על ספרי לימוד או מחקרים .זהו דור דיגיטלי
שלא חווה את החיים לפני עידן האינטרנט.
בני דור ה  -Zנולדו כשטלפונים סלולריים והחיבור התמידי לאינטרנט מהווים חלק מרכזי מחייהם
והתבגרותם ואף חלק מזהותם העצמית .יש המכנים אותם בשל כך "דור המסכים" או" דור הפלזמה".
כתוצאה מכך ,מאפיין שיתוף המידע ההמוני נעשה מרכזי בחייהם של מתבגרים אלו והוא מתבצע לרוב
ברשתות החברתיות כמו טוויטר ,יוטיוב ,וואטסאפ ,סנאפצצט ופייסבוק.
העקרונות של טים אוריילי )לזכור לפי ראשי התיבות "פתח מקרן"(
על פי אוריילי ,על מנת שמוצר ייחשב כמוצר ובווב  ,2.0עליו לענות על כמה שיותר קריטריונים מתוך
השבעה הבאים:
.1

הרשת כפלטפורמה

.2

מודלי תכנות קלי משקל

.3

חווית משתמש עשירה
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.4

יישום המסוגל לפעול על גבי מכשירים שונים

.5

רתימת האינטליגנציה הקולקטיבית

.6

פיתוח תוכנה רציף

.7

הנתונים כבסיס למוצר

 .1הרשת כפלטפורמה  -פלטפורמה לאחסון שירותים )דואר ,ענן ,שירות חיפוש וכדומה( .אחת
הדוגמא ות של אוריילי למאפיין זה היא חברת גוגל ,וליתר דיוק ,שירות החיפוש גוגל.
אין צורך בהתאמת המוצר למערכות הפעלה שונות ,וכל משתמש יכול לעשות בו שימוש על גבי
הציוד שברשותו.
 .2מודלי תכנות קלי משקל  -בניגוד לתוכנות המותקנות על מחשב ,יישומי אינטרנט ,ובעיקר אלה
המזוהים כיישומי ווב  ,2.0מאופיינים בתכונות הבאות:
 שימוש במודלי תכנות המאפשרים חיבור בין מערכות ,כך שניתן להשתמש ביישום או בחלקים ממנוגם על גבי מערכות שלא נועדו לשם כך ,כמו שימוש במפות גוגל באתרים אחרים.
 היישום מתרכז בהפצה ,ולא בשיתוף פעולה ,והדוגמה הטובה ביותר לכך הוא השימוש בRSS -המאפשר להפיץ תכנים בקלות ,ואף ללא שליטה על השימוש שנעשה באותם תכנים בצד השני.
 תכנון מערכות המאפשרות פריצה אליהן ) (Hackingושילוב עם תכנים אחרים .הכוונה לאפשרלעשות שימוש חוזר במידע ובנתונים קיימים או מציאת דרכים חדשות לשימוש ביישום ,בצורה
שעליה לא חשבו היוצרים שלה ,והכוונה היא בעיקר ליצירת .Mashup
היכולת להשתמש במוצר אחד בשילוב עם מוצר אחר יכולה להיות גם הבסיס למודל עסקי ,כמו
בדוגמה של מערכת הפרסום של גוגל ,AdSense ,שניתן לשלב בקלות בכל אתר.
 .3חווית משתמש עשירה  -בין הדוגמות לכך ניתן למצוא את הדואר האלקטרוני המקוון של גוגל,
 ,Gmailאשר מאפשר חיפוש מהיר אחר מידע המצוי בהודעות הדואר ,ומשלב כיום גם את תוכנת
המסרים המיידים של החברה ,ואפילו שליחת הודעת טקסט ) (smsלמכשירים סלולריים .וגוגל דרייב
המאפשר לבצע את מרבית הפעולות שניתן לבצע בתוכנות כמו  Word, Excelואחרות.
דוגמות נוספות ניתן לראות בחבילת יישומי האינטרנט המתחרים בתוכנות Microsoft
 Officeהשונות.
 .4יישום המסוגל לפעול על גבי מכשירים שונים  -יישומי אינטרנט של ווב  2.0אינם מוגבלים לפעולה
על גבי מערכת הפעלה אחת כמו  Windowsאו  Linuxולמעשה הם יכולים לפעול גם על גבי
מכשירים שאינם מחשב ,כמו טלפונים סלולריים או נגני מוזיקה ווידאו ניידים .הסיבה לכך היא משום

73

שכל הפעולות שהם צריכים לבצע יכולים להתבצע דרך הדפדפן ,שאף על פי שהוא מותקן על גבי
מכשירים שונים ,צריך להיות מסוגל להציג את אותם תכנים כפי שהוא עושה על גבי המחשב.
 .5רתימת האינטליגנציה הקולקטיבית  -חכמת ההמונים יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון צורות על פי
אוריילי .השימוש בטכנולוגיית  PageRankשל  Googleמתבססת על כמות הקישורים המובילים
לאתר או דף אינטרנט מסוימים.
חברת אמזון מתבססת לא רק על נתוני מכירות כדי להגדיר מהם המוצרים הפופולריים שלה ,אלא
גם על עצם הצפייה בדפי המוצרים השונים על ידי הגולשים ,אשר לאו דווקא רוכשים אותם.
האנציקלופדיה השיתופית ויקיפדיה מאפשרת לכל גולש ליצור ולערוך ערכים בה .אתרים כמו פליקר
)להצגת תמונות( עושים שימוש בגולשים כדי לתאר את הפריטים השונים על ידי תגיות.
כמו כן ,תוכנות אשר נוצרו בשיטת הקוד הפתוח ) (Open Sourceמתבססות על מספר גדול של
מתכנתים המתנדבים לפתח ולתקן אותן.
דוגמה נוספת ,ואולי פחות טריוויאלית לחכמת ההמונים ,באה לידי ביטוי בבלוגים .הבלוגים הם
למעשה גרסה מקוונת של היומן האישי ,הנגיש לכל הגולשים ,אשר החליף למעשה את דף הבית
האישי ) (Personal Homepageשל ווב  .1.0הבלוגרים ,כותבי הבלוגים  Bloggers,היו בין
הראשונים שעשו שימוש בטכנולוגיה בשם RSSהמאפשרת להירשם כמנוי לאתר אינטרנט כלשהו
ולקבל באופן שוטף עדכונים לגבי תכנים חדשים המתפרסמים בו ,וזאת ללא צורך לגלוש אליו
באמצעות הדפדפן .טכנולוגיה נוספת בשם  Trackbackמאפשרת לבעלי הבלוג ולגולשים בו לראות
איזה בלוגים אחרים קישרו לאותה רשומה  – Postפריט מידע בבלוג אשר נבדל מהאחרים לא רק
על ידי שמו ,אלא גם על בסיס התאריך והשעה שבה נכתב .השילוב של שתי טכנולוגיות אלו אפשר
למעשה לקיים את הבלוגוספירה ,הכינוי לקהילת הבלוגרים –

 ,Blogsphereמעין מוח גלובלי,

אשר ניתן בקלות רבה יחסית לדעת מה מעסיק אותו ,ובכך להקנות לו השפעה חזקה.
 .6פיתוח תוכנה רציף  -בעידן האינטרנט ,שבו תוכנה היא שירות ,ולא מוצר ,היה צורך בשינוי מספר
מאפיינים בסיסיים במודל העסקי של חברות שעסקו בכך;
 התוכנה חייבת לספק את השירות באופן רציף וללא הפסקות ,גם כאשר יש צורך בביצוע פעולותתחזוקה שונות.
 יש להתייחס למשתמשים כשותפים בפיתוח התוכנה בדומה לתוכנות קוד פתוח .כמו כן ,עדכוניםותוספות ליישום משוחררים לקהל המשתמשים בקצב מהיר מאוד .בעקבות כך ,המילה בטא – Beta
תוכנה שעדיין נמצאת בשלב הפיתוח ,ואינה מתאימה לשימוש על ידי הציבור הרחב מופיעה במשך
זמן רב .המשתמשים עצמם לוקחים חלק בעיצוב התוכנה בכך שהפעולות שלהם נמצאות תחת
פיקוח וניטור מתמיד.
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 .7הנתונים כבסיס למוצר  -כמעט כל יישום אינטרנטי כולל בתוכו בסיס נתונים .בסיס הנתונים הוא
חלק חשוב ביותר ביישומי ווב  ,2.0ועל כן נשאלת השאלה ,מי הבעלים של אותם נתונים .מי הבעלים
של הנתונים בפייסבוק?
דוגמה לחשיבות הבעלות על הנתונים שעליהם מתבסס יישום אינטרנט או השימוש בהם בא לידי
ביטוי בשירותי המפות שמציעות חברות כמו גוגל ,מיקרוסופט  .Mapquestעובדה ששלושתן
התבססו על נתונים דומים ,שהתקבלו לעתים אף מאותם מקורות ,אפשרה להן להציע שירותים
מתחרים.
דוגמה נוספת היא חברת אמזון שרכשה נתונים אודות הספרים שמכרה מחברה אחת ,ובמשך
השנים הוסיפה מידע רב שהתקבל מהמו"לים ואף מהגולשים .היום אמזון משמשת לא פעם כמאגר
ביבליוגרפי לספרים.
האפשרות לנצל את אותו מידע על ידי שירותים שונים מוביל גם לבעיות הקשורות להגנה על פרטיות
והגנה על זכויות יוצרים .לחלופין ,ובדומה לתוכנות קוד פתוח ,ניתן כבר לראות מיזמים אשר
מאפשרים להשתמש בנתונים שלהם ללא כל תמורה ובאופן חופשי במידה כלשהי.

**הפער הדיגיטלי
הפער הדיגיטאלי מוגדר כ"-פער בין בודדים ,בתים ,עסקים ואזורים גיאוגרפיים ברמות סוציו-אקונומיות
שונות ביחס ליכולת לגשת למידע ,לטכנולוגיות המידע ולשימוש באינטרנט לפעילות יום-יומית .כלומר,
הפער הדיגיטאלי מציג הבדלים רבים בין המדינות השונות והאוכלוסיות השונות בתוך אותן מדינות".
.1

הפער הדיגיטאלי הוא חוסר בגישה פיזית לאמצעים טכנולוגיים וחוסר בהכשרה מתאימה של
הפרטים בחברה .נטל הפתרון לבעיה זו הוא על הממשלה ,ארגוניה ויוזמות פרטיות.

.2

פער דיגיטאלי פירושו חוסר במחשבים ,נגישות והכשרה להשתמש בהם .יש לשער שהבעיה
תיפתר בעצמה במשך הזמן אם המצב הכלכלי ישתפר ,המחירים ירדו והתשתיות יורחבו.

.3

הפער הדיגיטאלי הוא מקרה אבוד ,מפני שקבוצות מסוימות אינן יכולות להשתמש
בטכנולוגיות המידע לשפר את איכות חייהן.

.4

כדי לפתור בעיה זו יש צורך במחשבים ,הכשרה ,קווי חיבור ,תכנים רלוונטיים וכ"ו.

.5

פער הדיגיטאלי הוא השתקפות של חוסר אוריינות בסיסית ,עוני ,בריאות לקויה .כדי לשנות
זאת יש להתייחס בראש ובראשונה לבעיות אלה.
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**גורמים להיווצרות הפער הדיגיטלי  -כללי
המהפכה הדיגיטאלית נוגעת בחייהם של רבים אך גם פוסחת על רבים .היא קושרת את עצמה עם
הזדמנויות חברתיות ,פוליטיות וחינוכיות ,ולפיכך נוצר מצב בו אנשים שאינם יכולים להשתתף במהפכה
החדשה ,אינם יכולים ליהנות מכלל האפשרויות הטמונות בה .הדבר יוצר פער בין שני מעמדות :בעלי
היכולת להתחבר לטכנולוגיות המידע הנהנים מיתרונותיה ,וחסרי היכולת הנשארים מאחור.
פירוט הגורמים:
 (1חלחול איטי של טכנולוגיות חדשות -הוא תוצאה הגיונית וטבעית של הכנסה גבוהה
המאפשרת התנסות בטכנולוגיות חדשות .פער זה נוצר כמעט בכל כניסה של טכנולוגיה
חדשה :מכוניות ,רדיו ,טלוויזיה וטלפון .במשך הזמן ,נסגר הפער בגלל הורדת המחירים.
 (2מעמד סוציו-אקונומי של קהילות שונות בעולם -קיים קשר חזק מאוד בין המעמד
הסוציו-אקונומי לבין ההשתתפות בכלכלה הדיגיטאלית .נמצא כי 35% -מהאנשים בעלי
מעמד סוציו-אקונומי נמוך יש גישה לאינטרנט ,לעומת 59%מהאנשים במעמד הבינוני.
 73%מאנשי המעמד הגבוה בעוד שבעשירון העליון יש גישה לאינטרנט ל 83%-מהאוכלוסייה.
בנוסף ,לא נמצאו כמעט הבדלים בין המעמדות הסוציו -אקונומיים השונים מבחינת השליטה
במיומנויות המחשב להשגת קריירה מוצלחת ומעמד חברתי גבוה .הילדים שהצליחו בלימודים ,לא
בהכרח השתמשו במחשב או היו בעלי מיומנויות טכנולוגיות טובות יותר מהילדים האחרים.
הקבוצות השונות שנבדקו כללו בין השאר גם אפרו-אמריקאים .אוכלוסיות כפריות וקשישים.
 (3נגישות פיזית -הבאה לידי ביטוי בבעיות תשתית ,עלויות גבוהות ,קושי בחיבור קווי טלפון
עקב מיקומים גיאוגרפיים בעיתיים גם היא יוצרת פער דיגיטאלי .מדינות הסובלות ממחסור
באוריינות או חשמל ,פשוט אינן מסוגלות לאמץ את טכנולוגיות המידע החדשות ,מדינות
בעלות חובות גבוהים אינן מסוגלות אף לממן השקעות טכנולוגיות.
 (4מיומנויות נדרשות לשימוש בטכנולוגיות המידע -מיומנויות אלה לוקות בחסר במעמדות
הנמוכים בגלל רמות מחשוב נמוכות ומעל לכל ,אי אוריינות בגלל אי -ידיעת השפה האנגלית.
פועלים ומובטלים יתקשו להיחשף לתוכניות חינוכיות המעניקות מיומנויות אלה .באזורים הנרחבים
של אפריקה ,הודו ודרום אסיה פחות מ 10/-דוברי אנגלית ,בעוד ששאר האוכלוסייה )יותר מ-2
מיליארד( דוברת שפות שאינן מיוצגות בד"כ בדפי הרשת .לפיכך ,מרבית האנשים באזורים אלו,
אינם יכולים להיעזר במחשבים.
 (5התייחסות התנהגותית או תרבותית כלפי הטכנולוגיה -משפטים רווחים כגון" :מחשבים
מיועדים לאנשים חכמים ,לגברים ,לצעירים ,מסובכים לתפעול או מהווים חלק מהתרבות ה"לבנה"
נשמעים לעיתים קרובות .גם דאגה לאבטחת המידע המועבר ברשת או לחומרים ה"בלתי הולמים"
המועברים בה ,נמצאו כסיבות העיקריות של אוכלוסיות כפריות לאי שימוש באינטרנט .הבדלים בין
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גברים לנשים ,באים לידי ביטוי בעיקר במדינות המתפתחות .מעורבות הנשים מגיעה באזורים
מסוימים רק ל .5/-לדבר יש השלכות משמעותיות לגבי הכלכלה הגלובאלית ,וגם הוא מרמז על
בזבוז אדיר של כשרון במדינות אלו.
 (6הפער הדיגיטאלי הוא בעצם עניין של בחירה עצמית .קרדנל טוען כי בעוד שלרמות ההכנסה
יש תפקיד חשוב מאוד בהיווצרות הפער ,הן תיפתרנה מעצמן ברגע שהשוק הכלכלי ידחוף מטה את
מחירי המחשבים והחיבורים לאינטרנט ,אך הפער עדיין ״שאר בגלל בחירות
המשפחה .כלומר ,הפער נובע בגלל תרבויות מסוימות .תרבות המעריכה תקשורת בין-אישית וערכי
משפחה חזקים לא תמצא צורך רב בהתקשרות דרך מחשבים .גם תוכן מהווה סיבה מרכזית לחוסר
השימוש באינטרנט .קשישים ,נשים ובעיקר קבוצות אתניות שונות שאינן חיות עפ"י מתכונת העולם
המערבי בוחרות לא להשתמש באינטרנט כי הוא אינו מעניין אותן או לא קשור אליהן.
 (7הכוח הכלכלי והפוליטי של המדינות המפותחות -אנשים משכילים נמשכים למדינות אלה
ממדינות מתפתחות המבטיחות להם שגשוג כלכלי ומדינות המוצא שלהם נשארות מאחור בגלל
בריחת "מוחות".
הגישור על הפער הדיגיטאלי יהיה תלוי במידה רבה ביכולתן של הקהילות הבינלאומיות לפתור את
בעיותיהן הפוליטיות של המדינות המתפתחות ובכוחן של המדינות החזקות לכפות את חוקיהן על
המדינות החלשות ).(Pearson , 2000
**הפער כמשבר עולמי
הפער הדיגיטאלי נראה כבעיה סבוכה בעלת השלכות רבות אבל לא כולם מאמינים שהוא גורם לממדי
משבר כלל-עולמי .הטכנולוגיה אינה פתרון לכל הבעיות הסוציאליות והכלכליות .בעיות הכלכלה והחינוך
מתקדמות לקראת פתרון באיטיות רבה ואותן יש לפתור .טכנולוגיות התקשורת הן אולי כלי חשוב והכרחי
לכל אזרח במאה ה -21אך יש לזכור שתי נקודות מפתח חשובות :הן אינן יכולות לפתור את הפערים
החברתיים והכלכליים בין החברות השונות ולא תמיד יש ביכולתן להחליף את הטכנולוגיות הישנות.
טכנולוגיות המידע עוד רחוקות מהיכולת לעצב את עתידנו ולפתור משברים עולמיים .הן לעולם לא
תצלחנה למחוק את פערי העושר וההזדמנויות הרבות של בעלי היכולת .נהפוך הוא ,טכנולוגיות נוטות
לרכז עושר ולא לפזר אותו .אם כך ,הטכנולוגיות אכן אינן מסוגלות לשפר את מצב העוני ולכן אין צורך
לשים דגש כה חזק על הפער הדיגיטאלי .אך טכנולוגיות המידע הן חשובות לא בגלל דבר "מהפכני",
"קיצוני" או "חכם" בעולם המרושת ,אלא דווקא בגלל הפשטות שבהן .אף אחד לא מצפה שטכנולוגיות
המידע יפתרו את בעיית העוני ויביאו לשיווין כלכלי וחברתי ,הן רק כלים בסיסיים ופשוטים לחיים בעולם
המודרני ולכן הן צריכות להיות מוכרות לכולם .לא משנה אם לכל אדם יהיה מחשב בבית או קו מהיר
לאינטרנט ,חשוב שתהיה לכל אדם גישה לטכנולוגיות המידע ואפשרות להשתמש בהן לצורכיו האישיים:
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לכתוב קורות חיים ,לרכוש כרטיס להצגה ,למכור בהצלחה את המכונית ,לחפש רחוב מסוים וכדי.
טכנולוגיות המידע לא ישנו את העולם ,אך הן גורם אחד בדרך לשיפור איכות החיים שלנו.
בזכות רשת האינטרנט ,יכולות הסוכנויות הסוציאליות השונות להגיע ליותר אוכלוסיות נזקקות ,לעצב את
תשתית המידע הנדרשת לבניית קהילות באינטרנט .לשמש במה לקבוצות מיעוטים שנדחקו החוצה ע"י
הציבור ואף לספק נתונים היכולים לסייע להב נה והתמודדות עם בעיות כגון :דיור ,פשע ,בריאות וכו.
**ממדי הפער בעולם
על משמעותו של הפער הדיגיטלי בעולם ניתן ללמוד מכך שהפערים הכלכליים בעולם היו במגמת
הצטמצמות לאחר מלחמת העולם השנייה עד הופעת המחשוב הדיגיטלי ,אז חזרו להתרחב.
הפער הדיגיטלי הוא פנים מדיני וכן פער בין מדינות -בין אלו שהנגישות לטכנולוגיה הדיגיטלית אפשרית
לבין אלו שלא מתקיימת עבורם אפשרות זו .הפער הדיגיטלי נחשב במדינות רבות כבעיה פוליטית
חברתית .הפער גדל ככל שהמדינות המתועשות הופכות תלותיות בטכנולוגיה הדיגיטלית בתהליכיהן
הכלכליים והדמוקרטיים לעומת כלכלות מתפתחות הנתקלות עדיין בקשיי חיבור ,תמיכה טכנית ואיכות
מחשוב נמוכה .קיומם של חסרונות אלו מאט את ההתפתחות ומעמיקים את הפער ברמה הגלובלית.
מתוך כך ,הפער הדיגיטלי ברמה העולמית משקף גם את הפער הכלכלי הקיים בין מדינות בעולם.
מדינות עם אפשרויות גישה נרחבות לאינטרנט יתקדמו בכלכלה המקומית והעולמית .במדינות בהם
האינטרנט וטכנולוגיות אחרות לא זמינים החינוך סובל ואנשים חסרי השכלה אינם מסוגלים להתחרות
בכלכלה העולמית .פער דיגיטלי מוביל לנפילה כלכלית במדינות עניות ,ולקידום בחינוך ובכלכלה במדינות
עשירות.
בשנת  2005הציג האו"ם את הפער העולמי העצום בלי צפי עתידי לגבי צמצומו .בשנת  2006דורגה על
ידי האו"ם המוכנות הדיגיטלית של  60מדינות בעולם ,כשישראל מדורגת במקום ה ,22-ובמקום הראשון
במזרח התיכון.
פער דיגיטלי הוא תופעה חברתית וכלכלית הקשורה להתפתחויות הטכנולוגיות הדיגיטליות של עידן
המידע .אי-שוויון כלכלי וחברתי בין קבוצות של בני אדם בנגישות לטכנולוגיה דיגיטלית ובשימוש בה.
פער בין אוכלוסיות המתגוררות באזור מוגדר )קהילה או מדינה( ,שיש להן גישה ,כישורים ,התקנים,
תקשורת או מיומנויות לעשות שימוש בטכנולוגיות החדשות ,לבין אוכלוסיות אחרות ללא כל אלה.
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**הגורמים לתופעת הפער הדיגיטלי
 .1עוני ומחסומים כלכליים ,המביאים לחוסר נגישות לטכנולוגיות דיגיטליות:
ברמה לאומית -תשתיות לאומיות בלתי-מפותחות )למשל במדינות באפריקה(.
ברמת הפרט  -מצב סוציו-אקונומי נמוך שלא מאפשר קניית מחשב או חיבור לאינטרנט.
 .2העדר ידע הדרוש על מנת להשתמש באמצעי הטכנולוגי ולהפיק ממנו תועלת.
 .3משתנה הגיל.
 .4חששות הנובעים מהשפעות טכנולוגיות המידע על התרבות ,הידע והערכים של הקבוצה.
**פער דיגיטלי בישראל  -סקרים ומחקרים
שנערכו בארץ במהלך  10השנים האחרונות
מצביעים על כך שקיימים פערים לא מבוטלים בין
מגזרים שונים בארץ )חרדים ,ערבים ,בעלי
הכנסה נמוכה ,מבוגרים מעל גיל . 65בין המגזר
הערבי והיהודי בישראל .למרות שהרוב המכריע
של הישראלים בשני מגזרים גולש באינטרנט,
הפער עדיין קיים  89%יהודים לעומת 78%
ערבים) .על פי סקר איגוד האינטרנט 2016
(https://www.isoc.org.il/sts-data/1121

•

פער דיגיטלי בישראל בהתאמה
למידת הדתיות ,ככל שהמגזר דתי
יותר )חילוני ,שומר מסורת ,דתי
לאומי( כך פוחת אחוז הגולשים ,אך
עדיין מדובר באחוזים נמוכים )מגיע
ל .(9% -ואילו במגזר החרדי כמעט
מחציתם אינם גולשים )) .(49%לפי
סקר איגוד האינטרנט .(2016

•

פער דיגיטלי בישראל בהתאמה
למצב ההכנסה ,ככל שההכנסה יורדת כך אחוז הגולשים פוחת .כמעט רבע מבעלי ההכנסה שהיא
הרבה מתחת לממוצע ,אינם גולשים )לפי איגוד האינטרנט ,נתונים סטטיסטיים .(2016
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•

נכון ל  2016ישראל נמצאת מתחת לממוצע  OECDברמת האוריינות הדיגיטלית .הפער גדול
במיוחד בשתי אוכלוסיות מרכזיות :החברה הערבית ,ובחברה החרדית.

•

נכון ל  ,2016בישראל קיים פער דיגיטלי חמור ,שבמסגרתו אוכלוסיות מהפריפריה הגיאוגרפית
והחברתית במדינה סובלות מהיעדר מיומנות דיגיטלית וטכנולוגית ,וזאת כתוצאה מנגישות נמוכה
לתשתיות מתקדמות ולציוד קצה ,היעדר הכשרה מתאימה וחסמים תרבותיים.

פער דיגיטלי הקשור לגיל .דוגמה..." :בשירותי בריאות כללית השימוש בהגשת בקשות למרפאה
באמצעות דואר אלקטרוני בקרב בני  65ומעלה הוא כ 15%-מכלל דפוסי הפנייה .דפוסי שירות שכוללים
פנייה טלפונית או הגעה למרפאה הם חלק הארי ,כ 85%-מן הפניות בערוצים האלה ) ...מתוך זרחיה צ.
)" ,(20.2.2017המעבר לשירות דיגיטלי בבנקים עלול לפגוע בעיקר באוכלוסייה הוותיקה" ,דה-מרקר( .

**ישראל לעומת העולם
אחוז המשתמשים במחשב בישראל הוא מהגבוהים באירופה .לעומת זאת ,ישראל נמצאת רק במקום
ה 12-באחוז חדירת האינטרנט בעולם אחרי ארצות הברית ,אנגליה ,איטליה ,צרפת ,דרום קוריאה
ואחרות .בישראל פועלים מספר עמותות וארגונים לצמצום הפער הדיגיטלי .בשנת  1995הוקם פרויקט
מחשב לכל ילד לצמצום הפער הדיגיטלי ,בחסות משרד ראש הממשלה ,באמצעות חלוקת ערכות
מחשב בבתי אב נזקקים .בשנת  2000הקימה קבוצת ) IDBאי די בי( את עמותת תפוח המתמחה
בהפעלת תוכניות טכנולוגיות חינוכיות בפרישה ארצית נרחבת .בשנת  2001הקימה הממשלה את מיזם
להב"ה  -לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית ,שמטרתו צמצום פערים בשימוש בטכנולוגיית
המידע בחברה הישראלית .בשנת  2003הוקמה בירושלים עמותת מחשבה טובה ששמה לה למטרה
לצמצם את הפער החברתי באמצעים טכנולוגיים וחברתיים .בשנת  2010הוקמה עמותת "הקנטינה"
שמטרתה להקים מרכז טכנולוגי ,אשר יסייע לפעילות צמצום הפער הדיגיטלי בישראל ,תוך שימוש בקוד
פתוח.
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**פער דיגיטלי בעולם )מתוך (http://www.internetworldstats.com/stats.htm

נראה שנכון ל  2017פער דיגיטלי ענק בחדירת האינטרנט בין אפריקה -פחות משליש האוכלוסייה ,לבין
צפון אמריקה כמעט ) 90%אירופה כ.(80%-
**היתרונות הגלובאליים לפתרון הפער
•

ככל שיותר מחשבים יהיו מחוברים לרשת האינטרנט ויוצג בה מידע רב יותר ,חשיבות
התקשורת ברשת תעלה .הדבר יצור רשתות חברתיות וכלכליות חזקות שיספקו ,בסופו של
דבר ,את הבסיס לפיתוח החברה.

•

מידע על מדינות זרות ,מפותחות או מתפתחות ,נדרש בעולם התעשייתי .הדבר יאפשר
חילופי מידע יעילים בין אזרחים ממדינות מפותחות למתפתחות ולהפך.

•

שימוש יעיל בטכנולוגיות המידע יציע הזדמנויות נרחבות לצמצום חוסר השוויון החברתי
והכלכלי ,ויתמוך ביצירת הון מקומי .בכך הוא יסייע להשגת המטרות שהקהילה הבינלאומית
קבעה לעצמה.

•

הדבר יאפשר " ,"soft powerכלומר -היכולת לקבל תוצאות רצויות מאנשים בעלי אינטרס
דומה .רעיונות הקיימים במדינות מפותחות כמו דמוקרטיה ,זכויות האדם וחירות הפרט
יכולים להיטמע בקרב מדינות מתפתחות ,במיוחד בקרב חברות מסוגרות ושמרניות
באמצעות רשת האינטרנט .הרשת מאפשרת גם ביטוי חופשי לרעיונות ודעות של אנשים
שבד"כ אינם יכולים להביע אותם במסגרת החברתית בה הם חיים .הדבר יכול לקדם רעיונות
מהפכניים ואף לשנות מדיניות חברתית קיימת.
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•

לפיכך ,אין לזלזל בתופעת הפער הדיגיטאלי מכיוון שיש לה השלכות על תחומים רבים בחיינו.
עם זאת יש לזכור :הפער הדיגיטאלי מעולם לא עסק רק בטכנולוגיה ,אלא בעיקר בהבנת
האנשים לגבי מה הטכנולוגיה יכולה לעשות עבורם ,ובידע הנדרש ליישם מידע זה.

**שינוי בהתנהגות בעידן הדיגיטלי
)אלון הסגל(2012 ,
מזה זמן מה ניתן לקלוט שינויים שונים שעוברים עלינו בתקופה האחרונה .האמת ,שרוב המחקרים
מלמדים שיש שינוי בהתנהגות אצל נערות ונערים בגילאים של עד  30לעומת אלו שמעל גיל זה .לא
ברור האם שינוי ההתנהגות נובע מהצורך למרוד בדור הקודם ולהיות דור  Yאמיתי ]הדור של העולם
המורחב ,הירוק ,הסביבתי ,החברתי המחליף את דור ה  Xהחומרי ,השיווקי ,היזמי[
או שמדובר כאן בשינוי התנהגותי ממשי המתפתח בעקבות השימוש ביישומים הדיגיטליים.
לכולם ברור מעל לכל ספק שהשימוש בעולם הדיגיטלי משנה.
נתבקשתי לסכם את התופעות החברתיות עליהם אני מרצה בתקופה האחרונה .אותן תופעות המצביעות
על השינויים החברתיים המהותיים בעידן הדיגטאלי .תופעות אלו מגובות במחקרים שונים ובסקרים
שונים וכמובן עדיין נתונים להתאמה ושינוי.
ראשית יש צורך בהרבה יותר "מיקוד המטרה"  -כיון שאחרת ,איך נוכל לאותה התמודדות עם עומס
המידע העצום ]המייחס למעלה מ  10מיליארד פוסטים בפייסבוק במהלך שבוע??[
מעבר לזה יש את נושא ביטול מרחב הזמן – המשמעות של הפלטרפורמה הדיגיטאלית היא היכולת
לבצע אינטראקציה ולהיעזר ביישומים ובחוכמה הצבורה ברשת לפי המועד הנוח למקבל ההחלטה .אין
יום ואין לילה .אין משמעות לשעון אלא רק לרצון .אין משמעות לאיזור הגיאוגרפי אלא לשפה ולעירנות.
זהו שינוי מהותי בייחוד כשאנחנו עוברים לוידאו קונפרנס נגיד ,בדמות האנגאאוט של גוגל .+כולם
מדברים ,רואים וחווים ביחד עם כולם כל הזמן .עוד מעט יגיעו המשקפיים של גוגל והחגיגה תהיה
שלמה .ניתן להיכנס לצילום און ליין בכל רגע נתון ומשם מידית לגוגל +ולחברים בוידאו לייב .כאילו הם
לידך בכל מקום ,חווים את העולם דרך עניך .כבר לא סרט ריגול אלא פשוט סרט .כולנו חיים בסרט .סרט
החיים.
ואמנם הפרטיות מתחילה להיעלם אבל יש את משחק הזהויות הידוע ברשתות החברתיות .שימוש
במגוון זהויות ]זהות אנונימית/זהות פיזית/קיבוצית[  -מאפשרת את היכולת לייצר סרטים שונים של חיים
מקבילים ,להיות חלק מסטטוסים שונים בו זמנית .מורכבות זו מאפשרת יצירת פרטיות מסוג שונה מזה
שאנחנו רגילים ,לא להסתיר פרטים אלא להוסיף מידע רב בדמויות שונות .הפרטיות מסתתרת בהכי גלוי
שאפשר.
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ואי אפשר בלי השימוש הבלתי פוסק בניתוחי לייקים שונים .מספרים סטטיסטיקות ,של פעילויות שונות
ומשונות שאנחנו וחברינו עושים על המידע שאנחנו מפיצים .האם לכל הקלקה שכזאת יש משמעות.
בוודאי שלא .יש צורך ללמוד את מאפייני חוכמת ההמון .לא בכל קהילה ,לא בכל הזדמנות ולא בממוצע.
חוכמת ההמון פועלת באירוע ספציפי למול קהילה של מומחים רלוונטיים לתחום .ובכל זאת ,הנתונים
הללו נמצאים כל הזמן לידינו ומאפשרים לנו חיזוק לכל החלטה כמעט .מחקרים מלמדים שילדים היום
בטוחים יותר בהחלטות שלהם המתקבלות בפרקי זמן קצרים מבעבר .הביטחון העצמי בהחלטות משנה
לגמרי את פני החברה .הטרנדים עוברים מהר הרבה יותר ,יש פיקים חזקים יותר ]מאחר ואם אני בטוח
בהחלטה שלי יחד עם עוד רבים כמוני ,אני יכול למצות את האפשרויות הניתנות לי ומיד לעבור להחלטה
הכרחית ,חשובה ,ולפעמים הפכה אחרת אך עם בטחון לא פחות מזו הקודמת ומיד לשנות את הרגלי
הגלישה  ,הקנייה ,הלימוד ועוד..שלי[.
ומכיוון שיש משמעות רבה לוויזואל בעידן הזה ]הרבה מאיתנו עוברים להשתמש ביו-טיוב ,אינסטגרם,
פיקסה וכו המאפשרת תקשורת חזותית ,הרי איכות האינטראקציה משתנה ואיכותה עולה.
לאינטראקציה חזותית יש משמעות ליצירת בטחון עצמי רב יותר בהחלטות ,גישה אינטימית יותר
ועשירה יותר בגלל מגוון האפשרויות לניהול אינטראקציה ]סנכרוני/מושהה ,קבוצתי/אישי,
טסקט/ויזואל/אודיו ,ישיר/עקיף ,מולטימדיה[.
ואם על איכות האינטראקציה אנחנו מדברים הרי גם למגוון הרב של האפשרויות שלנו במרחב הדיגיטלי -
יש משמעות .לא רק תחרות בין מערכות הפעלה ,סמרטפונים אלא גם המון יישומים שכל אחד יכול לתת
לנו בדיוק את מה שחיפשנו .יש מעט יישומים שנותנים לכולם הרבה כמו הגלשן כרום .אבל יש גם
גלשנים לטאבלטים כמו סקייפייר שהם קטנים יותר ולא נותנים הרבה יותר לסוג מסוים של מכשירים
]עקרון הזנב הארוך[  .היישום הספציפי הופך אותנו ליותר אוטונומיים – יישומים ידידותיים מאפשרים
לכל אחד מאיתנו להרגיש ולפעול לא כיחידים אלא כיחידות פעולה אינטגרטיביות ואוטונומיות .אוטונומיה
מאפשרת לנו לייצר פתרונות מותאמים לסביבה שלנו ובמקביל להמשיך לעדכן את האחרים כל הזמן,
להתעדכן בכל נושא ,להיות "חלק" מהעשייה כל הזמן.
והכל בצורה גלובלית ,מידית ,בכמויות גדולות ,מהירות תגובה ,ויזואליות ,ולבסוף גם מעשיות .בקיצור,
אנחנו יכולים להפוך ממש בקלות להיות אנשי העולם הגדול ,קוסמופוליטיים  ,בלי לקום מהכיסא .יותר
חוויות ,יותר אינטראקציות בפחות זמן .יותר אנשים לחוות בפחות תנועה .את התנועה אנחנו משאירים
לחדר כושר בצורה מרוכזת .יעיל ואפילו לא פחות בריא.
האם כל אלו משנים את ההתנהגות שלנו? האם אנחנו הופכים להיות יותר חברותיים ופחות חברתיים?
האם הדור הבא יכול להגיע להחלטות מהירות ,בטוחות ומגובות ולהוציא אותם לפועל בצורה ממש
מהירה ,הרבה יותר מבעבר?
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הנה דוגמה מעניינת .האם ידעתם שילדים משתמשים באימייל רק כאשר ממש מכריחים אותם? אם לא
הם מעדיפים סטטוסים ,וואטסאפים וכדומה .אחת הסיבות לזה נקראת "היפוך אחריות" .באימייל כל
אחד מאתנו חייב לקחת אחריות על התוכן ולדעת בדיוק למי לשלוח .אבל כשמעלים סטטוסים לפייסבוק
או לטוויטר ,אתה צריך להיות מאד ברור ,מאד מעניין ,וממש לא להתעסק עם השאלה ,מי בדיוק צריך
לקרוא את הסטטוס שלך .אלא עם השאלה ,איך גורמים לאנשים לרצות לקרוא את הסטטוס שלך.
בעצם ,כדי להיות מעודכן כל אחד מאתנו לוקח את האחריות עליו ומחפש היכן ניתן למצוא את המידע
המבוקש .לא צריך אימייל .לא אוהב לקבל אליי ישירות את המידע .אני רוצה להחליט איזה מידע מעניין
אותי .אל תכריחו אותי לקרוא ,תעניינו אותי ואני אמצא אתכם.
כשאני מדבר על התופעה הזאת עם בני נוער ,אני מרגיש את ההבנה מכל עבר .אבל כשאני מדבר על
תופעה זאת עם מבוגרים ,אני רואה את האימה בעניים .מה ...לרדוף אחרי המידע?? אני רוצה אחזור
ולא חיפוש .זהו משפט מרכזי .ונכון!!
אלא שכל מה שאתה צריך לעשות הוא לקבוע במדויק מה מעניין אותך ואז תקבל מידית את כל הפידים
אליך .ובשום פנים ואופן לא לדחוף לאנשים כל הזמן את המידע לפנים .לא!!
אז מכל הנאמר לעיל ..אתם מרגישים שינוי בהתנהגות החברתית?

**ההשפעה על ההתנהגות האנושית לפי שרי טירקל
https://www.youtube.com/watch?v=t7Xr3AsBEK4
•

שלוש הפנטזיות של סיפוק שהטכנולוגיה מספקת לנו :תמיד יקשיבו לנו ,תמיד נוכל להקדיש
את תשומת הלב והזמן שלנו למה שמעניין אותנו ,ולעולם לא נהיה לבד.
משלושת הדברים הללו אנו טועים לחשוב שנקבל חווית סיפוק ולא נחווה בדידות או שעמום.

•

השעמום חשוב להתפתחות שלנו ולבניית הזהות שלנו.

•

הצורך לענות ולהגיב להודעות ,להיות אונליין.

•

נמשכים לטכנולוגיה משני המקומות הכי פגיעים שיש בנו מצד אחד בדידות ומצד שני הפחד
מאינטימיות בשיחה פנים אל פנים.

•

איבדנו את היכולת לדבר אחד עם השני באופן בלתי־-אמצעי .שיחה בטלפון או פנים מול פנים,
העלולה לכלול רגעים מביכים ,קשים או בלתי צפויים ,ננטשה באופן גורף לטובת תוכנות מסרונים
ורשתות חברתיות.

•

אנחנו מאבדים קשר עין בזמן שאנחנו יושבים יחד וכל אחד עוסק בפלאפון הסלולרי שלו.

•

אנשים בורחים אל הטכנולוגיה כדי לחפש שליטה על חייהם ,רוצים לשלוט על מוקד תשומת הלב
שלהם.
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•

היכולת שלנו לערוך ולשלוט על הדברים שנאמרים ומוצגים בכתיבה היא גם סוג של שליטה שאין
אותה בשיחה מציאותית.

•

את יחסי האנוש העשירים והמבולגנים ,אנחנו מחליפים בוואטסאפ או בכל אפליקציה אחרת.

•

בשיחה פנים אל פנים אנו לומדים על עצמנו דברים חדשים.

•

אני משתף משמע אני קיים -אנחנו מגדירים את עצמנו ע"י שיתוף המחשבות והרגשות שלנו ,בכך
אנו טועים לחשוב שאסור להיות מנותק  -להיות אונליין יגרום לנו להרגיש מחובר .

חכמת ההמונים
) (The Wisdom of Crowdsעל פי גימס סורוביצקי )(2004
)לפי המצגת של ד"ר אורלי מלמד ,חכמת ההמונים  -בין מיתוסים וטרנדים לבין מדע(
•

בתנאים הנכונים ,קבוצות הן יותר נבונות מהיחידים הנבונים ביותר בתוכן .קבוצות אינן
זקוקות להנהגה של אנשים חכמים במיוחד כדי להיות חכמות.

•

מטרות השימוש בחכמת ההמונים :חיזוי מגמות ,פתרון בעיות תיאום ושיתוף פעולה.

•

חכמת ההמונים )חכמת ההמון(
היא כלי ליצירת ידע .זוהי תובנה קולקטיבית הנוצרת באמצעות יכולות של שיתוף פעולה ,כאשר
מתקיימים תנאים מסוימים .יחזקאלי פ (2014).יצור ידע

תנאים לשימוש מוצלח בחכמת המונים עפ"י סורוביצקי
• הנושא מוגדר וממוקד
•

הקהל הטרוגני

•

כל אחד בקהל חושב ומקבל החלטה באופן עצמאי

•

קיים מנגנון איסוף )אַ גְ ֵרגַצְ יָה( ועיבוד ממוחשב יעיל של תשובות הקהל

•

הנושא מחייב שיתוף פעולה בין המונים

•

בנושא זה יש ערך לניסיון של המונים )לדוגמה דירוג של מלון ע"י אנשים שהיו שם(

•

אין צורך בידע מקצועי מוקדם כדי להשתתף בפעולות של הערכה ושיפוט.

משמעות המושג חכמת המונים :הדיון בין יובל דרור לליאור צורף
•

יובל דרור מבקר את הנטייה התקשורתית להחיל את המושג חכמת המונים על כל פעולה של
אינטראקטיביות במדיה דיגיטלית.
הוא מבקר את הנטייה לכלול תחת מושג זה תוצאות שאינן מהוות ממוצע או סיכום של תשובות
ההמונים.
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•

ליאור צורף יותר גמיש בהגדרת המושג ובלבד שתהיה תרומה רעיונית מחדשת וחשובה בעקבות
פניה אל ההמונים ושיח המונים.

מדוע חכמת ההמונים קיבלה תאוצה בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות?
• התפתחות אמצעים לתקשורת בין רבים לרבים
•

המבנה האנארכי וההטרוגני של רשת האינטרנט

•

זמינות של טכנולוגיות לקיבוץ ,עיבוד ומיפוי של ביג דאטה

•

התפתחות תרבות שיתופית )ווב  ,(2.0קהילות קוד פתוח ,רשתות חברתיות.

•

התפתחות המודעות של יזמים לחכמת ההמונים ולפוטנציאל העסקי והחברתי של השימוש בה.

גורמי מוטיבציה להשתתף בפלטפורמות שיתוף המוניות
•

חשיבות ועניין ציבורי

•

אתגר

•

בניית מוניטין

•

סטטוס גבוה של מוביל המיזם /הקהילה

•

היכרות אישית והזדהות עם מוביל המיזם

•

מניעים אלטרואיסטיים  -רצון לתרום לאנושות ולחברה

•

פוטנציאל לרווח עתידי

ניתן להבחין בין מספר סוגים של שיתוף המונים באמצעות הרשת
•

חוכמת המונים עפ"י סורוביצקי – מתייחסת בעיקר ליכולת של ההמונים לנבא ולזהות מגמות
וטרנדים ,לפתור בעיות ,לתאם שיתופי פעולה.

•

פתרון בעיות – היעזרות בהמונים למציאת פתרונות לבעיות ממוקדות .במקרה זה הפתרון
הנבחר יכול לבוא מאחד ההמונים גם בלי להיות תוצאה של שיתוף ,אינטגרציה או מיצוע בין
פתרונות שהציעו ההמונים.

•

"סיעור מוחות" ) - (Brainstormingתהליך של חשיבה בקבוצה ,נוהל לגיוס משאביה היצירתיים
של הקבוצה לפתרון בעיות ופיתוח רעיונות.

•

 – mind sharingשיתוף ברעיונות ,מחשבות ,דעות ,עצות ,רגשות המתבצע בפורומים וברשתות
חברתיות )זה גם שם ספרו של ליאור צורף באנגלית .בעברית – "המוח המשותף"(.

•

 – Co-creationשיתוף הגולשים ביצירה ובשיפור של משחקי רשת ,יצירת פורמטים לתוכניות
טלוויזיה ,תסריטים ,יצירות אמנות שיתופיות.

•

גיוס המונים /מיקור המונים  crowd sourcingלביצוע עבודה /משימה משותפת – חלוקת עבודה
גדולה לחלקים קטנים שיבוצעו כל אחד בנפרד על ידי המונים .למשל :בדיקת טעויות בקבצים,
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סריקות של תצלומים ,סריקת תכנים מודפסים והמרתם לקבצים דיגיטליים ,זיהוי גנים באמצעות
השתתפות במשחקים ,ויקיפדיה.
דוגמאות:
 Mechanical Turkשל אמזון – גיוס עובדים לעבודות "שחורות" ברשת כמו :איתור דפים כפולים,
הגהות ,סריקות.
 -Tomondסריקות תצלומים של המטוס המלזי ע"י אלפי מתנדבים ברשת.
מודלים מסוימים של מיקור המונים:
-

אנשים שיהיו מוכנים ליטול חלק במשימה כזו גם מבלי לקבל שכר.

-

במודלים מסוימים של מיקור המונים עשויות החברות להציע גם תמורה כספית או מתן קרדיט
למסייעים בפתרון לדוגמה :שטראוס מעוניינת לאפשר לקהל לסייע לה בגיבוש רעיונות למוצרי מזון
חדשים .שופרסל מעוניינת לקבל משוב והצעות בנוגע למוצרים שכדאי לה לשווק כחלק מהמותג
הפרטי שלה.

-

גירסה אחרת של מיקור המונים היא למטרת ביצוע פעולת חישוב מורכבת למשל :חברת ,Waze
פיתחה אפליקציית שלאחר ההורדה מדווח הטלפון באופן אוטומטי על מיקומו של הרכב וקצב
ההתקדמות Waze .משתמשת בנתונים כדי להרכיב תוכנית נסיעה אופטימלית.

-

 - Fiverrזירת מסחר ,אתר שבו מקבלים מתן שירות עבור מינימום  5דולר .האתר מגייס את
הציבור הפרילנסרי ,אך כל המשויכים לאתר  fiverrאינם עובדים אצל בעלי האתר אלא רק
מתפרסמים ומופיעים שם כדי שיווצר תיווך בין הפרילנסר לבין האדם שמחפש שירות.

-

מיקור המונים יכול לסייע במשבר הומניטרי ,קודם כל למגישי הטיפול הראשוני ,משום שאין להם
זמן לעבור על כמויות מידע עצומות.

•

מימון המונים )  –(crowd fundingיזמים חברתיים ועסקיים יכולים לגייס מימון למיזמים באמצעות
הרשת מהמונים .המימון יכול להיות כתרומות שתמורתן מתקבלת מחווה סמלית או מוצר ממשי.
אתריםMimoona ,Kickstarter ,Headstrart :

ארבעת התחומים שלפיהם מתבצע גיוס המימון הם:
 .1גיוס לשם עזרה לאדם או חברה ,כגון משפחה של ילד חולה שמחפשת סיוע במימון טיפול רפואי יקר.
 .2גיוס מבוסס פרסים ) הצעת מתנות ופרסים בהתאם לסכום התרומה(
 .3גיוס הלוואה מההמון
 .4גיוס תמורת נתח בחברה ,בה מוצע נתח בחברה בצורה של מניות ,.סוג זה נחשב לבעייתי משום
שסחר במניות שלא דרך הבורסה אינו חוקי בארה"ב.
87

שיטות המימון:
" .1הכל או כלום" במסגרתה רק אם המגייסים יגיעו ליעד ,הם יזכו בכספי הגיוס.
" .2גיוס גמיש" ובה ללא קשר לסכום המגויס ,בסיום המאמץ המגייס יקבל את כל הכספים שנתרמו לו.
דוגמה לחכמת ההמונים )מיקור המונים( " -קוד פתוח" )(Open Source
קוד פתוח הוא תוכנה שקוד המקור שלה פתוח ונגיש להפצה לקהילת המפתחים .ניתן ומותר לערוך
וליצור גרסאות חדשות של התוכנה ,כשהכל בחינם וללא תשלום עבור התוכנה או רשיון השימוש בה.
הרעיון הוא ליצור תוכנות ברמה גבוהה ,כמו מערכת ההפעלה לינוקס ,דפדפן האינטרנט מוזילה
פיירפוקס" ,אופן אופיס" ועוד.
מומחים הופתעו מהצלחת הקוד הפתוח .התפישה המנוגדת לקוד הפתוח אומרת שתוכנות חשובות כמו
מערכת הפעלה יש לבנות כקתדרלות ,בזהירות ע"י מומחים בודדים העובדים בצורה הירארכית
ובחשאיות עד שהגרסה הסופית מוכנה .ואילו הקוד הפתוח נוהג כמו בזאר גדול ורועש עם עמדות וגישות
שונות של מפתחים רבים.
תנועת הקוד הפתוח הפכה לאחד הכוחות החזקים בעולם המחשבים של ימינו ,והיא נתנה השראה
לפרוייקטים נוספים של שיתוף פעולה גלובלי ,כמו ויקיפדיה שנכתבת ע"י כותבים מכל רחבי העולם.
ביקורת על חוכמת ההמונים ומיקור המונים
• יש תחומים שבהם פריצת דרך אפשרית רק על ידי מומחה המקדיש את כל יכולותיו ומעייניו
לפתרון של בעיה.
•

תרבות "הכול בחינם" באינטרנט מפחיתה את המוטיבציה של מומחים ,יוצרים ובעלי מקצוע
להשתתף ברשת בפתרון בעיות וביצירת תוכן מקצועי איכותי ,מורכב ומעמיק.

•

לא די לחשב ממוצעים ,צריך לקבל נתונים על מידת הביטחון של כל משתתף בנכונות תשובתו.

•

פעמים רבות מתפתחת חשיבת עדר ,המחבלת באפקטיביות של חכמת המונים.

•

טיפשות ההמונים  -תכני גולשים ,עניין של גולשים ודירוגי גולשים אינם עומדים בקריטריונים של
איכות ומורכבות.

•

עדיין קיים קושי של סינון הרעיונות הטובים במערכות המוניות של ניהול רעיונות .הדבר כרוך
בהשקעת עבודה ומאמץ רבים.

•

מיקור ההמונים והכלכלה השיתופית מובילים לאבטלה .עבודות שבעבר סיפקו פרנסה ,מסופקת
כיום על ידי ההמונים בחינם.
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שיתופיות ברשת
שיתופיות ברשת נעשית על ידי הפצת מידע של המשתמשים וכתוצאה מכך שימוש בו לצרכים נרחבים.
לדוגמה :למידה שיתופית ,עבודה במשותף ,התייעצות ,דיון ,קבלת החלטות משותפות )מדרגי
השיתופיות(.
ווב  .2מאפשר שיתופיות ברשת ויצירת תכנים .המשתמש יכול לערוך את המידע שהוא מקבל ,לשתף
אותו עם אחרים ,להביע דעה על המידע ע"י תגובות ושיתוף של המידע ברשתות החברתיות ,וגם ליצור
מידע ותכנים משלו דרך שימוש בבלוגים ופורומים.
כלכלה משתפת היא תופעה של פרויקטים שיתופיים המחולקים לפרויקטים חברתיים-התנדבותיים כדוגמת
ויקיפדיה ופרויקטים כלכליים כדוגמת .Uber
דוגמאות לפלטפורמות דיגיטליות שיתופיות:
•

פלטפורמות מונחות רווח -uber -פלטפורמה של תחבורה שיתופית המציעה שירותי מוניות
תמורת תשלום .מטרת החברה להפוך לסטארט אפ הפרטי הרווחי ביותר בכל הזמנים.

•

פלטפורמות ישראליות מונחות רווח -get taxi -פלטפורמה הדומה ל ,Uber-שהושקה בשנת
 2010על ידי ישראלים .מספקת שירות הזמנת מוניות ושליחויות דרך טלפון חכם באמצעות נהגי
מוניות.

•

פלטפורומות שאינן מונחות רווח – Mooc -אתר ללמידה פתוחה הפתוח לכול ומוצע באינטרנט
לציבור הרחב ללא תשלום למשתמש הקצה וללא קרדיט אקדמי במטרה לשפר ו/או להרחיב את
הזדמנויות הלמידה.

•

פלטפורמות ישראליות שאינן מונחות רווח -אפליקציה ישראלית המנסה להפוך גולשים לתחנות
רפואיות ניידות .עד כה היא מצליחה לעשות זאת עם קהילת הסוכרתיים ,המאופיינת בערבות
הדדית גבוהה ומסייעת בקבלה ובנתינה של תרופות בעת מחסור על בסיס מפה בסגנון "ווייז".

•

פלטפורמות ישראליות מעורבות -ספיטבול ) – (Spitballמערכת שיתוף של קבצים אקדמיים
המיועדת לסטודנטים.

•

היכרות עם גוגל דרייב כפלטפורמה לשיתופיות

ערוצים במדיה

קיימים ערוצי מדיה מרכזיים כמו :בלוגים ,רשתות חברתיות ,אפליקציות,WhatsApp ,

ניתן לדון ביתרונות וחסרונות של כל ערוץ לטובת שיתופיות ידע
https://study.com/academy/lesson/channel-of-communication-types-definition-quiz.html
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שינויים חברתיים ותרבותיים בסביבת העידן הדיגיטלי
התפתחות טכנולוגיית התקשורת משפיעה על ארגון חברתי שונה ,ביטול בסיס גיאוגרפי ,מיקוד בתוכן,
עלייה בפערים הדיגיטליים ,מיקוד במעבר ממידע לידע ועלית ערכו של ניתוח הידע על פני המוצר.
שינויים חברתיים
• מפרטיות להתאמה אישית
•

שיתופיות ותרומה חברתית – הקוד הפתוח

•

התפשטות התרבות ,שינויים בערכים ובתפיסות.

•

שימוש בשיטות ניתוח חדשניות :ביג דאטה ,אנליזת סייבר ...האלמנט החשוב באנליזה של ידע
גלוי הוא להבין את הקשר מכיון שאנחנו מוצפים בידע לכן אנחנו צריכים לדעת לאן לשייך אותו
למה שאנחנו צריכים.

שינויים טכנולוגיים
• בינה מלאכותית ,עבודה ב"ענן" ,IOT ,מציאות וירטואלית ,התאמה גנטית...
•

תקשורת מיידית ,תקשורת ניידת

שינויים ארגוניים
• גלובליזציה – אתרי מסחר בינלאומיים מובילים לשינוי התנהגותי כמו בחירת "מוצרי נישות" לפי
מודל "הזנב הארוך" .נוצרות קבוצות  ,networkingקהילות תוכן.
•

מיקור המונים ,מימון המונים

•

כלכלת השיתוף מובילה לשינויים התנהגותיים כמו חוכמת ההמון והעדפת שירות במקום מוצר.

שינויים התנהגותיים בעקבות התפתחות טכנולוגית
הסגל א(2012).
•

"היפוך אחריות" לקבלת והפצת מסר:
הכותב

הקורא

אימייל

רשתות חברתיות

אחריות על התוכן

אחריות על התוכן

אחריות על הנמענים

אחריות על המיתוג

אחריות על הפצת המסר

אחריות חברתית

אחריות על תגובה

אחריות על קבלת המסר
אחריות על תגובה
אחריות על הפצת המסר
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באימייל כל אחד מאיתנו חייב לקחת אחריות על התוכן ולדעת בדיוק למי לשלוח .אבל כשמעלים
סטטוסים לפייסבוק או לטוויטר ,אתה צריך להיות מאד ברור ,מאד מעניין ,וממש לא להתעסק
עם השאלה ,מי בדיוק צריך לקרוא את הסטטוס שלך .אלא עם השאלה ,איך גורמים לאנשים
לרצות לקרוא את הסטטוס שלך .אתה מניח שאם הוא מספיק ממותג ומעניין אז יהיו אנשים
ש"ימשכו" את התוכן )בדיוק הפוך מאימייל שם הכותב "דוחף" את התוכן( .בעצם ,כדי להיות
מעודכן כל אחד מאתנו לוקח את האחריות עליו ומחפש היכן ניתן למצוא את המידע המבוקש.
ברשתות החברתיות :כ 1%-יוצרים מידע ,כ 9%-מגיבים על המידע ומפיצים אותו ,ו 90%-רק
צופים.
•

מיתוג אישי )עצמי( הוא תהליך שבו האדם משווק כמותג על מנת לקדמו בחייו העסקיים,
המקצועיים וגם האישיים .האדם אמור להוות מותג שיעורר רגשות וערכים מוגדרים אצל אנשים
אחרים .אנשים כלפיהם מופנה המיתוג יכולים להיות לקוחות ומעסיקים פוטנציאליים ,בן זוג
עתידי ,קולגות ,מתחרים ,אויבים ,וגם סביבתו הרגילה של האדם .המיתוג נועד לשפר את האופן
בו רואים אותו אחרים .המיתוג האישי הוא תהליך טבעי הנוצר עקב הצורך להתבלט בסביבה
רווית מתחרים.
איש השיווק האמריקאי טום פיטרס טבע את המונח" מיתוג אישי" במאמר The Brand Called
 ,Youשפרסם בשנת  .1997הוא קבע כי מיתוג אישי אינו מתבסס על שיפור עצמי ,אלא על
"אריזה מחדש" או "מיצוב מחדש".
במיתוג אישי האדם מגדיר את התדמית האישית שלו המורכבת מסממנים חיצוניים כמו סגנון
לבוש ,בחירת צבעים ,בחירת אביזרים ושפת גוף ,ופנימיים כמו ערכים ,השכלה אמונות וניסיון
חיים.
עצות למיתוג :החליטו מהו הדבר שהכי חשוב לכם שיגידו עליכם כאשר עולה השם שלכם
והתמקדו בו.
רצוי להשתתף בפעילויות אשר מזהות אתכם עם המיתוג שאתם מבקשים לרכוש.
מיתוג אישי ברשת מהווה גורם משפיע ביותר על התדמית שלכם.
היום כשמנועי החיפוש כבר יודעים לאנדקס את עמודי התוכן ברשתות החברתיות כגון :טוויטר,
פייסבוק" ,דה מרקר קפה" קל מאד למצוא אזכורים עלינו בחיפוש בגוגל.
לכן ,ככל שתשקיעו יותר זמן ביצירת הפרופיל שלכם ברשת החברתית ,או הבלוג האישי ,כך
תחשפו מהר יותר לגולשים את הפנים שלכם ברשת.
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חשוב מאד להבין את המשמעות של כלי המיתוג ברשתות אלו ,ישנם מקומות ברשת שבהם
תרצו ליצור עבור עצמכם תדמית מסוימת ואילו במקומות אחרים תדמית אחרת ,תלוי באופי
הרשת בה אתם נמצאים.
דרכים למיתוג אישי ברשת :הקמת אתר אינטרנט אישי ,החדרת תכנים מכוונת – לאתרים
אחרים ,לפורומים ,כתגובות לפוסטים של אחרים ועוד ,הפצת תכנים באופן ויראלי ברשתות
חברתיות ,מעקב ושמירה על שמך )קרי מותג( באינטרנט – במידה ושמך מופיע בהקשרים
שליליים הנובעים מקנאה תחרות או דברים שאינם רלוונטיים לתחום עיסוקך ,איש מקצוע יוכל
לפעול על מנת שההקשרים השליליים ידחקו כלפי מטה בתוצאות של מנועי החיפוש .הקמת בלוג
אישי ,כתיבת מאמרים לאינטרנט ,הודעות לתקשורת הקשורות בכם ובעיסוקיכם.
•

מכיוון שיש היצף מידע ,זה מחייב אותנו להיות יותר ממוקדי מטרה.

•

ביטול מרחב הזמן  -הטכנולוגיה הדיגיטלית ביטלה לנו את מימד הזמן ואת מימד המקום .יש לנו
אפשרות להיכנס לכל מקום באינטרנט מכל מקום בעולם ובכל זמן שנרצה .אפשר לקיים לדוגמה
"וידאו קונפרנס"

•

משחק זהויות בעיקר ברשתות החברתיות .הרשתות החברתיות מאפשרות ליצור זהויות
שונות :זהות אנונימית ,זהות פיזית וזהות קיבוצית ) חלק מקבוצות ברשתות החברתיות(.
הזהויות השונות מאפשרות לנו ליצור חיים מקבילים ובעצם להסתתר מאחורי הדמויות השונות.
יצירת פרטיות מסוג שונה מזה שאנחנו רגילים ,לא להסתיר פרטים אלא להוסיף מידע רב
בדמויות שונות .הפרטיות מסתתרת בהכי גלוי שאפשר .

•

חוכמת ההמון הפועלת באירוע ספציפי למול קהילה של מומחים רלוונטיים לתחום מאפשר לנו
חיזוק לכל החלטה כמעט .מחקרים מלמדים שילדים היום בטוחים יותר בהחלטות שלהם
המתקבלות בפרקי זמן קצרים מבעבר .הבטחון העצמי בהחלטות משנה לגמרי את פני החברה.
הטרנדים עוברים מהר הרבה יותר .וקל יותר לשנות את הרגלי הגלישה  ,הקנייה ,הלימוד ועוד..

•

יש משמעות רבה לויז ואל -הרבה מאיתנו משתמשים ביוטיוב ,אינסטגרם וכו המאפשרים
תקשורת חזותית אשר יש לה גישה אינטימית יותר ועשירה יותר בגלל מגוון האפשרויות לניהול
אינטראקציה ]סנכרוני/מושהה ,קבוצתי/אישי ,טסקט/ויזואל/אודיו ,ישיר/עקיף ,מולטימדיה[.

•

יישומים רבים שכל אחד יכול לתת לנו בדיוק את מה שחיפשנו .היישום הספציפי הופך אותנו
ליותר אוטונומיים )החירות לבטא את עצמנו ורצונותינו( .אוטונומיה מאפשרת לנו לייצר פתרונות
מותאמים לסביבה שלנו ובמקביל להמשיך לעדכן את האחרים כל הזמן ,להתעדכן בכל נושא,
להיות "חלק" מההעשיה כל הזמן .והכל בצורה גלובלית ,מיידית ובכמויות גדולות .בקיצור ,אנחנו
יכולים להפוך ממש בקלות להיות אנשי העולם הגדול ,בלי לקום מהכיסא .יותר חוויות ,יותר
אינטראקציות בפחות זמן.
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עקרון )מודל( הזנב הארוך
) קרן טרוסטלר  , ROM Knowledgewareפורסם בירחון  ,Know2יולי (2007
עקרון הזנב הארוך הוא מונח מעולם הסטטיסטיקה ,המתאר צורה ספציפית של התפלגות.
 Chris Andersonקבע את המונח בהקשר העסקי והכלכלי במאמר שכתב באוקטובר  .2004הוא טען
כי מוצרים הנמכרים כל אחד בנפרד ,בכמויות קטנות ,מהווים באופן קולקטיבי כוח מאוחד משמעותי.
במילים אחרות ,מוצרים להם קיים ביקוש נמוך ונפח מכירות קטן יכולים להתאגד לכדי נתח שוק
שיתחרה ואף יעלה על זה של המוצרים הנמכרים ביותר ,אם ערוץ ההפצה גדול מספיק.
התאוריה נועדה להסביר את התפתחות הבלוגים ונתוני המכירות ברשת.
התאוריה קובעת שבמקום לשווק מספר קטן של "להיטים" להמוני אנשים ,הטכנולוגיה המודרנית )ווב(2
אפשרה מעבר לשיווק של המוני מוצרים ,כשכל מוצר זמין לאותם מתי מעט שמעוניינים בו.
זוהי דרך חדשנית לתיאור שווקי-נישה ואופן יישומם באמצעות ניתוח תופעות כלכליות ותרבותיות הבאות
לידי ביטוי בערוצי שיווק דיגיטליים המוניים כמו האינטרנט ,הסלולר והטלוויזיה.
אנדרסון ראה בזה שינוי תרבותי עצום ,על פני כלכלת ה"להיטים" שהייתה נהוגה לפני כן.
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השוואה בין שיווק מסורתי לשיווק באינטרנט
השיווק המסורתי

•

השיווק באינטרנט

ספרים ,סרטים ,מוסיקה ,ביגוד והנעלה,

•

אמנות ,וכמעט כל פריט מיועדים ליצירת

שטחי המדף במדיה הדיגיטלית עלותן
אפס או זניחה.

"להיטים פופולאריים" ומכירות לפלחי שוק
רחבים.
•

•

האינטרנט הוריד משמעותית במחיר

חנויות יכולת להרשות לעצמן לשאת על

ההפצה ,עד כדי עלות אפסית ,איפשר

גבן רק את הפריטים הפופולריים ביותר

אגירת מלאי ענק במחסנים מרוחקים

משום שהם נזקקו לכמות לקוחות גדולה

כאשר המוצרים "מוצגים" לראווה רק

שיקנו הרבה כדי להחזיר את ההוצאות

באתר ונשלחים ללקוח לפי דרישתו.

כמו אחסנה והפצה )עלויות תקורה
גבוהות(.
•

•

•

במוצרים מסוימים ,שנצרכים באופן

אמצעי הייצור השתכללו אולם אמצעי

דיגיטלי ,כמו שירים המורדים למחשב

ההפצה המשיכו להיות הרבה פחות

היכולת לאגור "מלאי" על גבי אמצעי

יעילים

אחסון ממוחשבים והפצתו דרך רשת

שטח המדף הופך להיות יותר יקר מהרווח

האינטרנט מורידים עלויות אלו עוד

על המכירה של אותו ספר.

יותר.

זנב ארוך הוא פוטנציאל שיווקי ,שניתן למימוש באמצעות ערוצי מכירה והפצה מקוונים .זו הדרך של
 2.0 Webלתאר שיווק לנישות .המונח מתאר כיצד מוצר שנחשב לא פופולארי בגלל נתח מכירות נמוך
יכול להוות נתח גדול ממכירה מקוונת ,היות והחלק של מוצרים "לא פופולאריים" במכירות מקוונות הוא
גדול משמעותית.
עד לשנים האחרונות חנויות פיזיות התמקדו בעיקר במכירת המוצרים הפופולאריים ,כיוון שמכירתם
כרוכה בעלויות רבות )אחסון ,שינוע ,תקורה ועוד( ולכן משתלם לשמור במלאי כמות גדולה של מוצרים
"בטוחים".
עידן האינטרנט בכלל וערוצי המכירה הווירטואליים בפרט הפכו את היוצרות .עלויות אחסון מוצרים
למכירה מקוונת הן מזעריות ,כך שהיום מעשי יותר ומשתלם הרבה יותר לשווק מוצרי נישה
אם נשווה לדוגמה בין חנות הספרים השכונתית לבין ענקית הספרים  Amazonנמצא כי החנות
השכונתית מחזיקה במלאי מוצרים מהזרם המרכזי ) ,(Main Streamהיות שעליה החזיר את ההשקעה
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החודשית על המקום .מנגד ,חלק גדול ממכירותיה של החנות המקוונת מגיע ממכירת ספרים חבויים,
שאינם מדורגים בראש רשימת רבי המכר ושלא ניתן למצוא אותם בחנויות הספרים הסטנדרטיות.
בעוד חנות פיזית צריכה לשלם עלויות רבות הכרוכות במיקום הגיאוגרפי בו היא נמצאת ,עלות אחזקת
מחסן גדול באזור נידח כלשהו היא מזערית .בצורה כזו חנות וירטואלית משלמת עבור מחסן במקום זול,
וממנו שולחת מוצרים שהוזמנו ברשת.
אם כך ,מכירת מוצרי נישה ישירות ללקוח ללא מתווכים ,הופכת אותם לרווחית .כיוון שאחסון מוצר אצל
גורם מתווך עולה כסף רב ,סביר להניח שאותו מתווך יחזיק במלאי מעט מוצרים פופולאריים ולא הרבה
מוצרי נישה.
אין לטעות ולחשוב שהעלויות בחנות מקוונת המוכרת מוצרי נישה היא בהכרח נמוכה יותר .במקרים
כאלו הצרכן משלם עבור התחושה שהוא מקבל שירות ממקצוענים שמכירים את המוצר מקרוב .לכן
המיקוד אינו נעוץ בכסף והם עשויים להסכים ולשלם על המוצר קצת יותר .הערך המוסף שהלקוח מקבל
באתרי נישה הוא גדול ולכן הוא מסכים לשלם עבורו..
מעבר לאספקט הכלכלי ניתן לבחון את עקרון הזנב הארוך גם כמייצג את עולם האינטרנט .מודל זה
מסייע ליצירה ולטיפוח של שיווק נישה בצורה שלא הייתה קיימת בעבר ,על ידי חיזוק מקומם של
קישורים ) (Hyperlinksכיסוד המרכזי של עולם ה .Web -יכולת קישור התכנים אחד לשני מהווה את
התשתית ליצירת רצף תכנים אדיר ,המבוסס על פיסות המידע הבודדות של כל אחד בנפרד.
הדוגמה הטובה ביותר היא  ,Wikipediaהאנציקלופדיה המקיפה ביותר בתחומים רבים ,ובוודאי
העדכנית ביותר .אנציקלופדיה זו מורכבת כולה מחוכמת ההמונים ומהידע הקולקטיבי שלהם ומתעדכנת
על סמך נכונות הקוראים לשתף .הקישור בין ערך אחד לאחר יוצר תמונה שלמה ומקיפה ,שבעבר לא
ניתן היה להשיג.
המפתח לשליטה על השווקים בעידן ה 2.0 Web -נעוץ בהשפעות על הרשת ,אשר נובעות מתרומת
המשתמשים -כל אחד והמעט שלו .כולם יחד יוצרים את השכל הקולקטיבי.
בעולם האינטרנטי קיימים מספר אתרים גדולים אליהם נכנסים מסה של גולשים ,לעומתם קיימים מיליוני
אתרים בהם נרשם מספר כניסות מצומצם .האתרים הקטנים מהווים את החלק הארי בתוכן האינטרנטי
והנישות הצרות מהוות את החלק המרכזי ביישומים האפשריים ברשת .בצירוף שתי העובדות הללו טמון
היתרון של שיווק ישיר לצרכן -היכולת לסרוק את כל קצווי הרשת ולא להתמקד רק במרכז .הדבר דומה
למעבר מחוק הפרטו ) (80:20לעקרון הזנב הארוך -הפסיקו להתמקד ב"ראש" ועברו להתמקד ב"זנבות"
רבים.
אם כן ,חוק הזנב הארוך מחדד את הקביעה שהעתיד העסקי הנו במכירת מעט לרבים.
מעבר ליתרון המסחרי שטומן בחובו עקרון הזנב הארוך ,ניתן לראות ב"מעבר מהמרכז לפריפריה" שינוי
תרבותי של ממש .כאשר עקרון זה פועל ,טעמם של ציבורים רבים ומגוונים בא לידי ביטוי .בצורה כזו
95

אפשרות הבחירה שניתנת לצרכנים היא גדולה בעשרות מונים מזו שניתנה להם לפני מספר שנים
בודדות בלבד .לדוגמה ,ככל שמספר תחנות הטלוויזיה גדל וניתן לצרוך תכנים באמצעות מדיומים שונים,
כך גדלה השונות התרבותית.
אם בעבר כל המשפחה הייתה מתכנסת מדי ערב סביב ערוץ  ,1ששימש כמדורת השבט ושידר תכנים
קבועים ,היום קיים ערוץ )לפחות( לכל דורש וכל אחד יכול למצוא את מבוקשו )לדוגמה הערוץ ההודי,
ערוץ הגינון ועוד ועוד( .כיום אין צורך להתפשר על משהו כללי ,שאינו עונה על הרצונות המדויקים של
הצרכן כיוון שקיים מענה כמעט לכל צורך.
הערוצים הפופולריים "מפסידים" את צופיהם לערוצי כבלים שוליים ולצפייה ישירה דרך האינטרנט.
מצב של ריבוי ערוצים המותאמים לנישות רבות שמספקים מידע רלוונטי לכל צופה .כך ,נוצר פיזור בין
ערוצים והערוצים הפופולריים נחלשים.
המעבר מהתרכזות סביב מספר מוצרים מרכזיים למספר אינסופי של מוצרים הוא הדוגמה החיה לשינוי
התרבותי שנגרם כתוצאה מטכנולוגיית המידע והשיווק המקוון.
אם הזנב הארוך החל במעבר של חברות ענק כדוגמת  Amazonלעבודה מקוונת ישירות מול לקוחות,
אזי השלב הבא הוא מעבר של עסקים קטנים לעבודה ללא מתווכים .העסקים הקטנים קרובים יותר
לקהל היעד שלהם ולכן יכולים לתת מענה לצורכים שה"שחקנים" הגדולים לא יכולים לספק.
התנאים החדשים גורמים לכך ששיטת הלהיטים מפסיקה לעבוד .בתחום המוזיקה והסרטים רואים
ירידה ברורה בצריכה של "שוברי קופות" לעומת יציבות בצריכה הכללית.
בעולם המוזיקה ,אלו שזכו להיכנס לרשימת  50רבי המכר של כל הזמנים ,הוקלטו בין שנות השבעים
והשמונים ,ולא ניתן לראות אף אלבום שהוקלט בזמן האחרון שנכנס לרשימה זו.
ישנו גיוון בהעדפות השמיעה ,דבר שמביא מאידך גם חשיפה של אלבומים פחות מוכרים ושאולי בעבר
לא היו זוכים לחשיפה כלל.
 97%מהחיפושים ,הם תולדה של הזנב הארוך וההסבר להצלחת חברות המכירה המושתתות על
מכירות של מספר עצום של פריטים בעלי פופולריות נמוכה ,לכמות לקוחות שמעולם לא נלקחה בחשבון
בגלל בקושי להגיע אליהם.
כשנותנים לבני האדם את חופש הבחירה ,טעמם יותר מגוון מאשר כל מגוון המוגבל במגבלות חנויות
פיזיות.
חברות שיספקו את חופש הבחירה הזו ירוויחו יותר מאשר חברות שיספקו מספר המצומצם של להיטים.
בין  5%-3%מהתכנים )מוצרים ,מילות חיפוש (...באינטרנט נעשה בהם שימוש ע"י כ70% -
מהאוכלוסייה .לדוגמה :מילות החיפוש הפופולריות ביותר בעולם הן  SEX ,MP3וכו ,כאשר המילה
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SEXהינה יותר פופולארית פי 100,000,מאשר  1000האתרים עם מילות החיפוש הפופולריים שבאות
אחריה .חיפוש מילה זו ,כולל  1000הפופולריות ביותר הבאות אחריה ,מהווים רק  3%מסך כל מילות
החיפוש המתבצעות במנועי החיפוש.
פרשנות :רוב האנשים ,בנושאים שהם פחות מבינים בהם ,ייטו ללכת עם שאר האוכלוסייה.
דוגמה :רוצה לקנות מחשב? תלך למקום שהרוב הולך.
 97%-95%מהתכנים הנותרים נמצאים אצל  30%מהאחרים המחולקים לקבוצות קטנות.
דוגמה :קהילה מקצועית שמבינה בתחום מסויים ,קהילה שניתן להסתמך על איכות התכנים שלה .בזנב
ארוך מיליוני קהילות קטנות שעוסקות בתכנים הספציפיים שלהן ,אבל מדברות על למעלה מ 95%
המידע/המוצרים/התהליכים שצבורים.
הקשר של חכמת ההמון מתוך :מצגת של אלון הסגל "אנליזה של ידע גלוי"

דוגמאות לזנב הארוך:
-

אמזון שיווקה מספר עצום של ספרים ,רובם בכלל לא נמצאו במחסניה .בכל פעם שהוזמן פריט
מהספרים המבוקשים פחות ,הזמינה את הכרך הבודד ושלחה אותו לרוכש .אמזון הייתה אחת
הראשונות שהבינה מהי חדשנות טכנולוגית המיושמת לקהלי נישה מפולחים שהביקוש אצלם
למוצרים ייחודיים גבוהה והם גם מוכנים לשלם על כך .ואכן ,בפנייתה לקהלי הזנב ,אמזון
מקבלת את מרבית הרווח מהספרים הלא פופולריים שלא נכללים ברשימת  130,000הספרים
הנמכרים ביותר.

-

באתרי סדרות כמו  Huluאו אתרי סרטים כמו נטפליקס ,יכולים היו הצופים לצפות בסרטים
נשכחים שבחנויות או בספריות הוידאו לא היה מקום מספיק כדי להציגם "על המדפים".

-

גם ה VOD-שבטלוויזיה הדיגיטלית מציע ,לצד הלהיטים שסוחפים מיליוני צופים ,גם צפייה
במבחר גדול של סרטים וסדרות שמעניינים רק צופים מעטים.

-

שירות  AdSenseשל חברת גוגל ,הנותן אפשרות לכל עסק קטן לפרסם מודעות מילים בדומה
לשירות העיקרי של החברה .כל מודעת החיפוש אחת היא חסרת משמעות בפני עצמו ,אבל כל
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אלה יחד ,במונחים כספיים מסתכמים במיליארדי דולרים ,ובפועל מהווים תוספת של כ70%-
להכנסות גוגל ממנוע החיפוש .גם למנוע הפופולארי בעולם ,יש צורך לפנות לזנב הארוך כדי
להגדיל את הכנסותיו.
-

 FACEBOOKפועלת באותה שיטה ופונה לאתרים קטנים ומאפשרת להתפרנס ממודעות מילים
לקהלים מפולחים תוך התמקדות בלקוח פרטי הבודד ,כשהמדידה היא לפי קליקים.

-

שירותי מוזיקה כמו  iTunesו eMusic, - -מחזיקים בקטלוג מוזיקלי גדול ,כשעיקר ההכנסות
משירים שאינם פופולריים

-

שירות  Netflixלהשכרת  DVDלמנויים בארה"ב בה  95%מההשכרות הן לסרטים שכמעט ולא
הושכרו בחנויות.

-

שירות  hapsodyמוזיקה למנויים ,מציע קטלוג של  3מליון שירים עם למעלה מ 100 -אלף
אמנים 90% .מהשירים הורדו על ידי קהל נישתי קטן בניגוד למכירות של החנויות ה"רגילות".

-

המוציא ספרים לאור הקנדי  Luluמדפיס ספרים לקהל קטן עם הדפסות אישיות לכל דיכפין ,כולל
ספרים פרטיים במספר עותקים חד ספרתי.

מצדדי התאוריה:
 שינוי חיובי משום שתרבות ה"להיטים הפופולאריים" חייבה לקלוע למכנה המשותף הנמוךביותר ,בעוד שבזנב הארוך מקבל כל פלח שוק גם הקטן ביותר ,את המוצר האיכותי ביותר
המותאם לו.
-

זהו שינוי הדרגתי ועיצוב מחדש של עקומת הביקוש של שווקים מגוונים בהם ניתן לסחור דרך
אמצעי מדיה דיגיטלית.

-

זוהי עקומת ביקוש חדשה בה "ראש" הזנב הנפוח והגדול הופך לחסר משמעות עסקית ,והקומץ
שהיה חסר משמעותי כלכלית ,נכנס לתוך "זנב" ההולך וגדל של ביקוש למוצרים ,נכסים וקטלוגי
נישה.

מבקרי התאוריה:
 אם המודל העסקי אמור להיות מושתת על הפילוח הנישתי הקטן ,חייבים לספק תכנים ומוצריםלאותו חלק בזנב שהוא מספיק "עבה" על מנת להפוך אותו לכדאי.
-

ישנו קושי ביכולת להבין היטב את התנהגות הצרכנים אשר נמצאים לאורך הזנב ולפיכך ,פיתוחם
של מודלים עסקיים מותאמי זנב ארוך נחשב למוגבל.

-

בגלל שהאינטרנט מאפשר להציע מלאי כמעט אינסופי של מוצרים למכירה ,אין זה אומר
שהצרכנים יתחילו לרצות פריטים חסרי משמעות ולא מוגדרים יותר מכל הצרכנים הנמצאים
במספרים הגדולים שבראש הזנב.
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-

מחקר שערכה פרופ אניטה אלברס בשנת  2008בנושא המכירות באינטרנט הציג ממצאים
לפיהם האינטרנט מעצים את החשיבות של הלהיטים ושוברי הקופות .בנוסף ,היא מזהירה
ממצב שזנב ארוך מידי יוביל את המשק והצרכנים לאי שביעות רצון ולקריסה בטווח הארוך.

-

כדי שהמודל העסקי המותאם לזנב הארוך יהיה כדאי כלכלית ,הוא צריך להתבסס על פילוח
נישתי קטן ובאותה העת גם להמשיך לספק תכנים ומוצרים פופולריים לחלק ה"עבה" של הזנב.

הקשר למנועי החיפוש:
 מילות המפתח חשובות מאוד עבור כל אתר אינטרנט ולכן מקדמי אתרים מקדישים לכך תשומתלב רבה ומיוחדת .לאיכות מילות המפתח יש השפעה ישירה על התעניינות הגולשים והסורקים
של מנועי החיפוש.
-

גוגל חשפה גם כי כ 25%-מכלל החיפושים הנערכים על ידי הצרכנים בכל יום ,מעולם לא נעשו
קודם ,כלומר ,ביטויים ייחודיים )מאנגלית.(Unique search queries :

-

אנשים מחפשים שירותים או מוצרים ספציפיים מאוד אשר מצריכים שימוש במילות-מפתח זנב
ארוך) .שאילתות המכונות "ביטויי הזנב הארוך" יכילו יותר מארבע מילים .ביטויים ארוכים אלה
לרוב לא יהיו פופולריים כמו ביטויים כלליים ונפוצים ,המכילים מילה אחת או שתיים(.

-

שאילתות החיפוש לביטויי הזנב הארוך מהווים כ 70%-מכלל השאילתות במנועי החיפוש.
לעומת זאת 1,000 ,ביטויי החיפוש הפופולריים ביותר מהווים רק כ 10%-מכלל שאילתות
החיפוש.

צריכה דיגיטלית
מסחר דיגיטלי )(e-commerce
מסחר וביצוע עסקאות )טרנסקציות( מסחריות באופן אלקטרוני ,באמצעות תקשורת מחשבים .מסחר
אלקטרוני מתאר קשת רחבה של פעילויות ברשת האינטרנט .פעילויות אלו כוללות הפצת מידע על ידי
ספקים ,פעילויות קנייה ומכירה של מוצרים בני קיימא ושירותים ,תמיכה בלקוח/במוצר לאחר המכירה
וכו .עם התפתחות האינטרנט ניתנה דחיפה רבה לניצול מודל זה .בעזרת תוכנות מחשב ,המותאמות
במיוחד לצורך זה ,ואתרי אינטרנט ייעודיים ניתן לבצע רכישות של מוצרים ושירותים ,באופן אוטומטי,
באמצעות האינטרנט ,ללא הצורך להפגיש את המוכר עם הקונה .מסחר אלקטרוני מאפשר לצרכנים
חילופי סחורות ושירותים ללא מחסומי זמן או מרחק.
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Consumer

Business

B2C

B2B

http://www.bestbuy.com

Business

http://www.Mudah.com.my/

http://www.alibaba.com
http://www.amazon.com
http://www.ebay.com
http://www.Mudah.com.my/
http://www.lightinthebox.com
http://www.craiglist.com
C2B

C2C

Consumer

http://www.alibaba.com
http://www.amazon.com
http://www.priceline.com
http://www.ebay.com

Business to Consumer -B2C
הגדרה לעסק אשר מוכר מוצרים או שירותים המיועדים לאנשים פרטיים ,שהם הלקוחות הסופיים שלו.
לדוגמהASOS | Online Shopping for the Latest Clothes & Fashion :

Business to Business- B2B
הגדרה לעסק אשר מוכר מוצרים או שירותים המיועדים לעסקים וחברות אחרות .לקוחותיו הסופיים הם
ארגונים עסקיים אחרים )חברות ,חנויות וכולי(.
מתייחס למצב שבו עסק אחד עושה עסקה מסחרית עם אחר .זה קורה בדרך כלל כאשר:
עסק הוא המקור חומרים בתהליך הייצור שלהם )למשל יצרן מזון רכישת מלח(.
עסק זקוק לשירותים של גורם אחר מטעמים תפעוליים )כגון יצרן מזון המעסיק משרד רואי חשבון
לביקורת הכספים שלהם(.
עסק מוכר מחדש מוצרים ושירותים המיוצרים על ידי אחרים )למשל ,קמעונאי קונה את המוצר הסופי של
יצרן המזון(.
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Consumer to consumer C2C
סיפוק דרך חדשנית כדי לאפשר ללקוחות לקיים אינטראקציה אחד עם השני .פלטפורמה בה אנשים
פרטיים מוכרים מוצרים או שירותים המיועדים לאנשים פרטיים.
)SSL (Secure Sockets Layer
פרוטוקול הצפנת מידע ברשת ,היוצר חיבור מאובטח ומוגן בין המחשב שלנו ,הגולשים לבין אתר
אינטרנט SSL .נמצא בשימוש נרחב בכל אתר או דף רשת הדורשים שהמידע המועבר בינם לבין
המחשב של הגולש ובחזרה יהיה מוצפן ופרטי ,כך שלא יהיה ניתן להתחקות אחריו ולפענח אותו .דוגמה
קלאסית :עמוד התשלום באתר ,שבו אנו מתבקשים למסור פרטים רגישים כמו כתובות מגורים או מספר
כרטיס אשראי ,יהיה מוצפן באמצעות  . SSLהטכנולוגיה נמצאת כיום בשימוש לא רק באתרי מסחר
מקוון ,אלא גם באתרים אחרים המכילים מידע אישי כמו שירותי דואר אלקטרוני ,רשתות חברתיות ועוד.

אירוח אתרים
אירוח אתרים היא הפעולה של אחסון כל הקבצים של האתר שלנו על כונן קשיח של מחשב ייעודי הנגיש
לכולם דרך האינטרנט ,המכונה גם שרת )ע"ע( ,ועל ידי כך הפיכתם זמינים לגלישה ולקריאה בכל
מחשב ,טאבלט או סמרטפון המחובר לאינטרנט ובעל דפדפן .אתרי אינטרנט מתארחים על שרתים,
שלרוב נמצאים במתחמים מיוחדים לשם כך ,המכילים הרבה מאוד שרתים ,והמכונים גם "חוות אירוח".

טפסים
דף רשת מיוחד ,המכיל שדות שבהם הגולש יכול להזין נתונים ,ובלחיצה על כפתור מתאים בעמוד,
הפרטים הללו נשלחים לשרת לאחסון או לעיבוד .דוגמות לטפסים נפוצים באתרי אינטרנט הם טופס
יצירת קשר ,בו הגולש משאיר את פרטיו כדי שמפעילי האתר יצרו עמו קשר באמצעים אחרים )דואר
אלקטרוני ,טלפון וכולי( או טופס פניה לשירות לקוחות.

ניהול אתר
ניהול וארגון האתר בהיבטים של הנגשה פנימית וחיצונית.

ממשק
הוא ממשק המשתמש ,כונה גם במקור "מנשק" .זהו נקודת המגע בין אדם למכונה ,כל הרכיבים
שבאמצעותם אדם מעביר פקודות או מידע )מכונה גם קלט( למכונה או מחשב ,לרוב בימינו מיוצג
באמצעות צלמיות )ציורים קטנים( ,ומכונה גם ממשק משתמש גרפי ,או באמצעות מחוות תנועה ובקול.
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דוגמות :השלט הרחוק הוא הממשק של הטלוויזיה ,לאייפון יש ממשק על גבי מסך מגע ,לחיפוש של גוגל
יש ממשק קולי.

עמוד נחיתה
עמוד רשת ייעודי ,עתידי שאליו מגיעים גולשים אחרי שהקישו על קישור חיצוני כלשהו )קישור באתר
אחר ,רשת חברתית ,דיוור אלקטרוני וכולי( .לרוב יכיל מידע שיווקי ממוקד ,המיועד ספציפית לגולשים
שהגיעו אליו.

ביטקוין
הוא מטבע ב"קוד פתוח" .זהו מטבע וירטואלי ,המועבר ישירות בין שני צדדים )מה שמכונה גם "עמית
לעמית"( ,כאשר בניגוד למטבעות מסורתיים ,סחר החליפין שלו אינו מנוהל על ידי בנק מרכזי ושערו
נקבע על ידי הסוחרים בו ברשת .לביטקוין יש שער חליפין מול מטבעות "רגילים" וניתן להמיר אותו
בכסף שאינו וירטואלי.
ניהול תקשורת לקוחות(CRM - Customer Relationship Management ) -
הוא תחום העוסק בשירות לקוחות ובהבנה וניתוח של צורכיהם באמצעות כלים של טכנולוגיית המידע.
התחום כולל מתודולוגיות )שיטות( ,תוכנות מחשב וחומרות מחשב המסייעות לארגון לנהל את הקשר
עם לקוחותיו .המערכת משלבת בין פעולות שיווקיות ללקוחות חדשים לבין פעולות לשימור לקוחות
ופיתוח בסיס הלקוחות הקיים ,תוך בחינת הערך הנוצר לארגון כתוצאה מתהליכים אלו.
מערכות קשרי לקוחות ממוחשבות עשויות לכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:
 .1מידע על הלקוח  -מערכת קשרי לקוחות מנסה לבנות תמונה מלאה של הלקוח .התמונה צריכה לכלול
פרטים כגון :מאפיינים של הלקוח ,דפוסי צריכה בעבר ,העדפות ,מידת שביעות הרצון שלו.
 .2שירות  -מה הם השירותים שנותן הארגון? מה הם מאפייני המוצרים שמוכר הארגון? מי מספק
שירות מסוים לאותו לקוח ומה הם פרטי ההתקשרות שלו? איזה שירות מבקש הלקוח?
 .3שיווק  -המרכיב השיווקי עוסק באופן בו משווקים מוצרים או שירותים ,למשל :פילוח הלקוחות
לקבוצות להן כדאי להציע שירות מסוים או מוצר מסוים ,קמפיין שיווקי עבור פלח שוק מסוים ,מבצעים
וכדומה.
 .4ניהול קשרי לקוחות ניתוחי הרכיבים התפעוליים של קשרי לקוחות ,שתוארו לעיל ,ניזונים מניתוח של
נתוני לקוחות באמצעות כלים של בינה עסקית.
 .5מוקד שירות  -מוקד אליו יכול לקוח לפנות לצורך קבלת שירות
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 .6ניהול קשרי לקוחות שיתופי מרחיב את האפשרויות שמציע מוקד שירות לאינטראקציה עם הלקוח
לנושאים נוספים ,מעבר לשירות ולשימוש במספר ערוצי התקשרות במקביל במהלך פניה שלו לארגון או
פניה של הארגון אליו.
 .7אוטומציה של מכירות ,ניהול אוטומטי של כל השלבים של תהליך המכירה במטרה להביא למינימום
את הזמן שיקדישו אנשי המכירות בכל שלב.

דיוור דואר אלקטרוני -דוא"ל
הוא כינוי להודעת דואר אלקטרוני הנשלחת למספר רב של נמענים ,לרוב למטרות שיווקיות או
פרסומיות .הדיוור האלקטרוני הוא המקבילה בעולם הדיגיטלי של עלונים המחולקים בתיבות הדואר ,או
דיוור הנשלח לחתך אוכלוסיה ספציפי .אבל בשונה ממקבילו בעולם הפיזי ,הדיוור האלקטרוני מאפשר
בקרה ,ניתוח ואיסוף נתונים ,כמו כמה אנשים בכלל פתחו את הדיוור שלנו וקראו אותו וכמה הקליקו על
קישורים המצויים בו וכולי.

דוא"ל עוקב אירוע
דוא"ל עוקב אירוע הוא מכתב דואר אלקטרוני ,דיוור ייעודי ,הנשלח לגולש או לנמען לאחר "אירוע" –
כאשר אירוע יכול להיות גם ביקור של הגולש באתר שלנו ,ביצוע רכישה ,השלמת הרשמה למועדון
לקוחות או שליחת פניה לשירות לקוחות – כל אלה יכולים להיות אירועים שיהוו גורם לשליחת הדוא"ל,
לרוב באופן אוטומטי .כך למשל ,יכול להיות דוא"ל עוקב אירוע אחרי שגולש קנה מוצר מסוים באתר
שלנו ,נציע לו לרכישה מוצר דומה או משלים באמצעות אותו דוא"ל.

ספאם
מכונה גם דואר זבל בעברית .ספאם הוא כינוי להודעות דואר אלקטרוני חסרות ערך ,שמטרתן להניע את
הגולש לרכישה )מפוקפקת לרוב( או להפיל אותו בפח בתרמית .דואר זבל מתייחס גם להודעות דואל
שיווקיות הנשלחות במאסות ,לרשימות סדרתיות של נמענים .אלה מסוננים על ידי ספקיות האינטרנט
ועל ידי שירותי הדואר המקוונים ,שאינם רואים בעין יפה את הפעילות הזו ,שבעיקר יוצרת מטרד
לנמענים.
נחקק חוק שנועד למנוע הפצת דואר זבל )סעיף 30א לחוק התקשורת ,בזק ושידורים ,התשמ"ב(.1982-

הודעות יזומות
הודעות ומיילים הנשלחים בצורה שוטפת ללקוחות על בסיס אסטרטגיה מסודרת.
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שיווק ויראלי
קידום מכירות של מוצר או מותג ,בדרך שתגרום לאנשים להעביר את המסר אחד לשני ,באופן דומה
לפעילותו של וירוס )ומכאן השם ויראלי( ,מבלי לדעת בהכרח שמדובר בפרסומת למעשה אשר מטרתה
לקדם מוצר .דוגמות לשיווק ויראלי יכולות להיות קטע וידאו מצחיק או מרגש .שיווק ויראלי מתייחס הרבה
פעמים לקמפיינים אינטרנטיים מחתרתיים ,כלומר תכנים ודימויים שהצופה לא יודע שהם בעצם
פרסומות .למשל שימוש בבלוגים ,אתרים שנראים חובבניים ,מיילים ספונטניים-לכאורה ,שנועדו ליצר
שמועות על מוצר חדש .המונח "שיווק ויראלי" מתייחס לתופעה בה אנשים מעבירים ביניהם ומשתפים
תוכן מעניין ומבדר ,כשהתהליך ממומן בעצם על ידי מותג שמחפש למצב את עצמו .הפרסומות
הוויראליות הן לרוב סרטוני וידאו מצחיקים או משחקי פלאש אינטראקטיביים ,תמונות או טקסט.
המטרה של הווידאו או התמונה הוא ליצור משהו שיעורר תגובה  -תגובה ממשית ,ותוך כדי כך להעביר
את המסר .שיווק ויראלי הוא טכניקה שמתחמקת מהמטרד שנקרא דואר זבל ,ומעודדת משתמשים
במוצר מסוים לספר לחבריהם.
שיווק חברתי –שיווק מוצרים וקידום מותגים באמצעות כלים ורשתות חברתיות ,פייסבוק ,טיווטר,
אינסטגרם ועוד.

קטלוגים דינמיים
מודל להצגת קטלוג המוצרים של החברה .המודל כולל מספר תצוגות של מוצרים לבחירת מנהל האתר
ובתאם לסוג המוצרים ואופיו של האתר .קטלוג המוצרים כולל תצוגה מקוצרת של הפריט הכולל תצוגת
תמונה קטנה ,שם הפריט ,קוד הפריט ,קישורים ,קטעי וידאו ועוד ..וכן תצוגת פריט מפורטת הכוללת
תמונה גדולה יותר ,מידע מפורט על המוצר ,קישור לקובץ  ,PDF, JPG,סרטון וידאו של המוצר ועוד…

עגלת קניות
רכיב תוכנה של מסחר אלקטרוני ,המשמש כקטלוג המוצרים ומנהל את הליך ההזמנה והרכישה עבור
הלקוח הבודד .עגלת הקניות מאפשרת ללקוח המקוון לבחור סחורה ,לסקור את תכולתה ולראות מה
הוא או היא עומדים לרכוש ,לערוך שינויים בהזמנה ולבצע רכישה.

שער תשלום
שירות היוצר אוטומציה של העברת התשלום בין הקונה למוכר .זהו בדרך כלל שירות צד שלישי,
המעבד ,מאמת ומאשר או דוחה עסקת כרטיס אשראי בשם המוכר ,דרך חיבור מאובטח )כמו.(SSL:
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ניהול תשלומים
מכונה גם בקרה כספית ,אלו דוחות תשלומים המציגים את החובות לתשלום לפי ספק ,לפי תאריך או
בקובץ אקסל על מנת לאפשר למנהל תמונת מצב מיטבית על התשלומים הצפויים ,ומתי וכמה לשלם.
בנוסף זה ריכוז כל התשלומים והתקבולים במערכת מסודרת המקושרת לחשבונות החלקיים ולחשבוניות

 Merchant Accountחשבון סוחר
חשבון מיוחד עבור מי שמבצע פעולות סחר בזירות מסחר מקוון או שירותי תשלומים ,כדוגמת  eBayאו
 PayPalבהתאמה .חשבון סוחר כפוף לתנאים שונים מחשבון רגיל ,ובאפשרותו גם לקבל ולשמור
תשלומים ולא רק לשלם לאחרים .קיים גם בתעשיית הבנקאות והאשראי ,ונחוץ לצורכים של מסחר
אלקטרוני.

תשלום מאמצעי נייד
ביצוע רכישות ותשלומים באמצעות התקנים ניידים ,כמו טאבלטים וסמרטפונים ולא באמצעות מחשב
נייד או שולחני .לרוב תשלומים ניידים יתייחסו לצורות תשלום שונות באמצעות הסלולרי ,באמצעות שבב
מיוחד ,שבב  NFCהמותקן בטלפון החכם ויכול לאשר תשלום באמצעות קירוב הטלפון למסוף ייעודי ,או
אפליקציה ייעודית המאפשרת תשלום דרך הרשת.

 pay for performanceתשלום לפי ביצועים
שיטת פרסום באינטרנט שלפיה משולמת עמלה משתנה או קבועה למפרסם שאמור לגרום לצרכנים
לבצע פעולה כלשהי.

הנעה לפעולה

מונח הבא לתאר כל עצם או פעולה שמטרתם לגרום לגולש לבצע פעולה מסוימת .לרוב ,הפעולה
המסוימת הזו תהיה לחיצה על קישור ,ביצוע רכישה וכולי .דוגמות אפשריות הן הבלטת מבצעים או
פריטים מסוימים בעמוד הבית ,הבלטה של הנחה או הבטחה למתן תשורה )כל מי שלוחץ זוכה בפרס(.

העברת כספים

פעילות של העברת כספים ממשלם למקבל בצורה אלקטרונית ,באמצעות תקשורת בין מערכות מידע,

ללא העברה פיזית של ניירת .במשמעות רחבה יותר נכללת במושג זה גם העברת כספים באמצעות
כרטיס אשראי או כרטיס חיוב אחר ,שאין בה מעורבות של שטרות כסף או המחאות.
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יחס המרה

הוא היחס בין הגולשים שביצעו פעולות שאנו רוצים שיעשו באתר לבין האוכלוסיה הכללית שנכנסה
לאתר .לדוגמה יחס המרה יכול להיות בין מספר הנמענים שהקליקו על קישור בדיוור אלקטרוני חלקי כלל
הנמענים אליהם נשלח הדיוור .דוגמה אחרת :מספר הגולשים אשר רכשו מוצר חלקי סך הגולשים
באתר ,הוא יחס ההמרה של רכישות באתר .ניתוח יחס ההמרה עוזר לנו להבין אם פעולות השיווק שלנו
באתר הן יעילות.

אבטחה payment securing
המסחר האלקטרוני יצר את הצורך לאבטח את העברת הכספים בין המשתתפים בו .אמצעים כאלה
יכולים להיות מערכת מאובטחת להעברת הוראות תשלום ,ארנק אלקטרוני ,כסף דיגיטלי וכיו"ב .במקביל
יש להבטיח כי המידע המועבר לא יגיע לידיים זרות .בכל מקרה רצוי לקבל אישור מקוון על ביצוע
העסקה.

השוואת מחירים

לצרכן רשימות מחירים של מוצר מסוים או של קבוצת מוצרים מסוג מסוים ואת חנויות האינטרנט
המוכרות אותם .שירות זה מאפשר לצרכן לבצע סקר שוק בדקות בודדות .לרוב ,אתרי האינטרנט
המספקים שירות זה אינם מוכרים את המוצרים בעצמם אלא מקבלים עמלות מכירה מהחנויות אליהן הם
מקשרים.
דוגמה zap :השוואת מחירים הוא אתר אינטרנט ישראלי מקבוצת " ,"zap Groupלהשוואת מחירים
באינטרנט בצורה מקוונת.

אמזון

חברה אמריקנית למסחר אלקטרוני ושירותי מחשוב ענן .היא הייתה מחלוצות המסחר באינטרנט
והתפרסמה בראשיתה במכירת ספרים ,אך בהמשך החלה למכור גם דיסקים ,סרטים ,מוצרי
אלקטרוניקה ,בגדים ועוד .בימינו ניתן לקנות באתר מגוון רחב מאוד של מוצרים.

EBAY
אתר מכירות פומביות וישירות באינטרנט ,כמו גם שמה של החברה האמריקנית המנהלת אותו,
 eBay, Inc.האתר הוא שוק עולמי מקוון המאפשר מסחר מקומי ,ובינלאומי .המוכרים הם אנשים
פרטיים ועסקים קטנים עד בינוניים המציעים מיליוני פריטים ושירותים דרך הפלטפורמה המקוונת.
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עלי אקספרס

חברת מסחר אלקטרוני סינית שבסיסה בהאנגגואו ,הנותנת שירותי תשלום מקוון ופורטלי חיפוש קניות.

החברה הגדולה בעולם למסחר מקוון בין עסקים עבור עסקים קטנים.

נטוורקינג ִ -רשּׁוּת עסקי

הוא גישה שיווקית העושה שימוש במפגשים חברתיים של אנשי עסקים ובעלי עסקים מרקעים שונים,
למטרת יצירת רשתות חברתיות העשויות להוביל לשיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות.
שיטת הפעולה יעילה במיוחד עבור אנשי עסקים המעוניינים להגיע ללקוחות נוספים לחברתם או לעסק
אותו הם מנהלים .השיטה מכילה בתוכה כלים להגיע לגורמים מפנים אשר יסייעו להם בהפניית לקוחות,
ואף להשיג יתרון בהגשת הצעת מחיר -לאו דווקא בבחירת הצעתם אלא במידע אשר יסייע להם להגיש
את ההצעה הנכונה או לשפר אותה.

קידום באינטרנט
** SEMשיווק במנועי חיפוש
שיווק אתר דרך מנועי החיפוש השונים .בדרך כלל ,שיווק האתר כולל עבודת  ,SEOקניית מודעות
ממוקדות )  ( PPCוהכללה בתשלום באינדקסים רלוונטיים.
עם זאת ,ניתן לבצע פעולות רבות ומגוונות אשר תלויות בתקציב הלקוח כמו  :פרסום בבלוגים ,יצירת
קמפיין של שיווק ויראלי באינטרנט ,קידום בקבוצות דיון ועוד.

**PAY PER CLICK – PPC
קידום האתרים נעשה בשיטה שבה על כל קליק של משתמש חיצוני על אותו אתר ממומן נגבה סכום
כסף שנקבע מראש .
המונח  PPCמתקשר ל  SEMשהיא שיטת קידום אתרים בתשלום.

** SEOראשי תיבות שלSearch Engine Optimization .
ידוע בעברית גם בשם "קידום אתרים" .זהו תחום מקצועי ,שמטרתו לקדם אתר כך שיופיע במקום כמה
שיותר בולט )תוצאה ראשונה בעמוד התוצאות הראשון היא התוצאה הטובה ביותר( ,בחיפוש אחר מונח
ספציפי במנוע חיפוש ,כך שיהיה נגיש בקלות לגולשים המחפשים מילת מפתח מסוימת.
**  - SEOקידום אתרים
סך כל הפעולות המתבצעות כדי לקדם אתר מסוים למקום גבוה יותר בתוצאות החיפוש ללא תשלום.
ידוע בעברית גם בשם "קידום אתרים" .זהו תחום מקצועי ,שמטרתו לקדם אתר כך שיופיע במקום כמה
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שיותר בולט )תוצאה ראשונה בעמוד התוצאות הראשון היא התוצאה הטובה ביותר( ,בחיפוש אחר מונח
ספציפי במנוע חיפוש ,כך שיהיה נגיש בקלות לגולשים המחפשים מילת מפתח מסוימת.
** SEOאופטימיזציה למנועי החיפוש Search Engine Optimization
סך כל הפעולות המתבצעות על מנת לקדם אתר מסוים למקום גבוה יותר בתוצאות החיפוש .מטרת
האופטימיזציה לאתרים היא השגת התוצאה הטובה ביותר באמצעות הנתונים הקיימים.
נהוג לחלק את פעולות האופטימיזציה לפי תחומים כמו למשל אופטימיזציה של קוד האתר עצמו,
אופטימיזציה של התוכן שלו וכדומה.
מלבד שיפור מעמדו של הדף בתוצאות החיפוש ,התהליך גם הופך את הדף לאיכותי יותר למשתמש,
שכן בד"כ יש חפיפה בין כללי  SEOלבין תקנים וסטנדרטים מוסכמים באינטרנט.
בדרך כלל הכוונה במושג הכללי היא לפעולות המתבצעות בתוך גבולות האתר ולא מחוצה לו.
 .1אופטימיזציה לקוד  -תקלות בקוד יכולות לפגוע בתהליך הקידום שלו .באופן כללי ,תמיד כדאי
לבדוק את קוד האתר ,בין אם מדובר בקוד סגור או פתוח ,ולבצע אופטימיזציה במידת הצורך.
אופטימיזציה לקוד ושיפור זמן טעינת עמודים.
 .2אופטימיזציה במבנה האתר  -היררכיה ברורה – חלוקה לקטגוריות ולתתי-קטגוריות
* ניווט קל ומהיר – היררכיה נכונה היא כזאת שמאפשרת לכל מי שנכנס לאתר להגיע לכל מקום
שהוא רוצה תוך  3-4קליקים.
* התאמה לשפה – אם לוגו האתר באנגלית ,הלוגו יהיה בכיוון הקריאה – בצד שמאל .אם האתר
בעברית ,הלוגו יהיה בצד ימין.
* מפת אתר – מפת אתר לגולש – חשובה במיוחד באתרים גדולים או אתרים עם גלילה ארוכה.
מפת אתר לגולש יכולה לעזור לגולש לנווט מבלי לחזור לתפריט אם היא כוללת קטגוריות
מרכזיות.
מפת  – XMLמפה זו נועדה לגוגל בלבד.
 .3אופטימיזציה לתוכן – גם לתוכן יש חלק מרכזי בקידום האתר ולכן הזנת התוכן לאתר ללא
ביצוע  SEOלכל עמוד בו ,לא תתרום לקידום האתר במנועי חיפוש .יש להקפיד על הדברים
הבאים :נתוני מטא – הזנת כותרת ותיאור לכל עמוד פוסט ותמונה באתר.
מבנה נכון – חשוב מאוד לוודא שלא יעלו בלוקים של טקסט לאתר ללא כל סדר .יש
להגדיר כותרת ראשית ,כותרת משנה במידת הצורך ,כותרות ביניים ,חלוקה ברורה לפסקאות
וגם לעשות שימוש נכון במספור ,בולטים וכיו"ב.
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 .4שילוב מילות מפתח – כאשר ישנו צורך לקדם עמוד קטגוריה או כל עמוד אחר באתר בצורה
אורגנית יש להקפיד שמילות המפתח מופיעות בו בכמות הנכונה ,כולל פעם אחת בפסקה
הראשונה ובאחת מכותרות הביניים.
 .5אופטימיזציה לתמונות  -גם הוספת תמונה באתר מצריכה פעולות התאמה ,שכן אין ביכולתם
של מנועי החיפוש "לראות" אותה.
 .6שיפור יחס המרה ואופטימיזציה לדפי נחיתה -כאשר כבר הצלחנו להביא תנועה ממנועי
החיפוש עשינו רק חלק מהדרך ,שכן ברצוננו להפוך את אותם גולשים ללקוחות – כלומר להמיר
אותם .יש טכניקות שימושיות שניתן ליישם בעמודי הנחיתה באתר בכדי לגרום לגולשים לבצע
באתר את הפעולה שאתם מעוניינים.
 .7קישורים נכנסים ויוצאים
 .8מהירות האתר
 .9איכות השרת בו האתר מאוחסן
 .10הימנעות מתוכן כפול  -תוכן משוכפל ) .(Duplicate Contentבאמצעות אלגוריתם פנדה,
גוגל מזהה את הבעיה ומסיר מהאינדקס את תוצאות החיפוש הכוללות תוכן משוכפל.
 .11הקפדה על HTTPS

** SEOוהקשר לביטויי זנב ארוך

רשימת מילות מפתח המורכבת משאילות חיפוש שנפח החיפוש שלהן אינו גדול ,אולם לרשימה
הביטויים המרכיבים אותה ביחד ,ישנו נפח גדול הכדאי מאוד לקידום בגוגל .מילות מפתח אלה נמצאות
בכל אסטרטגיה של מקדם אתרים .היתרונות:
 .1קידום מהיר יותר – ככל שהמילה היא בעלת נפח חיפוש נמוך יותר ,כך היא פחות תחרותית
וכך תהליך קידומה יהיה מהיר יותר .שילוב קידום מילים כאלה בתכנית העבודה יכול ליצור
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תנועה לאתר והמרות בפרק זמן קצר יחסית וכך להניב תוצאות ראשוניות הרבה לפני
שהמילים התחרותיות מניבות.
 .2קידום ממוקד יותר – ביטויי זנב ארוך מורכבים לפחות מ 3-מילים .לדוגמה" :טכנאי מחשבים
בתל אביב"" ,תיקון מחשבי אפל"" ,תיקון מחשבי אפל בירושלים".

הסבר המושג

SEO

SEM

Search Engine Optimization

Search Engine marketing

אופטימיזציה )התאמה של אתר אינטרנט

שיווק בתשלום במנועי חיפוש.

מסוים לדרישות האלגוריתם של גוגל( למנועי

 SEO SEMומה שביניהם גון ברייס

חיפוש ,או בתרגום המוכר :קידום אתרים
אורגני המתייחס למכלול הפעולות הנעשות
במטרה תהליך שיפור התנועה הנכנסת
לאתר מתוך חיפושים במנועי חיפוש.
וובגורו  +קודנט  +סקופסיטס

ההבדלים

 .1קידום אורגני  -ללא תשלום

 .1שיווק מנוע חיפוש בתשלום

ביניהם

 .2פעילות פרסומית לטווח הארוך

 .2פעילות פרסומית לטווח הקצר

 .3התוצאות תלויות באיכות וברלוונטיות

 .3התוצאות לא תלויות באיכות וברלוונטיות

הקמפיין ,ואין תלות בכסף מאחר וזהו קידום

של הקמפיין וגם בכסף שהוקצה לכמה זמן.

אתרים אורגני )חינמי(

 .4ניתן לראות תוצאות באופן מיידי

 .4לא ניתן לראות את התוצאות באופן מיידי

 .5גובה התקציב בהתאם למתחרים

.5אין גובה תקציב בגלל שהתהליך הוא
אורגני .

יתרונות

*לא עולה כסף -קידום אורגני )טבעי(.

*ניתן לראות תוצאות באופן מיידי .

*פעילות פרסומית לטווח הארוך.

*ההליך הוא מהיר מאחר וגוגל לא צריך

* התוצאות תלויות באיכות ורלוונטיות.

להעריך את האתר לפי האיכות והרלוונטיות

*אין תלות בכסף מאחר וזהו קידום אתרים

אלא לפי התשלום האתר מדורג אין פעולות

אורגני )חינמי(

שיווק שמשפיעות על הערכתה של גוגל .

*אין גובה תקציב בגלל שהתהליך הוא
אורגני .
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חסרונות

*לוקח זמן עד שגוגל מעריך את האתר ועד

*עולה כסף ולפעמים יכול להגיע לסכומים

שפעולות שיווק האתר כמו למשל ,יצירת

גבוהים שלא כל אחד יכול לשלם.

קישורים ,הוספת תכנים וכולי מקבלות הכרה

*פעילות פרסומית לטווח הקצר.

בגוגל.

*התוצאות תלויות באיכות וברלוונטיות של

*לא ניתן לראות את התוצאות באופן מיידי.

הקמפיין וגם בכסף שהוקצה לכמה זמן.

*גובה התקציב בהתאם למתחרים.

** Social Network Optimisation -SNO
שיווק חברתי מקוון המאפשר חשיפה עבור עסק שמעוניין לפרסם ולמכור ברשת פירסום ברשת כדי
לקדם מכירות.

המדדים המשפיעים על דירוג האתרים בגוגל

גוגל בוחנת סט שלם של מדדים ,שאותם היא אינה חושפת לציבור הרחב ,ואשר יכולים להשתנות
ממקרה למקרה ,בהתאם לשאילתת החיפוש.
בימיה הראשונים ,השתמשה גוגל במדד שנקרא  ,PageRankשנועד למנות את מספר הקישורים אל
הדף .גוגל מנתה את מספר הקישורים המפנים אל הדף ,ובחנה גם את חשיבותם של אותם קישורים,
ומכך גזרה את ציון ה PageRank-של אותו דף כעדות למידת הסמכות שלו.
כיום ,קישורים ותוכן עדיין משמשים כמדדים חשובים ומרכזיים בדירוג דפי אינטרנט על ידי גוגל .יחד
עם זאת ,עומדת לרשות גוגל גם היכולת לבחון את איכות התוכן באמצעות כלי בינה מלאכותית,
שהופך למדד יותר ויותר חשוב בדירוג הדפים.
מעבר לכך ,עושה גוגל שימוש ב 200-מדדים נוספים ,המיועדים כולם לאפשר לה לגבש את הציון של
כל דף ודף באינטרנט.
מהירות העלייה של אתר או האם אותו אתר נפגע מתוכנות זדוניות ,הם מדדים שבהחלט יכולים
להשפיע על הציון שיקבל דף בודד באותו אתר.
כך למשל ,אם נניח מאמר אחד שמפורסם במקביל ,הן באתר חדשות מוביל והן באתר קטן ושולי –
הדף בו יפורסם המאמר באתר החדשות המוביל ,יקבל ציון גבוה יותר מזה שבו יפורסם המאמר
באתר הקטן .הסיבה לכך היא הציון הגבוה יותר שניתן לאתר המארח.

איך להימנע מהענישה של גוגל בנושא קידום האתרים?
לא צריך להיות יותר מידיי מתוחכמים ,גוגל מנגנים את אותו ניגון מאז שחר מנוע החיפוש :תוכן איכותי,
תנועה טבעית לאתר ,קישורים טבעיים ופעילות אורגנית לאורך זמן.
להימנע משימוש מוגזם במילות מפתח בעמוד ,שימוש ממוקד מידיי בכותרות ,משקל קישורים פנימי
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מוגזם באתר וכן הלאה.
עקרונות בסיס
•

צור דפים המיועדים בראש ובראשונה למשתמשים ,ולא למנועי חיפוש.

•

אל תרמה את המשתמשים שלך.

•

הימנע מטריקים שמטרתם לשפר את הדירוג במנועי חיפוש .כלל אצבע טוב הוא לשאול את
עצמך האם היית מרגיש בנוח אילו היה עליך להסביר את מעשיך לאתר מתחרה או לעובד של
 .Googleבדיקה מועילה נוספת היא "האם הדבר עוזר למשתמשים? האם הייתי עושה זאת
אילולא היו מנועי חיפוש?"

•

חשוב על מה שהופך את האתר שלך לייחודי ,בעל ערך או מעניין .גרום לאתר שלך להתבלט בין
האתרים האחרים בתחום.

** גוגול אנליטיקס

google analytics

הוא תחום שעוסק במדידת תנועה מאתרי אינטרנט וקבלת פרטים מסוימים על אופי התנועה ,החל
ממילות חיפוש דרכם הגיעו לאתר ,התנהגות גולשים ועד ביצוע פעולות )יעדים( על ידי הגולשים
השונים .אחת ממערכות האנליטיקס הפופולאריות ביותר כיום היא גוגל אנליטיקס (Google
)Analyticsתוכנת סטטיסטיקות מבית מנוע החיפוש גוגל אשר מאפשרת לך לקבל אינדיקציה
מפורטת על מספר העמודים הנצפים באתר ,מספר הגולשים באתר ,מסלולי הגולשים באתר .היא
ניתנת בחינם כחלק מהשירותים אותה נותנת גוגל לבעלי אתרים.
 Google Analyticsמאפשר לך לא רק לאמוד את המכירות וההמרות ,אלא גם מספק תובנות
חשובות ביחס לאופן השימוש של אורחים באתר שלך ,אופן ההגעה שלהם לאתר שלך ודרכים שיעזרו
לך לוודא שהם יחזרו לאתר שלך.
הנתונים של אנליטיקס מוצגים באמצעות גרפים וניתן לקבל אותם בחתכים שונים ,כגון חלוקה למדינות
או גרסאות ותת גרסאות דפדפנים שונות.

**גוגל אדוורדס – Google AdWords
הוא מוצר הפרסום העיקרי של גוגל והמקור העיקרי של ההכנסות שלה .אדוורדס מציעה שני סוגי
תשלום :תשלום לפי קליק או תשלום לכל אלף הופעות ואינה דורשת תשלום מינימום .מודעות
AdWordsיכולות להופיע בחלק העליון או התחתון של דף תוצאות החיפוש של Googleלצד תווית
המציינת כי זו מודעה או מתחתיה .מודעות מדורגות בעיקר לפי מידת הרלוונטיות והשימושיות שלהן
ביחס למה שהאדם חיפש ,הצעת המחיר שלך ומספר גורמים אחרים.

112

Google Trends
הכלי מציג מגמות חיפוש עבור חיפושים מסוימים כמו למשל "כמה אנשים מחפשים היום דירות
להשקעה לעומת העבר" וניתן גם להשוות בין כמה חיפושים שונים על גבי גרף .ניתן גם לראות את
רשימת החיפושים הבולטים ביותר בכל קטגוריה בכל מדינה .חשוב לציין שהכלי לא מציג נתונים
אבסולוטים ,אלא מגמות בלבד ,ולכן אי אפשר להסתמך רק עליו כאשר מבצעים חקר מילות מפתח.

**ניהול מוניטין

ניהול מוניטין הגיע במקור מיחסי ציבור לטווח הארוך ,אך בעידן של היום וההתקדמות בתחום מחשוב,
תקשורת האינטרנט והרשתות החברתיות לקחה את זה בעיקר לעניין של תוצאות במנועי החיפוש
השונים.
ישנם סוגים שונים של ניהול מוניטין אך לכול שיטות ניהול המוניטין יש מטרה אחת משותפת והיא
לצנזר תלונות באמצעות  SEOוטקטיקות אשר משפיעות על מיקום התוצאות השליליות .רוב ניהול
מוניטין מתמקד בהדחקת תוצאות החיפוש השליליות למטה .תוצאות החיפוש של מנועי החיפוש
השונים הן המטרה העיקרית למאמצי ניהול מוניטין.
היכולת להשיג שליטה על תוצאות החיפוש ברשת שמופיעות על שמך או על שם העסק שלך.
לתוצאות המופיעות במנועי החיפוש יש השפעה משמעותית על התדמית והאופן שבו לקוחות ושותפים
מקבלים עליך מידע.

**ניהול זהות

בעולם בו כל חיינו מתנהלים או משתקפים באינטרנט אנו נדרשים לשמור על זהותנו והמידע הנקשר בה
ברשת.
המידע עלינו ניתן לאיתור במידיות על ידי חיפוש במנועי חיפוש דוגמת גוגל .כשם שאתם בודקים בגוגל
שמו של אדם בטרם תפגשו בו כך יעשו מרבית האנשים.
נוצר צורך לייצר זהות ע"י מקסום הפרופיל האישי ברשת ,ולשלוט בה .לדוגמה :לינקדאין )הרשת החברתית
העסקית הגדולה( הוא אחד הכלים המאפשר לנו לייצר זהות לצורך חברתי עסקי.

ביג דאטה

הוא מונח כללי הבא לתאר כמות עצומה של מידע ,מסדי נתונים ענקיים ,המכילים מידע עצום ורב ,בדרך
כלל בסדר גודל של טרהבייטים ומעלה .ביג דאטה לרוב יתייחס גם לעצם עצמו ,וגם לכל התחומים
המקיפים אותו – כמו איך לאחסן כמויות של "המידע הגדול" ,איך לטפל במסדי הנתונים העצומים וכיצד
להפיק מהם ידע בעל תועלת .ראו גם :כנס איגוד האינטרנט בנושא
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מאגר נתונים

אוסף של מידע המאורגן כך שהתוכן ניתן לגישה בקלות ,לניהול ועדכון.
מאמצים מוקדמים – הוא כינוי לפלח אוכלוסייה שהנמנים עליו יהיו בין הראשונים לאמץ טכנולוגיה
חדשה ,להתנסות במוצר חדש או להירשם לשירות טרי .לרוב אלה יהיו אנשים צעירים ,משכילים
ופתוחים יותר באופיים ,והם גם נחשבים למובילי דעה בסביבתם ,ולכן יהיו מחוזרים על ידי אלה שרוצים

להביא את המוצר לכלל הציבור .מקור הביטוי הוא במודל מחזור החיים של אימוץ טכנולוגיה שיצר
הסוציולוג אברט רוגרס.

מילות מפתח

מילים אשר בעל האתר מעוניין שכאשר יחפשו אותן במנוע החיפוש )ע"ע( יופיע האתר שלו במיקום גבוה

בדף התוצאות )ראו גם  .(SEOלמשל חנות פרחים בתל אביב תשתמש כנראה במילות המפתח :פרחים,
משלוחי פרחים ,זר פרחים ועוד .ככל שהפופולריות של מילת המפתח גבוהה ,כך יעלה הקושי של האתר
להופיע במקום איכותי במנוע החיפוש בו אנשים ימצאו אותו בקלות.

ממשק משתמש

כונה במקור "מנשק" .נקודת המגע בין אדם למכונה ,כלל הרכיבים שבאמצעותם אדם מעביר פקודות או

מידע )מכונה גם קלט( למכונה או מחשב ,לרוב בימינו מיוצג באמצעות צלמיות )ציורים קטנים( ,ומכונה
גם ממשק משתמש גרפי ,או באמצעות מחוות תנועה ובקול .דוגמות :השלט הרחוק הוא הממשק של
הטלוויזיה ,לאייפון יש ממשק על גבי מסך מגע ,לחיפוש של גוגל יש ממשק קולי.
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פרק שימור שיתוף ופיתוח ידע
מנתונים למידע לידע
נתון Data-
פרט מידע הנכנס כקלט לתוך מערכת מידע.
סוגי נתונים:
•

נתונים מספריים

•

נתונים טקסטואליים

•

נתונים חזותיים :צילום ,ציור ,חץ

•

נתונים קוליים :צליל ,בכי ,נהמה ,רעם

•

נתונים סימבוליים :סימן מוסכם ,אייקון ,סימן מתמטי ,תו מוסיקלי

מידע Information-
אוסף של עובדות שיש ביניהם קשר משמעותי.
•
•

אוסף נתונים המאורגנים בדרך הנותנת להם משמעות.

•

מערכת של נתונים ויחסי הגומלים ביניהם.

•

נתונים מעובדים ומוצגים בצורה המאפשרת פרשנות ,לרוב מתוך כוונה להראות נטייה או
תבנית.

•

תוצאה של ארגון ועבוד נתונים בדרך שתוסיף לידע של מי שמקבל אותה.

ידעKnowledge -
הוא מידע אשר מצוי ברשותה של ישות בעלת תודעה ,כלומר ידע הוא המידע שנמצא בתוך המודע של
האנשים והתת מודע.
היכולת לעשות שימוש פעיל במידע :פרשנות על המידע ,הסקת מסקנות )"החברה נמצאת בצמיחה
מבחינת המכירות"" ,קשר ישיר בין מספר העובדים למכירות"( וקבלת החלטות.
דוגמה :כללים ,רעיונות ,גישות ונהלים .למשל :הכרות עם הנוהל המחייב צירוף גיליון בטיחות לכל חומר
מסוכן עימו עובדים במפעל.
•

המשמעות שההכרה נותנת לדברים.

•

המשמעות של אובייקטים ,עובדות ,מידע ,מקומות ,תופעות ,תהליכים ,אירועים ,האמנות,
אמונות  ...כפי שהיא נתפסת בהכרה האנושית.

•

תוספת לקוגניציה ,המפחיתה את אחוז האי וודאות.
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בסיס נתונים או מסד נתונים )באנגלית ,Database :או בקיצור  (DBהוא אמצעי המשמש לאחסון מסודר
של נתונים במחשב ,לשם אחזורם ועיבודם .בסיס נתונים מאוחסן באמצעי אחסון נתונים ,בדרך כלל על
גבי דיסק קשיח ,המאפשר גישה ישירה לנתונים .דוגמה :אוסף טבלאות של חברה מסויימת.
עבור מחסני הנתונים מוגדרים כלים סטטיסטיים ,המבצעים כריית מידע ,כלומר מציאת קשרים
סטטיסטיים בין נתונים שונים ,שיכולים להעיד על קיום קשרים כאלו בפועל .לדוגמה :מתוך נתוני מכירות,
מציאת קשר בין יום בשבוע לבין סוג הקונים שמגיעים לבצע קניות ברשת השיווק באותו יום.
ניהול ידע בחיינו
)מאת :מילה פבלוק ,פורסם בירחון  ,Know2דצמבר (2012
מהי השאלה הראשונה שאתם שואלים בעת הכרות עם בן אדם חדש לאחר שאתם יודעים את שמו?
רובנו נענה :במה אתה עוסק? שאלה זו נשמעת לנו די טריוויאלית והתשובות לרוב חוזרות על עצמן ולא
מפתיעות במיוחד ,במקרה שלי ועמיתיי במשרד המצב הינו שונה והתשובה לרוב מפתיעה את השואל...
במקרה שלנו ,התשובה תהיה ניהול ידע ,ולמה זה מפתיע? כי חלקנו הגדול עדיין לא שמע את המושג
ומתקשה להבין את מהותו.
מטרת מאמר זה היא להסביר לקוראים שלא באים מהתחום מהו ניהול ידע וחשיבותו ,כל זאת ללא
שימוש בטקסונומיה המקובלת בתחום ,כגון אפיון ,מיפוי ,הנגשה ,הטמעה וכדומה .להלן מספר שאלות
אשר יסייעו לי בהסבר וימחישו שכמעט כל אחד מאיתנו מנהל ידע מבלי להיות מודע לכך...
.1

האם יצא לכם להכין רשימות קניות ,משימות ,רעיונות וכדומה?

.2

האם יצא לכם לארגן את הארון ,דסקטופ או אפילו המקרר בצורה לוגית
שתעזור לכם לאתר את הפריטים בצורה מהירה יותר?

.3

האם בדף הפייסבוק שלכם )למי שישנו( יצרתם אלבומים לפי קטגוריות או סוגי
אירועים בחייכם?

אז מהו ניהול ידע בשפה פשוטה ומבלי להסתמך על ההגדרות הקיימות  :ניהול ידע מתחיל מזיהוי צורך
או הרגשה שיש לנו יותר מדי מידע/פריטים אשר דורשים ארגון .הארגון מבטיח לנו סדר וכתוצאה מכך
איתור מידע חשוב בצורה מהירה יותר .עודף מידע ואין ספור מחשבות ,רעיונות ,משימות במהלך היום,
מוביל לצורך נוסף והוא תיעוד ושימור מידע זה ,כדי לא לשכוח או לפספס משהו חשוב.
בשלב שני ,לאחר זיהוי הצורכים ,מגיע שלב הפתרונות ,כיצד לארגן ולתעד את המידע ובאילו דרכים .אנו
חושבים על כלים שונים אשר עומדים לרשותנו ,כגון רשימות ,אלבומים ,תיקיות או המדפים בארון ,כל
אחד מחליט מה הפתרון הנוח והמתאים ביותר עבורו.
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התיאור הנ"ל מזכיר מאוד את תהליך ניהול הידע בארגון ,אך יש לציין שניהול ידע הוא הליך מתודולוגי
סדור המכיל מרכיבים נוספים .דרך הדוגמה הנ"ל נתתי הסבר רק לאחד ממרכיבי ניהול ידע והוא הנגשה,
כך שזו טעימה קטנה מעולם עשיר במגוון פתרונות וכלים ,מתודולוגיה ,יצירתיות וחדשנות.
כפי שהבנתם לפי השאלות הנ"ל ,רובנו עושים ניהול ידע וזקוקים לו מאוד במיוחד בעידן האינטרנט,
עומס מידע ובעיקר בגלל משאב הזמן שעם הזמן הופך להיות לא פחות חשוב מכסף .באמצעות ארגון
ותיעוד המידע אנו מרגישים בטוחים יותר ,הסיכוי שנשכח לקנות חלב כמעט ולא קיים וכך ולא נצטרך
לבזבז זמן יקר כדי לחזור לסופר...
אמנם אני משוחדת ,ובכל זאת אציין שהעיסוק שלי בניהול ידע תורם רבות בניהול חיי היום -יום שלי,
חוסך ומקל עלי במובנים שונים .אם זה כל כך עוזר לי )לנו( כאינדיבידואלים ,דמיינו לעצמכם כיצד ניהול
ידע עשוי לעזור ולייעל התנהלות של ארגון שלם...

ניהול ידע -הגדרות

)מתוך מצגת "ניהול ידע-לדעת יותר" של ד"ר מוריה לוי ( 2016

גם בארץ וגם בעולם אין הגדרה אחת מקובלת .המונח ניהול ידע הוא למעשה מונח מקוצר ,השם המלא
הוא "ניהול ידע בארגונים" .הגדרת המושג "ניהול ידע "אינה פשוטה .מצד אחד מדובר ב"ניהול "ומצד
שני גם בארגונים המסודרים ביותר חלק ניכר מהידע הארגוני הוא ידע סמוי שנמצא בראשם של
העובדים ,ואי אפשר להכריח עובד למסור ידע שנמצא בראשו .זו הסיבה שהמושג "ניהול ידע "הינו
אוקסימורון )שיש בשם המונח ניגודיות( .ניהול הידע בארגון מסתמך גם על הידע הסמוי וגם על הידע
הגלוי.
הגדרת ניהול ידע לפי התקן הישראלי :שימור ,שיתוף ,הנגשה ופיתוח ידע באופן מתודולוגי )שיטתי,
מובנה( מוכוון קידום מטרה ארגונית.
השאלות שנשאלות כדי לכוון למטרה:
מה לשמר/לשתף/להנגיש/לפתח? איך? ולשם מה )מה ישתפר אם
נעשה את זה? עד כמה הוא יכול להשתפר? כמה הוא חשוב
לקבוצה? צריך לזכור
שהמשאבים שלנו
מוגבלים ,עלות מול
תועלת(?
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ניהול ידע אינו מטרה בפני עצמה אלא אמצעי לסייע לארגון לתפקד טוב ויעיל יותר ,לקדם את השגת
מטרותיו ולהגשים את החזון הארגוני ,ובעיקר ,חדשנות!
ארגונים כיום מכוונים ל..איך לעשות יותר ויותר טוב בפחות? איך להישאר מובילים בשוק? מה נעשה
מחר כדי להצליח? איך נמשיך להיות מכווני השתפרות והתחדשות?
וביסודו של כל תהליך ליבה עסקי וארגוני קיימות שאלות של ידע ,למידה ,השתנות – ניהול ידע ולמידה
ארגונית.
ניהול ידע אינו פרויקט שיש לו התחלה וסוף ,אלא ,משימה ארגונית מתמשכת  -דרך חיים המלווה את
הארגון ואת עובדיו )בכל הרמות( בכל תקופת פעילותו.
פעילויות ניהול ידע בארגון מושתתות על שילוב של ארבעה מרכיבים :טיפול בתוכן ,תשתית טכנולוגית,
תהליכי עבודה ותרבות ארגונית/אנשים .חוסר התייחסות לאחד המרכיבים בפעילות ניהול ידע כלשהי
עלול לגרום לכישלון.
הגדרות קיימות ל"ניהול ידע"
.1

הגדרה מתוך המאמר הקלאסי של  Alavi and Leidnerמשנת  :1999תהליך מערכתי ארגוני

מוגדר ללכידה ,ארגון ושיתוף של ידע גלוי וידע סמוי של עובדים באופן שעובדים אחרים יוכלו להשתמש
בו כדי להיות יותר יצרנים ויותר יעילים בעבודתם.
.2

ההגדרה של ניק מילטון מחברת קנוקו  :ניהול ידע הוא המסגרת הניהולית )של תפקידים ,תחומי

אחריות ,תהליכים ,טכנולוגיות ומשילוּת ]תיחום גבולות אחריות [Governanace ,שנועדה למקסם את
הערך ואת היישום של הידע ואשר מספקת גישה מנוהלת לבניה פיתוח ושימור של ידע מקצועי לטובת
היעדים העסקיים.
.3

הגדרת צבא ארה"ב משנת  :2008ניהול ידע הוא תחום המעודד גישה אינטגרטיבית לזיהוי,

אחזור ,הערכה ושיתוף של נכסי הידע הארגוני ,הגלוי והסמוי ,כדי לעמוד ביעדי המשימות .המטרה היא
לחבר את בעלי הידע עם צרכני הידע לסוגיו )מדוע ,מה ,מי ,איך( על ידי מינוף העברות ידע מיחיד
לרבים לרוחב הארגון.
.4

הגדרת  ,(APQC (American Productivity & Quality Centerארגון המתמחה בניהול ידע,

ומספק שירותי הדרכה ייעוץ וסיוע למפעלים .ההגדרה להלן נמצאת בספר שפורסם בשנת  :2011מאמץ
סיסטמתי לאפשר למידע ולידע לגדול ,לזרום וליצר ערך )שווי( .התחום עוסק ביצירה וניהול של תהליכים
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כדי לספק את הידע הנכון לאנשים המתאימים בזמן המתאים ולסיוע לאנשים לשתף מידע ולפעול לפיו
כדי לשפר את הביצועים הארגוניים.
.5

הגדרת ) Royal Dutch/Shellהחברה בעלת הנכסים הפיננסים הגדולה בעולם( :היכולות של

קהילות בתוך הארגון ללכוד את הידע שהוא קריטי עבורן ,לפעול כל הזמן לשיפורו ולהפוך אותו לזמין
לעובדים הזקוקים לו באופן היעיל ביותר כך שיוכלו להשתמש בו באופן יצירתי כדי להוסיף ערך באופן
שגרתי במהלך עבודתם.
.6

הגדרת התקן האוסטרלי ) : 2005) 5037 ASגישה רב-תחומית לשיפור התוצאות העסקיות

והלמידה באמצעות שימוש מירבי בידע .ניהול הידע כרוך בתכנון יישום ובחינה של פעילויות חברתיות
וטכנולוגיות ושל תהליכים כדי לשפר את היצירה ,השיתוף והיישום ,או השימוש בידע.
.7

הגדרת ניהול ידע בתקן הישראלי :שילוב של תהליכים ,פעילויות ,מתודולוגיות ופתרונות

המאפשרים שימור ,שיתוף ,הנגשה ופיתוח של ידע מוכוון מטרה.
.8

הגדרת ה  :Wikipediaטווח של אסטרטגיות ושיטות עבודה המשמשות בארגון כדי לזהות ,ליצר,

להציג ,להפיץ ,ולאפשר אימוץ של התנסויות ותובנות .התנסויות ותובנות הן ידע הקיים גם אצל אנשים
בודדים וגם ידע ארגוני כגון תהליכים ושיטות עבודה מומלצות.
המכנה המשותף לכל ההגדרות האלו :הן מציגות דרכים לשיפור התוצאות העסקיות של הארגון
באמצעות ידע .גם ההגדרה בתקן הישראלי דנה בארגונים למרות שזה לא נאמר במפורש .משתמעת
מכאן עובדה ברורה שחשוב להדגישה :ניהול ידע אינו מטרה בפני עצמה אלא אמצעי לסייע לארגון
לתפקד טוב ויעיל יותר ,לקדם את השגת מטרותיו ולהגשים את החזון הארגוני.
ההגדרה ה"כללית" שאנו מחפשים אמורה לתת מענה לארגונים מסוגים שונים ,גדולים וקטנים ,כאלה עם
תחלופת עובדים גבוהה וכאלו שהעובדים מתמידים בארגון שנים רבות ,כאלו שתוחלת החיים של הידע
שלהם היא עשרות שנים וכאלו שהידע שלהם הופך ללא רלבנטי אחרי מספר שנים מועט ,כאלו
המסתמכים בהרבה על מידע וידע מבחוץ ואלה שרוב הידע שלהם הוא ממקורות פנימיים.
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הגדרה מוצעת ל"ניהול ידע"
ניהול הידע הוא אוסף הפעילויות בארגון שמטרתן לטפח ,להעשיר ,לשתף ולשמר את הידע הארגוני,
ולהשתמש בו באופן שיסייע לארגון להשיג את מטרותיו
חשוב לציין שניהול ידע אינו פרויקט שיש לו התחלה וסוף .ניתן להגדיר במסגרת "ניהול הידע" פרויקטים
ספציפיים שיש להם התחלה וסוף כגון הקמת והטמעת יישום ידע מסוים" .ניהול הידע" הינו משימה
ארגונית מתמשכת  -דרך חיים המלווה את הארגון ואת עובדיו )בכל הרמות( בכל תקופת פעילותו.

שיתוף ידע
ידע גלוי וידע סמוי
ידע גלוי  -ידע קיים שהמחזיק בו יודע לנסח אותו ומודע לקיומו .המונח באנגלית Explicit
 .Knowledgeכל מסמכי העסקאות על כל התהליכים ,פרויקטים ,לקוחות וספקים .בנוסף ,כל התהליכים
המחקריים ,פטנטים ,זכויות שווק ותוכניות עסקיות ,תובנות תחרותיות שנצברו על ידי כל עובד ביומיום,
דרך האינטרנט ומקורות מידע אחרים שתרמו לצבירת הידע .זאת ועוד הידע שנצבר בדואר האלקטרוני,
מסמכים ,דוחות ופקסים.
המטרה :להפוך נתונים למידע ,מידע לידע .אחר כך ,להפוך את הידע לפעולה ולאימפקט.
ידע סמוי  -ידע קיים שקשה להגדירו והמחזיק בו לרוב לא מודע לו או שלא יודע לנסחו .המונח
באנגלית  . Tacit Knowledgeידע זה הוא ההון האנושי בארגון ,משום שהוא נמצא בראשי האנשים:
השכלה של אנשים ,התנסויות ,מיומנויות ,תובנות ,אינטואיציה והאמון שהם השקיעו וזכו לו ביחסים
בתוך ומחוץ לארגון .את הידע הזה קשה מאוד לעריך ,לשתף ולהפיץ .כמעט תשעים אחוזים מהידע
החשוב בארגונים הוא סמוי.
המטרה :לשלוף את הידע הזה מראשי האנשים ,לפרש אותו ,אחר כך להבנות אותו ולבסוף להציגו
ולהפיצו.
ידע סמוי )גריפל א .ניהול ידע בבטיחות ובריאות בתעסוקה ,מצגת ( הינו ידע הקיים במוחם של העובדים ,אך
מעולם לא נוסח לכללים או לנהלים .בהיעדר קידוד מסודר של הידע ,העובד העוזב את הארגון לוקח עימו
את הידע שצבר.
על מנת להפכו לנחלת הכלל ,יש לזהותו ,להגדירו ,ולקדדו ובכך להפכו לזמין ונגיש גם לעובדים אחרים
בארגון .קידוד ידע סמוי לידע גלוי דורש להפוך ,בתהליך מובנה ושיטתי ,את הידע הקיים במוחם של
העובדים ,לידע המנוסח בצורה של כללים ,הנחיות ,הוראות עבודה ונהלים כתובים.
תהליך קידוד של ידע סמוי הוא מטלה אינסופית כמעט ,על הארגון להפעיל תהליכי מיון וברירה כדי
לזהות מהו הידע החשוב והראוי ביותר.
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קיימות שיטות ומתודולוגיות ללכידת ידע סמוי והפיכתו לגלוי – סיעור מוחות ,קבוצות למידה,
ראיונות ,תהליכי כתיבת נהלים ,שאלות רפלקטיביות ועוד.
•

ידע שנרכש בעבר הופך בחלקו לנתונים ומידע בהווה.

•

יש הטוענים ,ש-ידע סמוי שנעשה לגלוי ,חדל להיות ידע והפך למידע .מידע זה יהפוך להיות ידע
שוב ,כאשר הוא יאוחסן בצורת הבנה בראשו של אדם.

•

הבעיה בימינו אינה כיצד להגיע למידע ,אלא – כיצד להשיג מידע אמין וממוקד ,להבחין בין עיקר
לטפל ,להתאימו לצרכינו כך שנפיק ממנו ידע משמעותי ורלוונטי.

דוגמאות למעבר מנתונים למידע ולידע
• הכנת עוגה :נתונים – מצרכים ,מידע – הוראות הכנה ,ידע – העוגה הספציפית המיוחדת למכין,
מה שגורם להבדל בתוצאה הוא הידע הסמוי.
•

ספר טלפונים מכיל תווים ומספרים רבים )הם הנתונים( ,כאשר כל רשומה בספר מציגה את
מספרו של אדם ליד שמו )חיבור שהופך את הנתון למידע( .כאשר אדם קורא את המידע הזה
)תהליך קוגניטיבי( ,הוא מסוגל לדעת את מספר הטלפון של חברו.

שימור ידע

שימור ידע )חברת ( BYONהוא אחד מארבעת התחומים המרכזיים בהם עוסק ניהול הידע.
שימור ידע מטרתו להקטין את הנזק של אובדן ידע עם עזיבתם של העובדים .שימור הידע הארגוני
מהווה אתגר עבור מרבית הארגונים:
"לכידת" הידע הנצבר בראשם של מומחים ומוקדי הידע ,הטיפול בו ,והפיכתו לידע מתועד ,פרקטי
ושימושי לכלל העובדים  -נתפסים כקשים לביצוע.
שימור ידע אינו נדרש בכל מקרה של עובד העוזב את הארגון .הוא חשוב כאשר שני גורמים חוברים
יחדיו:
* קבוצה משמעותית של אנשים עוזבים את הארגון בתקופה קצרה.
* הידע הוא מרכיב משמעותי בהצלחה בתפקיד אותו ביצעו.
שימור ידע כולל מספר שלבים:
 .1שלב הבחירה :שלב מקדים בו בוחרים ,בין כל אלו שעוזבים ,למי ינוהל תהליך של שימור ידע.
 .2שלב המיפוי :בו מחליטים מה הידע שיישמר ,ויתרה מכך ,על מה מוכנים לוותר ולא יתועד .המנהל
הוא שחותם על הרשימה ,כאשר ההסתכלות שלו אמורה להיות ארגונית ,בראיית הצורך העתידי.
 .3שלב התכנון :בו מחליטים באילו אמצעים יתועד הידע ,כיצד יישמר ,ואיך ניתן לעגון אותו בתהליכי
עבודה שוטפים של הארגון לשימוש עתידי.
 .4שלב הביצוע.
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שיתוף ידע Knowledge Sharing
)גריפל א .ניהול ידע בבטיחות ובריאות בתעסוקה ,מצגת (

יש לשתף בידע שנצבר את כל העובדים הזקוקים לו .שיתוף ידע אפשרי כאשר מתקיימים שלושה תנאים
יסודיים:
 .1תרבות ארגונית של שיתוף ידע;
 .2נכונות אישית של העובדים לקדד את הידע הסמוי שיש להם ולהתחלק בו עם אחרים;
 .3קיום מנגנונים ותהליכים ארגוניים המאפשרים שיתוף ידע;
שיתוף ידע מוצלח דורש הן היערכות ארגונית מתאימה ,והן רמה מסוימת של כישורים ועמדות של
העובדים.
הנגשה -המתודולוגיה השכיחה ביותר לשיתוף ידע היא קיום של פורטל ארגוני  -פורטל ארגוני מחליף
את "שולחן העבודה" של העובד .הוא מאפשר לעובד גישה מהירה לאוצרות הידע של הארגון ,וכל זאת
בזמן אמת .הפורטל הארגוני מארגן עבור העובד את הידע שהוא עשוי להיזקק לו ,ובאופן המשלב את
הידע הזה בתהליכי העבודה.
כלים נוספים ,העומדים לרשות קהילת הידע ,לשיתוף ידע הם :פורום ,צט -דיון סנכרוני ,בלוגים של אנשי
מקצוע ,שיח ממוקד ,תחקור ,בנק "פתרונות טובים" ,שאלות ותשובות  ,FAQלמידה מהצלחות ,סיעור
מוחות וקבוצות ידע.
למידה ארגונית  - ORGANIZATIONAL LEARNINGתהליך בו תוצרי הלמידה האישית של העובדים בארגון
מוטמעים במערכת והופכים לנחלת כלל הארגון.
תוצרים אלה ,משולבים ובאים לידי ביטוי בתהליכים הארגוניים באמצעות :נהלים ,הנחיות ,הדרכות
וכיו”ב .תוצרי הידע האישיים ,מהווים את בסיס המידע של ה”זיכרון הארגוני” ועל-כן הם נגישים לשימוש
הארגון.
הנכונות לשיתוף
הנכונות לשיתוף אינה ברורה מאליה .לעובדים יש יתרונות משיתוף ידע ,אך ייתכנו גם חסרונות .העובד
יכול לחשוש מהסיכון הכרוך במתן הידע והקטנת התלות בו; הוא יכול לחשוש מאובדן הבעלות על הידע.
כמו כן ,עצם השיתוף בידע גוזל זמן.
גורמים המשפיעים על השיתוף) אמון-שייכות-אופי(
אמון
על פי המחקרים ,הגורם המשמעותי ביותר המעודד שיתוף הינו האמון הבין-אישי .אמון מוגדר לאמונה
שיש לאנשים לגבי ההתנהגות הנצפית של האחרים ,והנחות כי אלו יכבדו את התחייבותיהם .קשר של
אמון הנו קשר הדדי.
 Swan & Newellמתארים שלושה סוגים של אמון:
א .אמון מבוסס ידידות Companion
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ב .אמון מבוסס הערכת יכולת הזולת לבצע את משימותיו Competency
ג .אמון מבוסס מחויבות Commitment
אמון יכול להתפתח ברמה אישית ,אולם יש לדעת כי אמון מתפתח גם בין קבוצות ובין ארגונים.
שייכות
מחקרים מלמדים כי תחושת שייכות לקבוצה או זהות עם התפקיד מגבירים את הנכונות לשיתוף.
אופי
מעבר לנאמר לעיל ,גם אופיו האישי של כל אדם משפיע על נכונותו לשתף .ניתן לקחת בחשבון בעת
גיוס.
קשיים בשיתוף ידע
הצלחה באה תמיד משילוב של שני סוגי מאמץ :מאמץ ישיר לקידום ההצלחה ,ומאמץ עקיף להסרת
מכשולים שבדרך .המכשולים:
.1

היעדר זמן.

.2

חוסר מודעות לניהול ידע .המלצה :טפלו בצורכי הידע ,ולאו דווקא במיתוגם כניהול ידע.

.3

חוסר מודעות לידע .המלצה :א( יצרו שקיפות לידע ושיתופו .ב( היעזרו באנשים מוצלחים

כמתווכי ידע .הם יסייעו להגברת המודעות כחלק מתפקידם.
.4

ידע הוא כוח .המלצה :חיזוק התפיסה שהכוח נמצא אצל אלו הבונים ומעבירים ידע .מעברלכך,

חיזוק ההבנה שבכל מסירת ידע ,המוסר למד ומתחזק בעצמו.
.5

חוסר במערכות תגמול.

.6

חוסר בשקיפות.

.7

התמחות

.8

חסר בתשתית טכנולוגית מתאימה.

.9

אין שיתוף ידע מוסדר.

.10

התרבות הארגונית לא תומכת.

.11

שיתוף ידע דורש מאמץ – המלצה :לכוון לרמת מאמץ מבחינת תפוקות רצויות ,אך לא מעבר

לכך .לא לוותר על מאמצים להבטחת איכות התכנים ,ולנסות להתמקד במאמץ הנכון.
.12

רצון למושלמות דוחה תרומת מידע .המלצה :עידוד להעלאת תכנים תוך הסתייגות מתאימה.

.13

עודף ידע – מכשול ידוע הוא התפיסה שככל שנרבה בידע כן ייטב .כנ"ל בבקשה לפרמטרים

) (meta dataהמלווים כל פריט .המלצה :להמעיט.
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.14

חסמים משפטיים – חסמים הקשורים לשיתוף מידע של לקוחות ,מידע קנייני ועוד.
המלצות:
א( הפרדה בין מידע לידע .פעמים רבות המידע הוא זה שצריך להיות חסום ולא הידע.
ב( מודעות והבנה לגבי מהות החסמים המשפטיים.
ג( איזון עדין בין פרסום ושמירת סודיות.

עידוד שיתוף הידע
פעילויות שיתוף בידע במסגרת אתר או במסגרת פתרון ניהול ידע אחר עשויות לגרום לחששות ואף
התנגדות מצד העובדים המעורבים בתהליך .נשאלת השאלה כיצד ניתן להתגבר על חששות אלה בקרב
המשתמשים ולעודד את שיתוף הידע?
א .יצירת צוות מוביל
יצירת "צוות מוביל" המורכב ממספר עובדים אשר משמשים כנציגי המשתמשים מול מנהלי פתרון ניהול
הידע .העבודה בקבוצה משמשת כצעד בונה אמון בין מנהלי פתרון ניהול הידע למשתמשים.
ניתן גם לרתום את חברי הקבוצה ליצירת מיזמים חדשים ואטרקטיביים )כולם רוצים להיות שותפים
להצלחה( ,ולפעול להעלאת יוקרתיות החברות בקבוצה.
ב .דוגמה אישית של ההנהלה
"הרוח הגבית" של ההנהלה בהטמעת תהליך שיתוף בידע הינה חשובה לאין ערוך .לכן  ,כחלק מה"רוח
הגבית" ניתן להציע לחבריי ההנהלה להשתמש בפתרון ניהול הידע כערוץ לשיתוף בידע .בדרך זו ,
חבריי ההנהלה מהווים דוגמה אישית ,העובדים רואים כי תרומת הידע אינה דבר רע שעלול לפגוע בהם
אלא שזוהי דרך לגיטימית ורצויה לשיתוף בידע .וכתוצאה מכך הדבר יעודד את העובדים להשתמש
בפתרון זה.
ג .הוקרת המשתמשים הבולטים המשתפים בידע
להכיר בתרומתם של משתפי הידע באתר .ייחצון תרומתם יהווה דוגמה למשתמשים נוספים לשיתוף.
וכן ,כערך מוסף נוסף ,יעלה את קרנם של משתפי הידע הפעילים בארגון  -דבר אשר יעודד אותם
להמשיך ולתרום לפתרון ניהול הידע.

**פיתוח ידע עסקי וארגוני

פיתוח ידע חדש  -חדשנות .דרכים לפיתוח ידע :הפקת לקחים  ,AARחשיבה ביקורתית ,רפלקציה וניתוח

אסטרטגי )איומים ,חולשות ,חוזקות(.

124

**מיפוי צרכים ותיעדוף

)מיפוי צרכים(https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=960 ROM
תהליך מיפוי צרכים הינו שלב אבחון צורכי ידע ותעדופם .בתהליך זה אנו נפגשים עם גורמי מפתח
בארגון או ביחידה ,ומבררים מהם ה"כאבים" שלהם בתחום ניהול הידע:
•

איזה מידע וידע חסרים להם על-מנת לבצע את עבודתם

•

איזה מידע וידע קיים אצלם שחשוב להם לשתף אחרים.

במהלך ראיונות מיפוי הצרכים )או בסקר צרכים בשאלונים( ,אנו מנסים לאתר עוצמות ואתגרים,
שעשויים לתרום להצלחת פעילות ניהול הידע או לעכבה ואף להכשילה .זאת ,על-מנת להבין עד כמה
הפתרונות שאליהם נרצה להגיע יביאו תועלת לארגון ויענו על המטרות והיעדים העסקיים ,נרצה להבין
גם עד כמה הפתרונות ישימים מבחינה תרבותית ומהם סיכויי ההצלחה שלהם.
התוצר של שלב זה אמור להיות הצבעה על כיווני פיתרון שונים תוך הצגת תעדוף ליישומם.
התעדוף הנו קריטי היות ותמיד יש לנו יותר ידע ויותר צורכי ידע ממה שהארגון יכול לנהל ,ובוודאי בבת
אחת.
לא מפסיקים לעשות מיפוי צרכים ,זהו תהליך מחזורי כי כל הזמן יש מידע חדש שנוסף.
פתרונות לדוגמה בניהול ידע:
•

שימור ידע מומחים

•

ארגון והנגשת תכנים

•

כתיבה נכונה של מסמכים

•

שיתוף ידע בקבוצה

•

הפקות לקחים

•

שימוש נכון בערוצים דיגיטליים

**דיסציפלינת ניהול ידע התפתחה מאמצע שנות ה90-
• תחום ניהול הידע חדש יחסית ואוזכר לראשונה מאמצע שנות ה90-
•

פיטר דרוקר ,הגורו המיתולוגי של הניהול אומנם טבע כבר בשנת  1959את המונח "עובד ידע"
 ,Knowledge Workerאך הדיון המרכזי הראשון במונח הופיע בספרו
" "Management Challenges for the 21st Centuryשפורסם בשנת  .1992בספרו זה דן
דרוקר במשמעויות השונות הנובעות מכך שאנו עובדי ידע.
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•

מתוך ספרו של פיטר דרוקר" ,אתגרי ניהול במאה ה " :(1992) "21הנכס החשוב ביותר של
ארגונים במאה ה  20היה הציוד והייצור .הנכס החשוב ביותר של ארגונים במאה ה  ,21בין
עסקיים ובין שאינם עסקיים ,הם "עובדי הידע".
בתקופה זו דובר על כ 25% -מהעובדים בארגונים שהם עובדי ידע ,כיום מהווים עובדי ידע
כמעט  75%מהעובדים במדינות המתועשות.

** נונקה וטאקאוצי ספר מופתThe Knowledge Creating Company :
)חברה מייצרת ידע(
•

מציג בפני הקוראים כיצד הפך תחום ניהול הידע לפלטפורמה העיקרית לחדשנות טכנולוגית
ושיווקית.

•

בספר זה משתפים אותנו הסופרים בהצצה לתרבות היפנית העסקית
ובמודל שפיתחו לגבי שאלה שהעסיקה רבים וטובים :מדוע חברות יפניות
הפכו להצלחה?

•

הספר מציע מודל ממוקד ידע :הצלחת החברות היפניות נובעת מהיותן
חברות יוצרות ידע.

**ידע גלוי וסמוי  -המודל הספירלי ,מודל הSECI-
** נונקה וטאקאוצי )(1995
**מודל  SECIשל NONAKA
תהליך של יצירת ידע חדש הוא תהליך המתקיים בכל ארגון כמעט בכל רגע נתון .אחד המודלים
הפופולאריים ביותר העוסקים בתהליכים של יצירת ידע בארגון הוא המודל של . Nonaka &Takeuchi
המודל מתאר ארבעה שלבים בתהליך יצירת הידע:
שלב א  Socialization -חיברות  -סוציאליזציה ) ( tacit to tacit
• מעבר של ידע סמוי לידע סמוי.
•

מדובר במפגשים לא פורמאליים המתקיימים בין העובדים ובמהלכם עובר ביניהם ידע בצורה
שאינה מובנית.

•

שיח משותף על ידע אישי )הקיים אצל הפרט( .הידע אמנם נוצר אצל הפרט ,אך עיקר
התפתחותו הינה דווקא מהשיח המשותף עם הזולת.

•

לדוגמה :שיחות מסדרון ,התכתבות במייל ,כל מפגש לא מובנה בין אנשים בו מוחלף ידע.

•

לא תמיד מחייב מילים ,שכן ,לדוגמא ,השוליה הלומד מהאומן לא חייבים לדבר לצורך מעבר
הידע.
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שלב ב  Externalization -החצנה )(tacit to explicit
• מעבר של ידע סמוי לידע גלוי מפורש.
•

החצנה של ידע הקיים בראשם של אנשים לכדי פורמט מובנה ובר הבנה על ידי אנשים אחרים.
לדוגמה:
כתיבת מערך שיעור ע"י עובד המומחה בתחומוכתיבת ניתוח אירוע הכולל תובנות ומסקנות-חניכה/הדרכה בה מועבר ידע באופן מכוון ושיטתי

שלב ג  Combination -שילוב (explicit to explicit) -
• שילוב של ידע מפורש של אדם אחד עם ידע מפורש של אדם אחר.
•

בשלב זה נוצר ידע חדש שהוא תולדה של הידע שכל אחד מהאנשים הביא עימו.

•

לדוגמה:
תחקיר אירוע בו מופקים לקחים שהם תוצאה של ניתוח משותףכתיבה משותפת של תורה ארגונית wikiספרות הדרכהכתיבת נהלים והנחיות עבודה-פיתוח אלגוריתמים ומערכות מידע

שלב ד  Internalization -הפנמה )(explicit to tacit
• מעבר מידע מפורש החיצוני לאדם לידע סמוי פנימי לאדם.
•

בשלב זה אנו מפנימים ידע חדש שרכשנו כתוצאה מהידע הקיים בארגון ותהליכי העברת הידע,
והופכים אותו לידע אישי.

•

מייצג את ההבנה של נושא ע"י הפרט מתוך שמיעת הסיפור ,קריאת הנוהל ו/או קבלת הידע
הגלוי בכל דרך אחרת.
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**סיכום מודל SECI

•

לדברי פרופ  ,Ikujiro Nonakaיצירת ידע היא תהליך מתפתל של אינטראקציות בין אנשים
ומפגשים בין ידע גלוי וסמוי.

•

יצירת הידע ,כך נטען ,מבוצעת תוך התפתחות ספירלית של התערות חברתית ,החצנה ,שילוב,
הפנמה וחוזר חלילה

•

העיקרון הבסיסי עליו מושתת המודל הוא שידע מועבר ונוצר אך ורק באינטראקציה בין אנשים.
לעיתים אנו נוטים לשכוח את העיקרון הזה וחושבים שככל שנשקיע בטכנולוגיות מתקדמות כך
הסיכוי שנוכל לפתח ידע חדש ולהגדיל את מאזן ההון האינטלקטואלי של הארגון שלנו יגדל.
אסור לשכוח שמדובר באנשים ואנשים כמו אנשים צריך לטפח ,לעודד ,לתגמל ולאפשר ,ולעיתים
גם להכווין.

•

ביפן :העברת מהנדסים לתפקידי אורך ורוחב ,כלומר לעבוד בשלב א בקווי ייצור ,שלב ב
בתפקידי מחקר ופיתוח ובסוף בשיווק.

•

תהליך החלפת תפקידי אורך ורוחב מקובל מאוד גם בצה"ל ותורם רבות להעברת הידע.

•

חדרי השיחות של החברות היפניות הם דרך להעברת ידע בצורה לא מובנית ולא מחייבת.
הציפיות הן שהמדענים ידברו על עבודתם במהלך המפגשים.

•

בחברות יפניות חילופי המידע מתבצעים באופן לא פורמלי במהלך הבילוי המשותף של צוות
העובדים לאחר העבודה לעומת זאת בחברות מערביות פיתחו ערוצי שיחה אלקטרוניים בין
אנשים תוכנת .E-ROOM
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**פיתוח חדשנות בעזרת ניהול ידע ו"עובדי ידע"
•

בכלכלה שבה הודאות היחידה היא אי הודאות אחד המקורות ליתרון תחרותי הוא ידע.

•

כאשר תנאי שוק וטכנולוגיות משתנים  -ככל שחברה צוברת ידע זה הנכס שיאפשר לה חדשנות
מתמשכת.

•

נונקה חקר עשרות חברות יפניות וביניהן קנון ,שרפ והונדה ,ומצא כי ניהול הידע שם היה אחד
הגורמים לכך שהם חברות חדשניות מתמשכות.

•

עפ"י התפיסה ההוליסטית היפנית ,הידע הוא אורגניזם חי ואינו מכונה או דבר מכאני.

•

הידע בחברה הוא בתהליך יצירה בלתי פוסק בגלל ההתחדשות העצמית של העובדים.

•

בחברה מפיקת הידע יצירת ידע חדש אינה פעולה מיוחדת או ייחודית בתחומי מחלקות המו"פ
או התכנון האסטרטגי ,אלא חלק מדפוסי ההתנהגות.

•

כל עובד הוא בעצם "עובד ידע" כלומר יזם של ידע.

•

ידע חדש תמיד מתחיל להיווצר אצל העובד .דוגמאות :מדען מבריק יש לו תובנה המולידה פטנט
חדש ,עובד ייצור בעל ניסיון יוזם תהליך של חידוש באחד מתהליכי הייצור.

•

העברת הידע האישי באופן שיהיה נגיש לאחרים היא הציר העיקרי של חברת הידע.

•

קיים קשר בין ידע לבין מוטיבציה של עובד  -המוטיבציה של העובד והמחויבות האישית של
העובד ,היא המניע של התהליך.

•

העובדים מפנימים ידע ברור שקיבלו וקלטו מעובדים אחרים.

•

בחברה מחדשת ידע העובדים לומדים בעצמם את תהליך החדשנות או התהליך החדשני
ומיישמים אותו בתהליכים אחרים.

•

בחברה מחדשת ידע יש גם תהליך הפוך – ידע מופנם אצל עובדים יוצר ידע גלוי וברור.

•

עובדים מיומנים ובעלי תובנה מנצלים תובנה טכנולוגית כדי לפתור בעיות טכנולוגיות מהותיות.

•

גורם אחר ליצירת ידע בחברות יפניות – השגרה ביצירת סבבי תפקידים של עובדים – יוצרים
ערוצים פנימיים להעברת ידע .למשל :עובדי מחקר עוברים לעיתים לשנה שנתיים לתפקידי מטה
או שיווק.

•

תפקיד הניהול ביצירת הידע הוא לאתגר את העובדים  -תעוזה של עובד חשובה כמו מוכנות
ורצון לחדש.

•

לצוותי עובדים יש חשיבות רבה וגורם מפרה בתהליך.
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**הפקת לקחים
•

הפקת לקחים היא תהליך מתודולוגי )תהליך שיטתי ,נוהל קבוע(
בו על בסיס ניסיון העבר ,מתבצע תהליך למידה ארגוני לצורך שיפור בעתיד.

•

מטרתו של התהליך הוא ייעול ביצועים ,שחזור הצלחות והימנעות מחזרה על טעויות.

•

הפקת לקחים חשובה עבור כל ארגון ,ובמיוחד עבור ארגונים לומדים או ארגונים השואפים להיות
כאלו ,כמו גם עבור ארגונים גדולים ומבוזרים )שיש בו אצילת סמכויות בהיקף רחב לדרגים
נמוכים ואין בו ריכוז סמכויות רב בדרג העליון .ההיפך של ממורכז(.

•

בארגונים אלו עלולות להתקיים במקביל מספר מתודות להפקת לקחים אשר מקשות על הטמעת
הנלמד ביחידות שונות.

**יתרונותיו של תהליך הפקת הלקחים
•

ייעול מרבי של התהליך :ניתוב לחלוקה נכונה של הזמן בין שלבי הלמידה.

•

הקטנת הרתיעה והחשש בקרב העובדים :התייחסות להיבט הרגשי ,ובהתאם ,ניהול התהליך
באופן השם דגש על למידה והתקדמות במקום על שגיאות וטעויות.

•

אפקטיביות :מתודולוגיה המקדמת את המטרה -לקחים רלוונטיים שאכן מסייעים לשיפור.

•

תחקור פרויקטים ותהליכים ,מאפשרים לחברה ללמוד ממה שכבר אירע.

•

כלי חשוב לכל חברה .מילא לטעות פעם אחת ,אך מדוע לחזור על אותה שגיאה פעמיים?

**הקשיים לבצע זאת הלכה למעשה
• תמיד אין זמן; רצים הלאה.
•

שיטת התחקור המוכרת בישראל )עובדות-ממצאים-מסקנות-לקחים-משימות( גוזלת משאבים
כה רבים למימושה שמפתה לשמור אותה רק למקרי "אין ברירה".

•

פעמים רבות מתחקרים ומגיעים לשלב הלקחים בלא האנרגיה הראשונית איתה הוחל בתהליך,
וכך אכן נראים התוצרים.

•

פעמים אחרות ,כבר מוותרים מראש ,מהיעדר זמן או רצון.

•

הקושי הנובע מהרגישות בה יש לבצע כל תהליך של תחקור ,שאם לא כן ,ואין תרבות מתאימה,
נמצא עצמנו עסוקים בחיפוש אשמים ועריפת ראשים ,במקום בלמידה.
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**AAR - After Action Review
•

המתודולוגיה הרווחת לתחקור בארה"ב ,ונראה שגם באירופה

•

שיטת ה AAR-פותחה ב –  NAVYהאמריקאי בגוף ההדרכה ,שחיפש איך לשפר את יכולת
התרגול של החיילים.

•

בסיומו של כל יום תרגול ,גם אם התרגיל נמשך על פני מספר ימים ,נשאלו החיילים ארבע
שאלות ,שהן הבסיס לכל  AARעד היום:

 .1מה ציפיתם שיקרה? )קישור ליעדים(
 .2מה קרה בפועל?
 .3למה )הפער בין מה שציפיתם למה שקרה(?
 .4איך ניתן לבצע את זה אחרת להבא?
יתרונות השיטה
• היפה בשיטה הוא פשטותה.
•

קל לתפעל אותה ,השאלות ברורות ,והתהליך מקדם;

•

ניתן להפעיל אותה על אירועים ,תהליכים ,פרויקטים קטנים או על מגה-פרויקטים;

•

ניתן לחזור על שאלת ה"למה" )שאלה  (3יותר מפעם אחת ,ובכך לבצע העמקה והבנה טובה
יותר של גורמי השורש .הכול לפי הצורך וההקשר.

**BAR - Before Action Review
•

לפני מספר שנים ,התפתחה שיטה משלימה מעניינת,BAR :

•

אם  AARהנו תחקיר ,הרי ש BAR -הנו תדריך.

•

מתודולוגיית ה BAR -נבנתה כראי לשיטת ה:AAR -
 .1מה התוצאות המתוכננות?
 .2מה האתגרים שאנו יכולים לצפות?
 .3מה אנחנו או אחרים למדו ממצבים דומים?
 .4מה יגרום לזה להצליח הפעם?

ניהול מסמכים

לכל ארגון יש יותר מסמכים מאשר הוא חושב שצריך ויכול להתמודד עימם .יתר על כן ,לכל עובד ועובד יש
כנראה עודף מסמכים .רוב הארגונים רוצים לארגן יותר טוב את מסמכיהם כחלק מניהול ידע או כחלק
מהצורך להתייעל.
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ההבדל בין ניהול ידע לניהול מידע

)ד"ר מוריה לוי  06/07/2017בין ניהול מידע לניהול ידע (ROM

מטרת ניהול הידע היא חדשנות .ניהול ידע עוסק באינטרקציה בין אנשים ,ובין ידע סמוי לידע גלוי:
הוא עוסק בחיבור של אנשים לצורך שיתוף ידע ,ולצורך פיתוח ידע ויצירת ידע חדש .הוא עוסק באנשים
הוותיקים ,וביכולת שלנו לייצר זיכרון ארגוני על סמך מה שאלו חוו והתנסו במהלך חייהם ועבודתם .ניהול
ידע עוסק גם במילה הכתובה ,בתרשימים ,בתמונות ובסרטים ,אך ההתעניינות בקבצים היא בתכנים
המובעים בהם )בהיבט הפנימי( .פורטלים הם ,על כן ,חלק מעולם ניהול הידע.
לעומתו ,מטרת ניהול המידע הוא אחזור המידע בצורה יעילה ומהירה .ניהול מידע עוסק בקבצים
בהיבט החיצוני כמו אחסונם ורישומם .לכן ,כלי ארכיון של מסמכים הם כלים של עולם ניהול המידע.
ניהול מידע הוא צעד חשוב בהפיכת הארגון למבוסס ידע ,ומהווה בסיס לידע הארגוני.
ואילו ,יישום לקוי של ניהול מידע יוצר מגוון גדול של בעיות כמו קיומם של איי מסמכים
שאינם מתחברים זה לזה או ליישומים אחרים ,אי שימוש במסמכים והטמעה לקויה.
*ארכיטכטורה מידע  -בנייה של סידור המידע בארגון )שונה מארגון לארגון(.
פתרונות אפשריים לניהול מסמכים

)סיון ערער-ראובן ,ניהול מסמכים בארגון קטן(

 .1מערכות מוכנות )תוכנות( שהארגון קונה כמו ERP :או ) CRMהטמעת מערכות(
יתרון :מערכת ניהול מסמכים אמורה לתת מענה למגוון גדול של דרישות כמו :אחזור מסמכים,
אחזור המידע באמצעות ארכיטקטורה נכונה של המידע כולל  ,MetaDataיכולת חיפוש.
חיסרון  :ארגון קטן נאלץ לשלם כסף )לפעמים הרבה כסף(
 .2כונן רשת משותף שכבר נמצא בארגון
חיסרון* :לא נותן מענה לשיתופיות ופיתוח ידע חדש ,לא ניתן לעבוד ביחד על קבצים בו בזמן.
* לא נותן מענה לסיווג מרובה.
 .3פורטל ארגוני  -אתר שיש בו מידע רב המחולק בצורה מסויימת )פורום ,אינדקס ,עץ נושאים,
מנוע חיפוש(  .פורטל אירגוני מארגן את כל המידע של הארגון באתר.
יתרונות * :ניתן להכניס הרבה מידע בכל מיני סוגי קבצים ולסווג אותו בהרבה אפשרויות סיווג.
*שיטת אחזור נוחה  -מילה חופשית לחיפוש)חיפוש חופשי( ,עץ קטגוריות.
*בפורטל ארגוני ,יש ניגשות גם למסמכים וקבצי הארגון וגם מחוצה לו  -לאינטרנט.
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דוגמאות לאחזור בחברה
 .1במערכת ניהול המידע של חברת ביטוח ,ניתן לחפש מסמכים בתיקים )כמו :תיק לקוח ,תיק
ספק ,תיק עובד ,תיק פרוייקט וכו( ,בעזרת מטה דאטה כמו :תאריך ,נושא ,כותב המסמך ,סוג
הקובץ וכו.
 .2כאשר המסמכים לא מאורגנים ,כמו בדוגמה הראשונה ,ניתן לחפש עם מנוע חיפוש פנימי של
החברה לפי טקסט חופשי.
הדרך הזו היא יחסית איטית ומסורבלת )כי המאגר לא מסודר( ,אבל הכרחית במקרים של
מסמכים לא מאורגנים מראש.

**SIT- Systematic Inventive Thinking
•

חשיבה המצאתית שיטתית היא מתודולוגיה לחקר מציאת פתרונות יצירתיים וחקר היצירתיות.

•

מדברת על כך שקיימים מספר מודלים קבועים שאפשר לסווג אליהם כל בעיה.

•

אם מראש ננסה לפתור את הבעיה בעזרת המודלים הללו ,נגיע לפיתרון המבוקש הרבה יותר
מהר ויותר טוב.

•

מציעה שיטה להעלאת רעיונות יצירתיים.

•

שיטה אשר מתבססת על ידע רב שנצבר בפתרון בעיות.

•

פרי מחקר אקדמי ומבוססת על מנגנוני החשיבה של המוח האנושי.

**איך הכל התחיל?
• ברוסיה בזמנו של סטאלין ,בחור בסוף שנות ה  20שלו ,בשם גיינריך אלטשולר עבד במחלקה
לבדיקת המצאות של הצי הסובייטי בים הכספי.
•

מסוף שנות ה 40של המאה הקודמת ועד  1969הוא בדק משהו כמו  40,000המצאות וחיפש
מה היה אלמנט החדשנות בהן.

•

כל המתודולוגיה הזאת נקראה  TRIZשזה ברוסית "תיאוריה של פתירת בעיות שיטתית"

•

המשך פיתוח השיטה בשנות ה 90-והוראתה נעשו בידי המהנדסים רוני הורביץ ופרופסור ינקו
גולדברג במסגרת שיתוף פעולה של בית הספר להנדסה באוניברסיטת תל אביב עם אסכולות -
בית הספר ללימודים רב תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה.

•

המדע הוכיח כי אדם בוגר מנצל רק כ 10%מיכולת החשיבה של מוחו.

•

מטרת החשיבה ההמצאתית ,היא להביא לניצול אופטימלי של יכולות החשיבה שלנו על ידי אימון
ולימוד דרכי חשיבה בלתי שגרתיות אשר באופן טבעי איננו נעזרים בהם.
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•

החשיבה שלנו בדרך כלל מקובעת וכדי להגיע לפתרון בעיות אנו צריכים "לחשוב אחרת" לצאת
מהמסגרת הרגילה,השבלונית ולהפעיל את הדמיון.

**שני עקרונות מנחים מהווים את בסיס השיטה
• עקרון "העולם הסגור" ,לפיו פתרון המצאתי לבעיה לא אמור לכלול מרכיבים מחוץ לעולם
הבעיה )לא פונים להמון( .המטרה היא לפתח רעיונות יצירתיים מתוך המוצר הקיים.
•

עקרון ניתוק הגורם לבעיה מתוצאתה הגרועה.
לעיתים מחפשים לא רק ניתוק אלא היפוך המצב ,כך שהגורם המקורי לבעיה יהיה האחראי לא
רק למניעת התוצאה הגרועה ,אלא יביא לתוצאה הרצויה.

•

במקום לחפש משהו אבסטרקטי )כמו בסיעורי מוחות( או לשאול את הקהל שלנו שלא באמת
יודע מה הוא רוצה ,השיטה מעודדת תרגילים מחשבתיים שמתחילים בפירוק המוצר
לתכונות/רכיבים שלו ואז הפעלת התבניות.

**תבניות לחשיבה המצאתית שיטתית
•
•
•
•
•

איחוד מרכיב מסוים מבצע פעולה נוספת שלא ביצע במקור
הכפלה מכפילים מרכיב אחד לצורך הפתרון
חלוקה )פירוק( מסתכלים על השלם ומחלקים אותו
החסרה פרוק המוצר/השירות למרכיבים וביצוע החסרה של המרכיב המרכזי
הוספת מימד שינוי הקשר בין משתנים או תכונות

**איחוד
• באיחוד ,אנו עושים שימוש במרכיבים שכבר קיימים בסביבה או במערכת וממלאים תפקיד אחר
בדרך כלל .כמו הדוגמה של המדרגות שהן גם מגירות כדי לחסוך במקום.
**הכפלה )(Multiplication
• ההכפלה מסב את תשומת הלב ,לאפשרות לממש פעולה הנחוצה לפתרון בעיה ,באמצעות
הוספה של מרכיב ,או מרכיבים מסוגו של מרכיב שכבר קיים במערכת.
•

דוגמאות :מברשת שיניים עם ראש כפול )ראש אחד רגיל וראש נוסף צר להגעה למקומות פחות
נגישים בפה(.
מכשירים סלולריים עם מצלמה אחורית לצילום תמונות ומצלמה קדמית לשיחות וידאו.
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**חלוקה Division
• פירוק של מרכיב קיים בבעיה למספר תת-רכיבים ,והתמודדות עם כל אחד מהם בנפרד.
•

חלוקה פיזית – חיתוך של המוצר באופן פיזי.
לדוגמה :מזגן מפוצל ,רדיו לרכב עם פאנל נשלף וכדומה

•

חלוקה פונקציולית – חיתוך של המוצר לפי תפקוד הרכיבים שלו ,כך שכל רכיב יכול לתפקד
באופן עצמאי.
לדוגמה :כוננים חיצוניים למחשב וכרטיסי זיכרון נשלפים ,מערכות סטריאו בחלקים.

•

חלוקה משמרת – חלוקה של המוצר לרכיבים מודולריים ,כך שכל רכיב משמר את כל התכונות
של המוצר השלם.
לדוגמה :דגימות של בשמים ואלכוהול

**החסרה )(Subtraction
• כאן אנחנו מחסירים רכיב משמעותי במוצר שלנו ומנסים לראות כיצד המוצר שלנו יכול לתפקד
בלעדיו.
•

זו תבנית קצת יותר קשה כתרגיל חשיבה אבל דוגמות לא חסרות:
אופניים ללא גלגלים? אופני כושר!
כדורי אקדח ללא אבק שריפה? סרק!
טלפון סלולארי ללא חיוב חודשי קבוע? כרטיסי חיוג!

**הוספת מימד )(Attribute dependency
• המטרה בתבנית הזו היא למצוא שני רכיבים במוצר שלנו או מחוץ לו שאין ביניהם קשר ואז
לראות מה יקרה למוצר אם נגרום לרכיב א להשפיע על רכיב ב :זה יכול להיות קשר חיובי ,קשר
שלילי או כל דבר ביניהם.
•

דוגמה :דומינוס פיצה -לפני דומינוס פיצה לא היה קשר בין הזמן שלוקח לפיצה להגיע אליכם
למחיר שתשלמו .דומינוס יצרו קשר בין זמן ההגעה לבין המחיר שתשלמו.

•

דוגמה :ממשק ה Senseשל הטלפונים של  - HTCאם פעם היתה לכם בטלפון אפליקציית מזג
אוויר ואפליקציית שומר מסך שלא היו תלויות אחת בשנייה ,באו ב  HTCויצרו את התלות הזו:
כשאפליקציית מזג האוויר מבשרת שמזג האוויר )הרכיב הבלתי תלוי( גשום ,שומר המסך שלכם
)הרכיב התלוי( יראה טפטופים או אפילו סופות רעמים .כשיש שמש בחוץ תראו גם בשומר
המסך יום נעים עם אפקטים של סינוור.

•

דוגמה :משקפיים מתכהות .ניתן למצוא משקפים עם עדשות כרום )הרכיב התלוי( שמתכהות
יותר ככל שהאור )הרכיב הבלתי תלוי( חזק יותר.
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עובדי ידע

אחד ממאפייניו הבולטים של עידן המידע ,הוא מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת מידע ,בה העושר נוצר
ממוצרי מידע )פטנטים ,טכנולוגיות וכדומה( ,והעובדים בה הם עובדי ידע.
רוב העובדים כיום הנם עובדי ידע .עובדי ידע הם אלו האחראים בכל ארגון לחדשנות ולצמיחה .הם
אחראים לפיתוח המוצרים החדשים ולגיבוש האסטרטגיה .כמותם גדלה וחשיבותם בכלכלה הופכת
מכרעת .ארגונים עתירי ידע ,ארגונים שבהם חלק עיקרי מהעובדים הנם עובדי ידע ,הנם בעלי שיעורי
הצמיחה וההצלחה הגבוהים ביותר בארה"ב.
הגדרה:
"עובדי ידע ,הם עובדים בעלי דרגה גבוהה של השכלה ,מומחיות או ניסיון ,אשר החלק העיקרי
בעבודתם קשור ליצירה ,הפצה או יישום של ידע" )(Davenport ,2005
הערה :גם עובדים רבים שאינם עובדי ידע על פי ההגדרה ,מקדישים חלק מתפקידם לעבודת ידע.
מאפייני עובדי הידע:
• באופן התנהלותם ,עובדי הידע דומים לעובדים עצמאים ,יותר מאשר לעובדים שכירים .הם לא
עוזבים את העבודה שלהם במשרד ,אלא לוקחים אותה איתם הביתה .תחושת האחריות שלהם
כלפי העבודה המקצועית ,היא גדולה מאד .
•

עובדי הידע ,מעריכים את הידע והכישורים שלהם ,ומצפים לקבל את ההכרה והיוקרה הנלווית
אליהם .עובדי הידע ,מצפים לתפקידים בעלי משמעות וערך בארגון ,וכן להכרה בהם כמומחים
בתחומם.

•

עובדי הידע ,מצפים לקבל עצמאות רבה יותר בתפקידם ,ויכולת ניהול עצמי של הזמן ,המשימות
והתהליכים הנלווים לו.

•

תקני מצוינות מקצועיים ,הם בעלי משמעות רבה יותר כלפי המוטיבציה של עובדי הידע ,מאשר
צורת משמעת ,הנכפית על ידי שיטות ניהול מסורתיות.

•

עובדי הידע זקוקים למרחב ,כדי לעזור לארגון להגיע לפתרונות הרלוונטיים.

•

ההתפתחות של עובד הידע בארגון ,תלויה ברצון וביכולת של העובד והמעסיק ,לחבר בין
האינטרסים האישיים שלו לבין מטרות הארגון .כתוצאה מחיבור זה ,העובד יהיה נכון לשתף
בידע ,ולהעלות הצעות ,יוזמות ,הערות והכוונות כלפי הדרגים הגבוהים .

•

עובד הידע ,נמצא בקשר עם הלקוח או עם המשימה ,ומחויב לפתח רגישות גבוהה לשינויים
בסביבה.

מיומנויות המשמשות את כלל עובדי הידע:
•

קריאה  -התמודדות עם כמויות גדולות של טקסטים ומיילים.

•

עיבוד מידע  -המתקבל בטלפון ,מייל או בפגישות ,ושימוש בו בעבודה היומיומית.
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•

כתיבה.

•

השתתפות בפגישות.

•

שימוש בכלי מחשוב אישיים ) (Instant Messaging, Mail, SMSוארגוניים.

•

ניהול המידע הנשמר באופן אישי במחשב ובחדר; התמודדות עם היצף המידע; התמודדות
עם ) Pushמידע שמגיע"-נדחף" אליך( והצורך ב ) Pullבחיפוש המידע( של מידע.

•

ניהול זמן.

אנליסט ומדען נתונים )(Data Analyst & Scientists
תפקיד האנליסט
חיפוש מידע מתוך הביג דאטה בארגון )הררי המידע שמצטבר בכל ארגון בנוגע לתחומים
מסויימים( ,והצגת המידע הזה בצורה ברורה ופשוטה כולל ניתוח והגעה למסקנות.
אנליסט נותן חוות דעת בנושאים שונים כגון :כדאיות בפרוייקטים ,רכישת גריעני שליטה ,מניות ו/או
ניירות ערך ונושאים אחרים .כמובן שכמו בכל תחום רחב ,גם כאן יש התמחויות .יש אנליסטים
שעוסקים בבנקאות ,יש שעוסקים בהיי טק ,לו -טק ,נדל"ן וכו.
תפקיד האנליסט לאפיין את תהליך השינוי המתאים לארגון ולנהלו כך שהוא ימומש ויוטמע בדרך
המיטבית עבור כל בעלי העניין הרלוונטיים.
עבודתו של המנתח העסקי יכולה לגעת הן ברמת יחידות הארגון והן ברמת מהות השינוי
והתהליך :הגדרת אסטרטגיה ,שינוי מבנה ארגוני ,הצבת יעדים לפרוייקטים ותמיכה בשיפור
תהליכים וטכנולוגיות.
בנוסף ,משמש המנתח העסקי כסוכן של שינוי היות וניתוח עסקי הוא גישה ממושמעת להחדרה
וניהול השינוי לארגון.
דוגמאות
-

אנליסט מכירות ינתח את נתוני המכירות של מכשירי סלולרי במדינה מסויימת כדי להבין
איזו אוכלוסייה קונה אותם ,על מנת לקבוע איזה מבצע או תעריף ליישם שם.

-

אנליסט מכירות ינתח את נתוני המכירות של מכשירי סלולרי ,יבדוק איזה נציג מוכר הכי
טוב במחלקה ,או מה הממוצע לנציגים במשמרת מסויימת ,כדי לדעת קבוע יעדים.

-

אנליסט שיווקי ינתח את תוצאות המכירה של בירה כדי לדעת לתמחר אותה נכון בכל
נקודת מכירה.
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אנליסט שיווק ופרסום Marketing Analyst
אדם שתפקידו לעבוד כחלק מצוות השיווק של החברה ,לבצע עבורה מחקרים אך גם לנטר ולייעל
את כל מאמצי השיווק והפרסום.
בעבר ,המדידות היו עקיפות מאד והתרכזו במדדים כמו המחזור החודשי ,סקרי שביעות רצון וכו .
בשנים האחרונות עבר התחום מהפיכה כשנכנסו לשימוש מסיבי מערכות ניהול לקוחות  .CRMעוד
יותר מכך כשנכנסו מדידים להתנהגות קהל הצרכנים מול מדיות הפרסום השונות.
אנשי השיווק שנסמכו בעיקר על תחושות בטן וניסיון מהשטח ,יכולים עכשיו לגבות החלטות במידע.
אם עד כה הועסקו אנליסטים בחברות רק בצד הכספי של תמחור מוצרים ,ניתוח פעילות כלכלית
וכדאיות ,הרי שכעת גם אנשי השיווק יכולים להעזר בהם .כך נולד הצורך באנליסט השיווק ,האיש
שתפקידו לכרות את המידע מהמאגרים לכדי תובנות שיווקיות והמלצות לביצוע.
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פרק טכנולוגיה מידע ותקשורת
המחשב האישי

על אף שהמושג "מחשב אישי" היה קיים כבר משנות ה 60-של המאה הקודמת ,כנראה שמחשב
 Apple IIשיצא ב 1977-הוא הראשון שזכאי להיקרא "המחשב האישי" .חברת  Appleוהמייסדים שלה
סטיב ווזניאק וסטיב גובס ,כללו במחשב זה גם מסך ומקלדת ,לראשונה בתולדות המחשב .הם היו
הראשונים שדאגו לפתרון כולל ומספק למחשוב ביתי של ממש.
לאחר שהמחשב הראשון סימן את הדרך וזכה להצלחה מוגבלת ,יצא מחשב ה Apple 2-שהפך די מהר
למחשב האישי הפופולארי ביותר בעולם .הוא סימן את הדרך למחשבי קומודור ,אטארי ,ספקטרום וה-
) PCקיצור של "מחשב אישי" באנגלית( ולמחשבי המקינטוש שיבואו אחריהם) .מי המציאו את המחשב
האישי ,אאוריקה (

ב" -1981הופיע" ה -IBM-PCשהשריש את המונח "מחשב אישי" ושינה את התעשייה באופן דרמטי.
רכיבי המחשב האישי
•

לוח אם – לוח האם הינו הכרטיס המרכזי עליו יושבים המעבד ,הזכרון וכל הכרטיסים השונים.
אליו מחוברים כל ההתקנים הפנימיים והחיצוניים .לוח האם אחראי לכל עבודות המחשב ולתזמון
בין על המערכות השונות.

•

ספק כוח – מקבל זרם חשמלי מרשת החשמל וממיר אותו למתח נמוך יותר ומעביר את הזרם
לכל ההתקנים במחשב.

•

מעבד – המעבד הוא המוח של המחשב והרכיב שקובע למעשה את מהירות העיבוד

•

זיכרון – רכיב הזיכרון נקרא  RAMהוא זיכרון נדיף שנמחק כאשר המחשב מכובה .הזיכרון הוא
האזור בו שומר המחשב את החישובים הזמניים שלו ,כל תוכנה המופעלת מועלת לזיכרון .ככל
שנפח הזיכרון יהיה גדול יותר והזיכרון יהיה מהיר יותר כך התוכנות ירוצו מהר יותר.
 ROMזיכרון
זה הוא אמצעי לאחסון נתונים ועליו אנו שומרים את כל החומר שנמצא על המחשב למשל
תוכנות ,מסמכים ,תמונות ,שירים ,משחקים ,סרטים ,וכו .בניגוד לRAM -תוכן ה ROM-נשמר
גם לאחר ניתוק מקור מתח .זיכרון רום מגיע כאמצעי אחסון פנימי כגון .Hard Disk

•

דיסק קשיח – הדיסק הקשיח הוא המחסן של המחשב בו נשמרים הנתונים לאחר כיבוי המחשב.

•

כרטיס מסך – כרטיס המסך הוא הרכיב שממיר את האותות הדיגיטליים לתמונה.

•

כרטיס קול – כרטיס הקול הינו הרכיב המאפשר השמעת צלילים מהמחשב.

•

כרטיס רשת – כרטיס שתפקידו לקשר מספר מחשבים וליצור שיתוף ביניהם באופן כזה
שמשאבים של מחשב אחד יהיו נגישים למחשבים אחרים.
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•

כרטיס מודם – התקן זה משמש לתקשורת ומטרתו להמיר אותות אנלוגיים לדיגיטלים ולהפך.
כרטיס זה מקשר בין מחשבים באמצעות קו טלפון.

•

ספק כח  -הרכיב המחלק מתח חשמלי ) (VOLTלכל רכיבי המחשב.

•

מאוורר.

- Information and Communications Technology- ICT
מתייחס לשימושים בטכנולוגיה לשם קליטה ,הצגה ושידור של מידע באופן אלקטרוני .המונח מהווה
מקבילה למונח טכנולוגיית מידע ) ,(Information Technologyאלא שמונח זה מדגיש את חשיבותם של
אמצעי התקשורת בשימושים בטכנולוגיה לצורכי מידע.
הביטוי  ICTהיה בשימוש חוקרים באקדמיה החל משנות השמונים .תוספת המילה "תקשורת "
) (Communicationsלמונח "טכנולוגיות מידע" ) (ITנובע מהחשיבות ההולכת וגוברת של אמצעי
התקשורת השונים ,ובפרט רשת האינטרנט ,בטיפול במידע.

קוֹמית )(Local Area Network
ֶ - LANרשֶׁ ת ִתּקְ שֹׁ ֶרת ְמ ִ
היא רשת מחשבים המתפרסת על אזור גאוגרפי מוגבל ,בדרך כלל בתוך בניין אחד ,או בניינים סמוכים.
רשת כזו מתאפיינת ברוחב פס גבוה יחסית ובזמן השהיה נמוך יחסית.
רשת מקומית המאפשרת למחשב אחד המחובר לרשת להשתמש במשאבים )כגון :קבצים על הדיסק,
מדפסות( ממחשבים אחרים .שימושים נוספים הם הרצת יישומים ממחשב אחד על מחשב אחר.
לדוגמה :בקמפוס קטן של מכללה ישנם שלושה בניינים .בכל בניין מוקצת כיתה אחת עם שלושים
מחשבים לשימושם של הסטודנטים ,בזמנם החופשי ,כדי שיוכלו להכין את שיעורי הבית שלהם ולחפש
מידע ברשת האינטרנט .בכל כיתה מצויים סורק אחד ומדפסת אחת שנחלקים בין המחשבים באותה
כיתה .חלוקה זו חוסכת קנייה של  87מדפסות וסורקים .כמו כן מכל מחשב בקמפוס יש גישה לכונן קשיח
מרכזי שבו לכל סטודנט יש תיקייה פרטית משלו .גישה זו מאפשרת לסטודנט להמשיך ולעבוד על
מסמכים שהוא שמר בתיקייה שלו מכל מחשב בקמפוס.
חסרונותיה של העבודה ברשת הם סיכון לפרטיות המידע וריבוי מקורות לתוכנות זדוניות.

Virtual Private Network VPN
רשת פרטית מדומה .היא שיטה להעברת מידע פרטי על גבי תשתית שעיקרה או כולה בבעלות ציבורית
או בבעלות פרטית עם גישה לכלל הציבור.
מטרתו של ה -VPNהיא להעביר מידע מהרשת הארגונית לאדם כלשהו ,שנמצא במקום שבו לא קיימת
תשתית תקשורת פרטית של הארגון ,אבל קיימת תשתית ציבורית  -אינטרנט או טלפוניה.
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ארגונים בעלי סניפים בכל רחבי העולם מעדיפים שלא להקים רשת פרטית בין כל הסניפים .הסיבה לכך
היא המורכבות והעלות הגבוהה הכרוכה בהשכרה ,סלילה או רכישה של קווי תקשורת בינלאומיים.
לפיכך ,ארגונים כאלו מרבים להשתמש ב -VPNעל-גבי תשתיות ציבוריות קיימות כדי להעביר מידע בין
סניפי הארגון.
ישנם מקרים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה זו גם על ידי סוכני שטח ,על מנת שיוכלו לעבוד גם כאשר
הם אצל לקוח ,כאשר ישנם שיקולי אבטחת מידע נוספים כמו מניעת ריגול תעשייתי ושמירה על סודות
מסחריים.
יתרונות:
•

קשר בין יחידות שונות של החברה במקומות גאוגרפים מרוחקים יותר.

•

עלויות נמוכות יותר מאשר השימוש ברשת האזורית.

•

מונע ניוד עובדים ממקום למקום ,דבר אשר חוסך משאבים רבים.

•

יעילות רבה יותר של החברה.

•

מפשטת את הרשת ובכך עושה אותה ידידותית יותר למשתמש.

•

מאפשרת עבודות בינלאומיות ברשת.

•

מאפשרת קשר של וידאו בין המקומות השונים של החברה.

Wifi
רשת  Wifiהיא רשת אלחוטית שמאפשרת להשתמש בטכנולוגיית ה  Wi-Fiכדי להעביר נתונים .היא
מוגדרת כרשת אלחוטית במרחב המקומי.
טכנולוגיית ה  Wi-Fiהיא שמאפשרת למכשירים אלקטרוניים להעביר נתונים ,בין מכשירים שמחוברים
אליה ,באמצעות גלי רדיו .היא מחליפה את הרשת הקווית ,שמחייבת חיבור בין המחשבים באמצעות
כבלים ונקודות חיבור שהותקנו על הקיר .
כדי ליצור רשת  Wi-Fiכל מה שצריך הוא נתב אלחוטי ,שאליו יתקשרו המכשירים השונים .כל שמכשיר
צריך בכדי להתקשר לרשת הוא שם הרשת והסיסמה להתחברות אליה.
היתרון המרכזי של רשתות  Wi-Fiהוא בפשטותן ובמחירים הזולים של רכיביהן .חיבור הציוד להתחברות
אליהן הוא קל ופשוט .רשת כזו לא מחייבת פריסה של כבלים ,או הגדרות מסובכות מדי .כל מחשב נייד
נמכר כיום עם כרטיס  Wi-Fiמובנה ,מה שהופך מחשבים כאלו לבעלי חיבור מיידי לרשתות אלחוטיות
זמינות.
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ספק אינטרנט ISP - Internet Service Provider
הגוף המאפשר למשתמש הקצה להתחבר לפרוטוקול  TCP/IPהמקשר בינו לבין רשת האינטרנט
העולמית.
לחיבור יש שלושה שלבים:
 .1שלב הגישה ,בו מתבצע החיבור בין משתמש הקצה לבין ספק האינטרנט
 .2שלב הניתוב בו מופנה הצרכן לשירות שביקש.
 .3שלב הקשר בין ספק שירותי האינטרנט של הלקוח לרשת האינטרנט.

מודם

התקן תקשורת המאפשר חיבורו של מחשב ,או מסוף ,לקו תקשורת ,לרוב טלפוני ,וכך
מאפשר שידור וקליטה של המידע.
תפקידו הוא להמיר את האותות הספרתיים הנוצרים במחשב לאותות אנלוגיים המסוגלים לעבור בקו
הטלפון הרגיל ,המיועד לנשיאת אותות אנלוגיים אך לא ספרתיים.
המודם ממלא גם את התפקיד ההפוך ,דהיינו תרגום אותות ספרתיים לאותות אנלוגיים "מובנים"

למחשב.
המודם הנפוץ ביותר הוא זה המחבר בין מחשב לקו הטלפון הביתי ,ובכך מאפשר התחברות לרשת
האינטרנט ,כמו גם תקשורת מחשבים בדרכים אחרות ,למשל ברשת מקומית .אחדים מסוגי המודמים
מותקנים במחשב עצמו ,ככרטיסים ,ואילו השאר מותקנים מחוץ לו כהתקן נפרד ,הכולל לעתים מכשיר
טלפון מובנה.

נתב ,ראוטר

הוא רכיב תקשורת מחשבים שנועד לקביעת נתיבן והפצתן של חבילות נתונים ברשתות תקשורת
נתונים.
רשת האינטרנט איננה עשויה מקשה אחת ,כי אם מורכבת מתתי-רשתות שונות ,המחוברות זו לזו .עם
השנים הלכה וגדלה רשת האינטרנט עד שהגיעה לגודלה הנוכחי .עמודי אינטרנט ,תמונות ,שירים ,וכל
מידע דיגיטלי אחר ,מועברים ממקום למקום וממחשב למחשב.
מבחינות רבות דומה תנועת הנתונים באינטרנט לתנועת כלי הרכב בכבישים .כלי רכב מסוגים שונים
עושים את דרכם ממקורות שונים ליעדים שונים על-פני רשת הכבישים בארץ ,וגורמים שונים מסייעים
בהכוונת התנועה :תמרורים ,רמזורים ,סימוני כבישים ושוטרי תנועה .גורמים אלו מנתבים את התנועה
ממקום אחד למקום אחר במסלול מסוים .בתפקיד שוטרי התנועה של רשת האינטרנט  -משמשים
הנתבים .נתבים משמשים במגוון תפקידים רחב כדי להכווין את תנועת המידע הדיגיטלי ממקום למקום.
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נתבים משמשים לניתוב נתונים מרשת אחת לרשת אחרת .לדוגמה ,מרשת האינטרנט ,לרשת הפרטית
של המשתמש הביתי.
כאשר הנתב מקבל חבילת נתונים ,הוא בודק מהי כתובת היעד של החבילה ,ומסתמך על פרוטוקולי
הניתוב על מנת להחליט מה יש לעשות עם החבילה .חבילה שכזאת נקראת "חבילה מנותבת" .במטרה
להעבירה לתחנה הבאה בשרשרת )ולקרב אותה אל היעד( ,עושה הנתב שימוש בסוג נוסף של
פרוטוקולים ,המעבירים את החבילות על פי החלטת הניתוב שהתקבלה ,כמו הוא פרוטוקול האינטרנט
.IP
נתב ביתי ,הוא רכיב תקשורת פשוט וזול יחסית ,הנמצא כיום בחלק ניכר של הבתים והעסקים הקטנים.
תפקידו העיקרי של הנתב הביתי לגשר בין רשת האינטרנט העולמית ,לרשת הפרטית של המשתמש
הביתי.
בבתים רבים כיום יש מספר מחשבים .מחשבים אלו יוצרים ביחד רשת זעירה ,הנקראת הרשת הפרטית
של המשתמש .למחשבים שונים ולמשתמשים שונים ,יכולות להיות בקשות שונות מרשת האינטרנט.
לדוגמה ,בבית שבו שני מחשבים המחוברים לרשת האינטרנט ייתכן שמשתמש אחד יבקש לצפות בדף
הבית של ויקיפדיה במחשב אחד ,בעוד שבמחשב השני המשתמש מבקש מנוע חיפוש כלשהו.
אם בבית זה יש נתב ,הוא רושם איזה משתמש ביקש איזה עמוד אינטרנט ,ומעביר את הבקשות לספק
האינטרנט .ספק האינטרנט בתורו ,מחזיר את העמודים המבוקשים .הנתב ,שקיבל שני עמודי אינטרנט
שונים ,האחד של ויקיפדיה והשני של מנוע החיפוש ,שמר רשימת בקשות של המשתמשים המחוברים
אליו .כאשר מגיע עמוד מרשת האינטרנט לנתב הביתי ,הוא מחפש ברשימת הבקשות השמורה אצלו ,מי
המשתמש שביצע את הבקשה ,ומעביר אליו את העמוד המבוקש.

קישור

אמצעי המאפשר לעבור מדף אחד למשנהו .הקישורים פועלים מבלי שיש צורך לדעת היכן בדיוק נמצא
היעד הפיסי עצמו ,איזה פרוטוקול לבחור ,או איזה תוכנית לציין .הקישורים מקשרים את הדף הנוכחי
לדפים אחרים ,והופכים את השימוש והניווט )או הגלישה( ברשת האינטרנט לקלים ונוחים .בלחיצת
עכבר אחת ,יכול המשתמש לנוע בין אתרים ,לעבור לאתרים מקבלים או לכל מקום אחר ברשת ,כאוות
נפשו.

תחנת עבודה

תחנת עבודה ) (Work Stationמערכת מחשב עצמאית )בד"כ בעלת עצמת חישוב ויכולות גרפיות(.
עמדות מחשב מתייחסות הן למחשב שולחני ,והיום בעידן מחשוב הענן ,גם לעמדות מחשב שאינן
כוללות את מארז המחשב.
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תחנת העבודה משתמשת לרוב בשרותי השרת המרכזי.
בתחנת עבודה וירטואלית ,המשתמש במחשב עובד על מכונה וירטואלית שמופעלת משרת מרכזי ולא
מהמחשב לידו הוא יושב .למעשה בשיטה זו ,מגדירים מכונות וירטואליות רבות על השרת ,וכל משתמש
שמדליק את העמדה שלו מקבל תחנת עבודה שנמצאת בפועל על השרת ולא במחשב הפיזי שנמצא
לידו.

אינטראנט -פורטל פנים ארגוני

רשת תקשורת מחשבים פרטית ,פנים ארגונית ,הפועלת בטכנולוגית האינטרנט ,שהגישה אליה מותרת

רק למשתמשים בתוך הארגון.
בדומה לאינטרנט ,מאפשרת גם רשת אינטראנט הצגה של דפי אינטרנט ,וגישה למערכות המידע של
הארגון באמצעות דפדפן או כלים אחרים.
פעמים רבות הגישה לשלל השירותים המוצעים באינטראנט נעשית באמצעות פורטל ארגוני.
פורטל ארגוני ואינטרא-נט מאפשרים לשפר את התקשורת התוך הארגונית ,ניהול והעברת הידע
הארגוני )כמו :ספר טלפונים ובעלי תפקידים ,נוהלים ,הודעות ועדכונים ,טפסים ממוחשבים( וזאת בעלות
הקמה והשקעה נמוכה.

פורטל

אתר אינטרנט אשר מספק נקודת התחלה או שער למקורות אחרים ברשת האינטרנט או האינטראנט.
הוא מכיל בדרך כלל מנוע חיפוש ,אינדקס של אתרים לפי נושאים ,וכן מגוון של שירותים נוספים
המיועדים למשוך אליו את הגולשים ,כגון תיבות דואר אלקטרוני ,פריטי מידע עדכניים ,משחקי רשת
ועוד.
פורטלים למטרות פנים ארגוניות )אינטראנט( מכונים בדרך כלל "פורטל ארגוני" או "פורטל מקצועי.

גלישה

גלישה היא פעולה של דפדוף בין דפי אינטרנט ,המוצגים לרוב באמצעות דפדפן.

המושג "גלישה" משמש גם לתיאור כללי של שימוש באינטרנט .הוא כולל גם שימוש במנוע חיפוש ,לצורך
איתור מידע.

144

מדפסת

מַ דפסת היא חומרת מחשב ומשמשת אמצעי פלט של תדפיס כתב או גרפי על גבי גיליון נייר ,מעטפה,

שקף ועוד .מדפסת יכולה להתחבר למחשב אישי ולשמש חלק מחומרת הפלט שלו או לחלופין לשמש
מדפסת רשת המשרתת משתמשים רבים.

אלן טיורינג

המדען הבריטי אלן טיורינג נחשב לאבי מדעי המחשב והבינה המלאכותית .הוא היה מתמטיקאי שעסק
גם במחקר מדעי תיאורטי וגם במעשה ,כשתכנן מכונות חישוב מתקדמות .כבר בגיל  25הפך לפרופסור
באוניברסיטת קיימברידג והוא נחשב למדען גאון ול"ילד פלא".
במלחמת העולם השנייה הוא גויס למודיעין הבריטי ושול ב בפרויקט סודי שנקרא "בלצלי פארק" .טיורינג
השתלב בניסיונות לפצח את צופן האניגמה הגרמני .במהלך המלחמה שימש צופן ה"אניגמה" את
הנאצים להעברת פקודות לכוחותיהם הפרושים בכל העולם .כל מקלט רדיו יכול היה לקלוט את איתותי
המורס של הגרמנים ,אבל איש לא הצליח לפענח אותם .צופן זה היה מהצפנים המורכבים בהיסטוריה
ואחת ליממה הוחלף הקידוד שלו לחלוטין.
טיורינג שלל את דרכי הפענוח שהופעלו לפיצוחו של האניגמה .במקומם הוא הוביל צוות של מדעני
צפנים ומתמטיקאים שגייס ,לבניית מתקן לפיצוח הקוד שהוא קרא לו "ויקטורי" .המתקן הזה ,שאכן
הצליח לבסוף לשבור את ההצפנה ,היה לאבן דרך שתוביל לפיתוח המחשב הדיגיטלי בשנים שלאחר
מכן .פיצוח קוד האניגמה היה הישג רב משמעות לבריטים .הוא הביא לניצחון על הנאצים ,או לפחות היה
מהגורמים החשובים בניצחון בעלות-הברית.
לאחר המלחמה המשיך טיורינג בפיתוח עולם המחשבים והיה מראשוני תחום האינטליגנציה
המלאכותית ולאחד מהאנשים החשובים בו .בין השאר הוא ניסח את "מבחן טיורינג" לבחינה מערכות
של בינה מלאכותית ,מבחן שמשתמשים בו עד היום.
במקביל ,חייו האישיים היו פחות מוצלחים .הוא נרדף בשל מה שנחשב אז "נטיות לא מוסריות",
הומוסקסואליות ,שכיום היא חוקית לחלוטין אבל אז הייתה פשע .שנה אחרי שנדרש על ידי בית המשפט
ליטול תרופות כימיות לביעור הנטייה ,הוא התאבד .העולם הפסיד גאון חסר תחליף ואדם שמומחים
מעריכים שבזכות גאונותו ניצלו חייהם של לפחות  14מיליון איש במלחמת העולם השנייה .קשה שלא
לחשוב כמה יכול היה טיורינג לתרום לעולם המודרני עם גאונותו וכמה הפסידה בריטניה משמרנותה אז.
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במשך  50שנה נשמרה בסוד עובדת קיומו של פרויקט "בלצלי פארק" .רק בשנות ה 90-הוא נחשף
לראשונה והעולם למד על החוב שהוא חב לטיורינג ועל העוול שנגרם לו .המלכה אליזבת החליטה לחון
את אלן טיורינג מהרשעתו בהומוסקסואליות וראש ממשלת בריטניה ,גורדון בראון ,התנצל בשם
הממשלה הבריטית על מה שהגדיר "היחס המחריד שהוא קיבל".

(Hyper Text Markup Language) HTML
שפת תגיות )לא שפת תכנות!( לתצוגה ועיצוב דפי אינטרנט ותוכן לתצוגה בדפדפן .זו שפת התגיות
המרכזית בעולם האינטרנט ,המהווה שלד למרבית עמודי התוכן באינטרנט .השפה מאפשרת עיצוב תוכן
בצורה מהירה ,קלה ללימוד באופן יחסי וקלה לכתיבה.

(eXtensible Markup Language) XML
הוא תקן לייצוג נתונים במחשבים .שימוש ב־ XMLמקל על החלפת נתונים בין מערכות שונות שפועלות
על גבי תשתיות שונות .תקן ה XML-לא מגדיר איזה מידע יוצג אלא מגדיר כיצד לייצג מידע באופן
כללי XML .איננה שפת תכנות אלא תגיות ,שכן אף על פי שהתחביר ) (syntaxשלה מוגדר היטב ,אין
לה אוצר מילים ולא בקרת זרימה .ה־ XMLהתפתח מהצורך לתקנן ולשכלל את שפת ה־HTML
שהביאה את רעיון התגיות.

התועלות במעבר מ HTML -לXML-
ה html -היא שפת תגיות מאוד קבועה ,וה xml -מאפשר הרבה יותר דינמיות כי זה לא תגיות קבועות.
כאשר עברו לכתוב בשפת תגיות  ,xmlבעצם יכלו לכתוב בשפה המאפשרת דינמיות .הדינמיות באה לידי
ביטוי בתועלות הבאות:
אינטגרציה )שילוב ,איחוד(
חשיבותו הגדולה ביותר של  XMLהיא בחיבורים בין מערכות שונות .לדוגמה :קיים תקן כיצד לייצג מידע
על חולה והטיפולים שהוא עובר )"תיק חולה"( באמצעות מסמך . XMLכך יכולה המערכת של בית
החולים לשלוח את המידע הזה לרופא המשפחה שיכול לקלוט לתוך מערכת המידע שלו את התרופות
אותם קיבלו חוליו במהלך אשפוזם.
דוגמה נוספת :מערכת בנקאית עובדת על תוכנה מסויימת אך כשהלקוח רוצה לראות נתונים על
חשבונותיו בדפדפן שלו ,זה מתאפשר באמצעות  XMLשמחבר בין שתי המערכות ,הבנקאית והדפדפן.
ובעצם ,מתפקד "כמתורגמן" בין שתי שפות שונות שבמערכות שונות.
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אוטומציה
 XMLמאפשר תהליך אוטומטי שכל אפליקציה יודעת לעשות .לדוגמה :היומן האלקטרוני שלי משתף
באופן אוטומטי פגישות עם יומנים של השותפים לפגישות .דוגמה נוספת ,בוואטסאפ ההודעה מתקבלת
ללא פעולה מצידי.
קולבורציה )שיתוף פעולה(
 XMLמאפשר שיתוף פעולה בין המשתמשים -בין מכשירים שונים ובין אנשים.
מאפשרת למערכות שונות לתקשר זו עם זו ,למשל .IOT
XML - eXtensible Markup Language
HTML - Hyper Text Markup Language
סיומת של קובץxml. :

סיומת של קובץaspx. ,html. :

מטרת השפה לתאר מבנה של מידע ואת

מטרת השפה להציג מידע מעוצב בעמודי

המידע העובר בין תוכניות מחשב.

אינטרנט בדפדפן.

החלפת מידע dataבסביבה מבוזרת

השפה מאפשרת בניית תוכן ועיצוב תוכן בצורה

באינטרנט בצורה שאינה תלוית שפה

מהירה ,קלה ללימוד באופן יחסי וקלה לכתיבה.

מטרת השפה ליצור הפרדה בין הלוגיקה
)מקודדת בשפת תכנות( ובין
המידע )מקודד ב(XML -
שפת תגיות .התגיות לא מוגדרות מראש.

שפת תגיות .התגיות מוגדרות מראש

 XMLאיננה שפת תכנות ,שכן אף על פי

שפת תכנות זו מאפשרת יצירת אינטראקטיביות

שהתחביר  ( (syntaxשלה מוגדר היטב ,אין

בין האתר למשתמש בו .מאפשר הטמעה

לה אוצר מילים ולא בקרת זרימה.

של תסריטים בדף ,למשל  ,JavaScriptובכך
להשפיע על התנהגות הדף במצבים שונים.
השפה תומכת במולטימדיה ,היא מאפשרת להציג
נתונים בעזרת :טקסט ,צליל ,תמונה ,וידאו ועוד.

אינה תלויה בכלי ,פלטפורמה ,מסד נתונים,

 HTMLתוכננה לעבוד על כל מחשב ,מכל סוג

פרוטוקול או שפת תכנות

והיא סלחנית מאד לגבי פרטים קטנים.
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התגיות הן הוראות בקרה שאינן מוצגות ,ותפקידן

התגיות משמשות ל:
•

יצוג המידע באופן טקסטואלי.

לתת הוראות לדפדפן ,כיצד לעצב ולסדר את

•

שמירת המטא-מידע ביחד עם המידע

התוכן במסמך.

עצמו .כלומר ,שמירת תיאור הנתונים עם

•

הנתונים עצמם.
•

תגיות מבניות ,המתארות את תפקיד המלל
במסמך

סידור המידע במגוון צורות ולא רק

•

תגיות תצוגה ,שתפקידן לקבוע את האופן

בטבלה כמו ברוב הפורמטים האחרים .ב-

שבו יוצג המסך או חלקים ממנו ,כמו

 XMLטבעי מאוד לסדר מידע באופן

סוג גופן ,גודל גופן ,צבע ,צורת האותיות

היררכי )עץ(.

וכדומה
•

קישורים ,שתפקידם לקשר את הדף,
בלחיצת עכבר ,לדפים אחרים

•

תגיות המשמשות להצגת אובייקטים שונים,
כגון תמונות ,מדיה ופקדים.

•

תגיות המשמשות ליצירת טפסים.

שימוש טיפוסי לאונטולוגיה של רשת הוא בחיפוש ממוחשב .במקרה זה המחשב יוכל לאחזר את המידע
דרך מילים הקשורות לבקשת המשתמש ,אף על פי שהמשתמש לא רשם את אותן המילים עצמן אלא
רק ביטוי הקשור למילים ששימשו לחיפוש ,ביטוי בעל משמעות זהה או קרובה.
לדוגמה :לבקשת חיפוש אחר "מתכון" תוכנת החיפוש תוכל לתת רשימה לפי חיפוש אחר "ספר בישול"
 אף שבצמד המילים "ספר "ו"בישול" אין את המילה "מתכון .וגם "אלגוריתם"  -המילה הלועזית לאחתהמשמעויות של מתכון ,הפעם משמעות שונה לחלוטין.
אפשר גם לסווג מידע מסוים ממאגרי המידע תחת הגדרות שונות ולמצוא או לאחזר מהמאגר את המידע
הזה בדרכים שונות.
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סוגי קבצים
הערות

חברה

סוג הקובץ-
שימוש
סרט
סרט

סיומת
)שם סוג הקובץ(
mov
avi

סרט

Divx

סרט
סרט

wmv
Mp4

קול

Mp3

קול
טקסט

wav
txt

מייקרוסופטIBM+

טקסט

Doc

מייקרוסופט

טקסט

Docx

מייקרוסופט

גירסה ישנה
עד גירסת 97
גירסאות מתקדמות

טקסט
תמונה
תמונה

pdf
gif
bmp

אדובי

תמונה

Jpg

לא ניתן לעריכה
קובץ גדול
קובץ גדול
מפת סיביות)(Bitmap
כל פיקסל בתמונה יש
ערך מספרי שמכיל
בתוכו מידע על הצבע
שלה.
קובץ לא גדול

תמונה

tif

קובץ גדול

תמונה
תמונה

img
png

קובץ לא גדול
רקע שקוף

אפל
מייקרוסופט

מייקרוסופט
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הפורמט הכי נפוץ
לסרטים ולמוטימדיה
דחוס

קובץ קטן
פורמט דיגיטלי דחוס
המיועד
לאחסון שמע ווידאו
פורמט דיגיטלי דחוס
המיועד לאחסון שמע
בלבד
לא דחוס
פורמט פשוט

יתרונות-
חסרונות

מתפשר על
איכות הווידאו כדי
לקבל דחיסה
טובה יותר
איכות נמוכה
איכות גבוהה

איכות נמוכה

רק תוים
מהמקלדת
איכות גבוהה
איכות גבוהה
איכות גבוהה
לא מאבד מידע
לא דחוס בכלל

קובץ דחוס אבל
שומר על איכות
טובה
לא דחוס
משמש בעיקר
גרפיקאים
דחוס קצת

מבנה רשת האינטרנט
שרת מרכזי

שרת הינו מחשב שתפקידו לשרת מספר משתמשים ו/או מערכות מחשוב במקביל.
התארים שמצמידים לשרת כגון :שרת דואר ,שרת קבצים ,שרת אינטרנט וכדומה ,מתארים את
תפקידו/תפקידיו של השרת.
בעולם האינטרנט והמחשוב הארגוני ,שרתים יושבים בד"כ בחדרי מחשב יעודיים )דאטה סנטר( ,וזוכים
לטיפול רגיש כמו צריכת חשמל ,גיבויים ,קירור וכדומה.
שרת הוא מחשב המריץ תוכנת שרת )אחת או יותר( ,ומספק שירותים למחשבים אחרים.
לשרת תפקיד מפתח ומרכזי ברשת המחשבים.
מאפייני שרת
לרוב ,דרישות החומרה ממחשב זה גבוהות יותר מדרישות החומרה עבור מחשב אישי.
עשויות להיות דרישות מיוחדות בתחומי הזמינות ,השרידות ,הגיבוי ועוד.
מתאפיין בהפעלת מספר רב של תוכניות ותהליכי מחשב במקביל.
כל תוכנית או תהליך משרתים בדרך כלל מספר משתמשי קצה במחשבים המחוברים לשרת וניגשים
אליו באמצעות רשת מחשבים על מנת לבקש מידע המאוכסן על גביו.
זמינות שרת חשובה במערכות הנותנות שירותים למספר רב של משתמשים ובמערכות הנותנות
שירותים קריטיים .כמו :שרתי מחשוב ענן ,שרתי מערכת בנקאית ,שרתים בבי"ח המחוברים למכשירים
המודדים את מצב החולים ,שרתי ) WWWניתוק אתרי אינטרנט(.
תוכנת שרת
תוכנה אשר נותנת שירותים לתוכנות אחרות המכונות "לקוחות" ) .(clientsפעילות מסוג זה נקראת
לעיתים "ארכיטקטורה שרת-לקוח".
עבודתה של תוכנת שרת מבוססת על האזנה לבקשה ) (requestכלשהי ומענה בתגובה
) (responseלבקשה זו על ידי פרוטוקול טכנולוגי יעודי מראש.
הבקשה יכולה להגיע בכל זמן ועל השרת להיות מוכן אליה תמיד.
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שרת

מדד

מחשב אישי )(PC

בתוך אולם ייעודי

לרוב ,מתחת או על השולחן

מיקום

רועש

שקט  -למשל ,לא אמור להפריע לשינה

רעש

כשל מקרר מיני

כשל מגירה

גודל

תוכנות  ,Clientאפליקציות ריכוזיות,

אישיים ,הרצת אפליקציות קטנות יחסית

שימושים

כבדות יותר

דואר אלקטרוני ,גלישה באיטרנט ,עבודה

אחסון קבציםDataBase ,

עם מסמכים

ריבוי מעבדים ,חריצי זיכרון רבים

לרוב ,מעבד אחד-שניים

מאווררים רבים ,כוננים קשיחים רבים

 4חריצי זיכרון

ארכיטקטורה

את רוב הרכיבים ניתן להחליף בצורה חמה ריבוי התקני הרחבה כך שניתן להרחיב
ולהוסיף לשרת חומרה נוספת
ושקופה למערכת ההפעלה
 2ספקי כוח ומעלה

ספק כוח אחד

 2כרטיסי רשת ומעלה
תמיכה ב) RAID-הבטחת שרידות במקרה
של אחד מהדיסקים(
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שרידות

סוגי שרתים
•

שרת הדפסה ,שתפקידו לקבל הדפסות מהמחשבים שברשת ולנתב אותן למדפסות

•

שרת קבצים ,שתפקידו לאחסן קבצים עבור משתמשי הרשת ,ולאפשר שיתוף.

•

שרת יישומים ,בד"כ מחזיק תוכנה לניהול לקוחות ,ספקים ,מכירות .ERP

•

שרת בסיס נתונים ,שמאחסן את תוכנת בסיס הנתונים ואת בסיס הנתונים.

•

שרת דואר אלקטרוני ,שתפקידו לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני.

•

שרת פקס ,מאפשר שליחה וקבלה של פקסים ממספר משתמשים בו זמנית.

•

שרת  ,HTTPשרת ווב  -מספק דפי  HTMLוקבצים נלווים לאתרי אינטרנט.

•

שרת פרוקסי ,שימוש בשרת זה מאפשר שיפור מהירות תעבורת נתונים מהשרת למחשב
בארגון.

•

שרת  ,DNSשרת הממיר שם תחום לכתובת אינטרנט )כתובת .(IP

חוות שרתים

אוסף של שרתים המיועדים לבצע משימות שנמצאות מעבר ליכולתו של שרת יחיד.
חוות מחשבים מתוכננת לרוב כאשכול מחשבים ,או מספר אשכולות ,ומאובזרות גם במתגים ונתבים
לניתוב התקשורת.
מחשבי על מודרניים רבים מורכבים מחוות שרתים ענקיות המורכבות ממעבדים מהירים המחוברים
באמצעי תקשורת כאלה.
שימוש נפוץ של חוות שרתים הוא לשם אחזקת אתרי אינטרנט או שירות אירוח אתרים .מודל שרת-
לקוח
מודל המחלק את המחשבים לשני סוגים :שרתים )או ספקי שירות( ולקוחות )או מקבלי שירות( .במונחים
אלה מתייחסים למחשבים וגם לתוכנה :יישום הנותן שירות נקרא שרת ויישום המקבל שירות נקרא
לקוח.

טופולוגית רשת

מודל המתאר את הסידור )המבנה( הפיזי )הממשי( או הלוגי )הווירטואלי( של הרכיבים השונים ברשת
מחשבים.

ניתן לתאר כל רשת כאוסף של קצוות ,כאשר כל קצה יכול להיות מחובר לקצוות אחרים .קצה הוא כל
רכיב המתפקד ברשת ,בין אם מדובר במחשב ,נתב או כל רכיב תקשורת אחר.
טופולוגיית רשת מגדירה אך ורק את הקשרים בין הקצוות ,ולכן מהווה חלק מתורת הגרפים.
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כאשר מתכננים ובונים רשת תקשורת יש צורך ביצירת מפות ומתארים אשר יעזרו לנו בעת הבנייה בכלל
ובפתרון תקלות בפרט.
טופולוגיה פיזית היא בעצם מפה המאפשרת לנו לצפות בכלל רכיבי הרשת כגון ,התקני רשת והתקני קצה,
כבלים מסוגים שונים ,ארונות תקשורת וכו ,ולדעת היכן הם ממוקמים.
בעת הבנייה אנו משתמשים בטופולוגיה הפיזית כדי לוודא שכל התקן וכל כבל יגיע למקומו ובסופו של
דבר הבנייה תהיה יעילה ככל הניתן.
חוץ ממיקום התקנים ותשתיות ניתן למצוא בטופולוגיה זו גם אורכי כבלים וסוגי כבלים ,זו תוספת חשובה
מאוד במיוחד בנוגע לכבלי נחושת שעל פי תקן ניתן למתוח אותם עד  100מטרים.
במידה וישנה תקלה ואיש צוות  ITחייב לגשת פיזית ולטפל בה ,מפה זו תעזור לו במציאת המשאב בו
צריך לטפל.
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טופולוגיה לוגית היא מפה המתייחסת לנושא הלוגי של הרשת והיא תכיל בדרך כלל כתובות  IPשל התקני
רשת וקצה ,כתובות של שרתי  DNS,FTP,WEBוכו.
בטופולוגיה לוגית נמצא מיקום של התקנים אך בתחום הלוגי מבחינת הרשת ,משמע כתובת הIP -
שלהם ולא על סמך המיקום הפיזי שלהם.
במידה ואיש רשתות צריך להגדיר נתב או מתג כלשהו ,הוא ייעזר במפה הלוגית כדי להכנס אליו מרחוק.

פרוטוקול תקשורת

https://www.youtube.com/watch?v=bBs1O6P2uoE

אוסף חוקים שיוצרים צורת תקשורת מוסכמת.
פרוטוקול תקשורת הוא נוהל לתקשורת .כלומר ,אוסף של כללים המגדירים את אופן בקשת וקבלת
נתונים במערכת תקשורת מסוימת וכולל כללים לייצוג המידע ,איתות ,אימות ,ותיקון שגיאות לצורך
העברת המידע בערוץ תקשורת.
באופן כללי ,ערוצי תקשורת לא יכולים להבטיח שמידע שנשלח מקצה אחד ,יגיע תקין ,או יגיע בכלל לצד
השני .הסיבות לכישלון מגוונות :כבל פגום או חתוך לחלוטין לערוץ תקשורת חוטי ,חסימת תדרים לערוץ
תקשורת אלחוטית ועוד.
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כדי להתגבר על מכשול זה ולהעביר מידע באופן אמין ,פרוטוקולים משתמשים בשני סוגים של מנגנונים:
מנגנון הבטחת קבלת המידע ,ומנגנון הבטחת תקינות המידע.
פרוטוקולי תקשורת פועלים בשתי תצורות עיקריות:
עמית לעמית  -פרוטוקולים בהם לכל הצדדים מעמד שווה
שרת-לקוח  -פרוטוקולים בהם לצד אחד )שרת( יש נתונים הדרושים לצד השני )לקוח(.
פרוטוקול (Domain Name System) DNS
רשת האינטרנט היא רשת כלל עולמית המכילה אינסוף אתרי אינטרנט זמינים לציבור .לכל אתר
אינטרנט ברשת זו יש דומיין ) ,(domainמעין מתחם בו הוא מתארח .לכל דומיין יש שם :שם
מתחם ) ,(domain nameשהוא שם ייחודי המבדיל אותו מיתר אתרי האינטרנט ואשר נרשם על ידי
ארגון האינטרנט העולמי ,ICANN ,וגופים מורשים מטעמו.
שם המתחם המקורי הוא כתובת נומרית ,כתובת  .IPכלומר ,רצף של ספרות המופרדות בנקודות .מאחר
שבני האדם מעדיפים אותיות ,כתובות ה IPהמספריות מומרות ל :URLכתובות אתר מילוליות .את
המלאכה החשובה הזו עושים שרתי ה DNS-בכבודם ובעצמם.
שרתי  DNSמכילים את כל כתובות האתרים בצורה מתוחכמת ונגישה ,הם מבצעים המרה בין הכתובת
המילולית ,אותה זוכרים משתמשי האינטרנט ,לבין כתובת ה-IPהמשמשת את המחשב.
לדוגמה ,כתובת  IPשנראית כך  13.156.49.86ומהווה דומיין של בית עסק שקרוי "הישראלים" )לשם
הדוגמא בלבד( תיראה באופן הבא .www.haisraelim.com

התקפת מניעת שירות מבוזרת )(DdoS
במסגרת המתקפה הסייברית ניצלו ההאקרים את העובדה שפרוטוקול ה DNS-כמעט אינו תומך
באבטחה .חולשת הפרוטוקול מאפשרת לבצע התקפת מניעת שירות מבוזרת .ההאקרים הגישו לשרתי
ה DNS-של החברה עשרות מיליוני בקשות  DNSממספר גדול של כתובות  IPמורעלות באופן
מתואם ,באמצעות התקני בית חכם .ההתקנים המחוברים ,דוגמת מצלמות רשת ,מדפסות
חכמות ,מקררים חכמים ,נתבים וכדומה ,הודבקו בנוזקה ) .(malwareאותם מכשירים הפכו לרשת
בוטנטים ענקית ששימשה לתקיפת ה DDoSשהפילה את שרתי .Dyn
המתקפה הזו חשפה את החולשה העיקרית של מערכת ה ,DNS-אשר מחד מהווה תשתית קריטית
בתקשורת מחשבים ויש בה צורך בכל רשת תקשורת ,מן הרמה הפנים ארגונית ועד רמת הרשת
האינטרנטית כולה ,אך מאידך – הפרוטוקול מסכן את האתרים המשתמשים בשירותיו.
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פרוטוקול TCP/IP
 TCP/IPהוא פרוטוקול תקשורת או משפחה של פרוטוקולים בסיסיים של רשת האינטרנט ,ושם למודל
שכבתי המתאר תקשורת ברשתות מחשבים.
שיתוף הפעולה בין פרוטוקול ) IPפרוטוקול אינטרנט ,שכבת רשת( ופרוטוקול ) TCPפרוטוקול בקרת
שידור ,שכבת תעבורה( מאפשר את העברת המידע בצורה מהימנה ,באופן הבא :פרוטוקול  IPמאפשר
העברת חבילות מידע בין שתי כתובות לוגיות מבלי שמובטח כי המידע יגיע ,מבלי שיהיה ניתן לסדר
אותו באותו סדר בו נשלח ומבלי שתהיה אפשרות להפריד בין חבילות מידע השייכות לשיחות לוגיות
שונות.
פרוטוקול ה (Transmission Control Protocol) TCP-הוא פרוטוקול בתקשורת נתונים הפועל
בשכבות התעבורה של מודל ה -OSIובמודל ה TCP/IPומבטיח העברה אמינה של נתונים בין שתי
תחנות ברשת מחשבים באמצעות יצירת חיבור מקושר .הוא אחראי לסידור של המידע בסדר בו נשלח,
לוידוא כי כל המידע שנשלח אכן הגיע )ולשליחה חוזרת של מידע במקרה וחלק מהמידע אבד בדרך(
ולבקרת זרימה על שטף הנתונים.

כתובת Internet Protocol Address IP
כתובת  IPכתובת ייחודית הניתנת לכל רכיב ברשת מחשבים המבוססת על פרוטוקול ה.IP
היא מספר חד-חד-ערכי המשמש לזיהוי נקודות קצה ,כגון מחשב ,ברשתות תקשורת שבהן משתמשים
בפרוטוקול התקשורת  IPכגון רשת האינטרנט.
לכל מחשב ברשת האינטרנט מוקצאת כתובת מספרים .הכתובת המספרית היא רביעיה של מספרים
שביניהם נקודות .הנה מספר כללים שחייבים להיות בכל כתובת .IP
 .1תחום הכתובות ברשת הוא  0.0.0.0עד .255.255.255.255
 .2כל מספר ברביעייה חייב להיות בתחום  0עד  .255לא יכול להיות מספר גדול יותר לעולם .למשל
 192.110.0.300היא כתובת לא חוקית ,כי באחד מהמספרים יש מספר גדול יותר מ .255
בעקרון ,הגוף באינטרנט שמחלק את הכתובות לכל דורש ,נותן לאותו גוף תחום כתובות בהתאם למספר
המנויים הפוטנציאליים שהוא יחזיק .זה גם עולה כסף .
כשמנוי מתחבר לספק שירות כלשהו ,מוקצה לו בצורה אוטומטית ואקראית מספר כלשהו בתחום
הכתובות שהספק מחזיק .ככה ניתן לזהות משתמשים לפי כתובות ה  IPשלהם ,לאיזה ספק הם
מחוברים .ידע נוסף על תחומי הכתובות ,יאפשר לזהות גם מאיזה אזור הם בארץ.
בעקרון אפשר לחפש במנועי  WHOISכתובות  IPומנוע החיפש יגיד לאיזה גוף הם שייכים .אבל ,לא
תמיד התשובות הן אבסולוטיות .גוף ישראלי יכול להחזיק שרת כתובות בארה"ב ובמנוע
החיפוש  WHOISלא תקבלו שום רמז שמדובר בגוף ישראלי .זה כבר עניין של ידע מוקדם כלשהו.
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פרוטוקול (Hypertext transfer protocol) HTTP
פרוטוקול תקשורת שנועד להעברת דפי  HTMLואובייקטים שהם מכילים )כמו תמונות ,קובצי קול,
סרטוני פלאש וכו( ברשת האינטרנט וברשתות אינטראנט.
הפרוטוקול פועל בשכבת היישום של מודל ה -OSIובשכבת היישום של מודל  . TCP/IPשרתי
HTTPהם שרתי התוכן המרכזיים ברשת האינטרנט ודפדפנים הם תוכנות הלקוח הנפוצות ביותר
לפרוטוקול ) HTTPגם אפליקציות מובייל( .דפדפן מבצע בקשות אל מול שרת אינטרנט להורדת דפי
אינטרנט ,תמונות וכדומה.
 HTTPשייך לשכבה הגבוהה ביותר – שכבת היישום )האפליקציה( .כלומר כדי להשתמש בפרוטוקול
HTTPאנחנו צריכים לדאוג קודם כל לחיבור אמין בין השרת ללקוח ,שיאפשר לנו העברת טקסט בין
שתי הישויות .אחרי שייצרנו חיבור כזה ,שכמעט תמיד יהיה מסוג  ,TCPפרוטוקול  HTTPלמעשה
מגדיר איך יראה המידע שיעבור בין השרת ללקוח ,כלומר איך תיראה בקשה למידע ,ואיך
תיראה תגובה אליה.

מודל (Open Systems Interconnection) OSI
המודל המציג את הפעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת ,ואת הסדר בין
הפעולות השונות.
המודל מתייחס לחומרה ,לתוכנה ולשידור וקליטת הנתונים ,ובין השאר ,מספק הסבר כללי על מרכיביה
השונים של הרשת ועל תפקידי המרכיבים.
המודל נוצר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי בצורה של מודל שכבתי בעל  7שכבות שכל שכבה בו
מבצעת חלק מסוים מהפעולות הדרושות לביצוע התקשורת.
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מבוא לאבטחה
נוזקה ) Malwareמכונה גם תוכנה מזיקה ,תוכנה זדונית(
תוכנה שמטרתה לחדור או להזיק למחשב ,לאסוף מידע רגיש ,להשיג גישה לרשתות מחשב פרטיות ,או
כדי להציג תוכן פרסומי בלתי-רצוי ,ללא ידיעתו של המשתמש בו.
המונח "נוזקה" משמש שם כולל לכל סוגי התוכנות שנועדו להזיק למערכת ,לחדור אליה או להפריע את
פעולתה .במונח זה נכללים וירוסים ,תולעי מחשבים ,תוכנת כופר ,סוס טרויאני ,רוגלות ,תוכנות
פרסום ועוד.
אמצעי הגנה נגד נוזקות כוללים תוכנות אנטי-וירוס וחומות אש.
הנוזקות הראשונות נוצרו בשנות ה 70-וה 80-המוקדמות ושימשו בעיקר למתיחות .החל מסוף שנות ה-
 80הופיעו תוכנות שנועדו להרוס ולפגוע במחשבו של המשתמש.
וירוס
תוכנה בעלת פוטנציאל לנזק למחשב או לתוכנות אחרות .מסוגלת לשכפל את עצמה כמו וירוס ביולוגי,
ובכך יכול להקשות על הפעלת המחשב ועל הסרתה .יכול להיגרם דרך דוא"ל ,גלישה לאתר זדוני המכיל
קוד המכניס את הוירוס ,או הכנסת חומר )דיסקים /דיסק און קי ועוד(.
הוירוס משכפל את עצמו מס רב של פעמים ,ומונע עבודה תקינה במחשב .טווח הנזק של הוירוס הינו
מגוון :החל משליחת הודעות מטרידות ,דרך האטה של המחשב או מחיקת כל הנתונים/הצפנתם.
 -keyloggerדוגמא לוירוס המצלם את כל תמונות המסך שלנו.
תולעת
תוכנה בעלת פוטנציאל לנזק למחשב או לתוכנות אחרות )בתוך המחשב(.
מסוגלת לשכפל את עצמה כמו וירוס ביולוגי ובכך להקשות על המחשב ועל הסרתה.
זהו שלב מפותח יותר מווירוס ,ומסוגל לשכפל את עצמו לא רק על המחשב המקומי אלא גם במחשבים
שברשת.
הדבקה יכולה להיגרם דרך דוא״ל ,גלישה לאת זדוני המכיל קוד שמכניס את הוירוס ובנוסף ,הכנסת
חומר )דיסק און קי( וכדומה.
הוירוס משכפל את עצמו מס רב של פעמים ,ומונע עבודה תקינה במחשב .טווח הנזק של הוירוס הינו
מגוון :החל משליחת הודעות מטרידות ,דרך האטה של המחשב או מחיקת כל הנתונים\ הצפנתם.
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סוס טרויאני
הינו שלב מפותח יותר מוירוס ותולעת .זו תוכנת מחשב מזיקה אשר אמורה לבצע משהו מסוים ,אך
בפועל מבצעת משהו אחר .כל תוכנה זדונית אשר מסתמכת להפעלתה על תמימות המשתמש ונכונותו
להתקינה מרצון היא למעשה סוס טרויאני .לדוגמה ,תמונה ,תוכנה לגיטימית של  officeעם cracker
)תכנית המיועדת לעקיפת מנגנון ההגנה של תוכנה כלומר לאפשר שימוש מלא בתוכנה שמורידים
באינטרנט ובכלל להורדת קבצים בלתי חוקית מהאינטרנט (.ובכלל הורדת קבצים בלתי חוקית
מהאינטרנט .יכולה להתבצע כמו הוירוס ובנוסף פופולרי מאוד להידבק באמצעות הורדת תוכנות בלתי
חוקיות אם "תוכנה פורצת" )קרקר( ,המאפשרת לתוכנה להיראות חוקית .בד"כ התוכנה הפורצת הוא
הסוס הטרויאני.
יכול לגרום למגוון רב של נזקים\ ריגול או כל דבר שמפתח התוכנה ייעד עבורה.
Rootkit
תוכנה זדונית שפועלת ברבדים העמוקים ביותר של מערכת ההפעלה )בחלקים הכי בסיסיים שלה(.
למשל :דרייבר -התוכנה שמקשרת בין מערכת ההפעלה לחומרה )דרייבר למדפסת ,דרייבר של כרטיס
מסך( .בשל כך ,הקוד קשה לזיהוי באמצעות אנטי וירוסים למיניהם.
רוגלה
תוכנת מחשב שעוקבת בחשאי אחרי הרגלי הגלישה של המשתמש ,במחשב שבו היא מותקנת ומעבירה
מידע על הרגלים אלו לאתרים שונים.
הרוגלה נועדה לזהות את העדפותיו של המשתמש בתחומי העניין שלו כדי להתאים לו פרסומות אישיות
ולהפיק מהם רווח כלכלי או למכור לחברות אחרות את הפרטים והעדפות של הגולש.
יכולה להיגרם דרך דוא"ל ,גלישה לאתר זדוני המכיל קוד המכניס את הוירוס ,או הכנסת חומר )דיסקים\
דיסק און קי ועוד( .הנזק בד"כ אינו למחשב או לתוכנות אלא אך ורק עניין פרטיות המשתמש ברשת.
Backdoor
תוכנה/קוד שנשאר במחשב לאחר שהוא כבר נפרץ כדי להבטיח חזרה למחשב הפרוץ .בדר"כ ,האקר
ישאיר לעצמו דלת אחורית .הנזק יכול להיות כל דבר שחפץ בו ההאקר .יש לו דלת אחורית לבוא ולחזור
עם כל ניסיון פריצה למחשב.
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פישינג
פישינג הינה שיטה ולא תוכנה להונות אנשים להאמין שהם עובדים מול אדם או אתר לגיטימי בעוד שהם
לא ,ובדר"כ נדרש מהם למסור פרטים כמו שם משתמש וססמה אשר יינתנו להאקר ,לכאורה כאילו ניתנו
לגלישה באתר נורמטיבי.
במידה ונסיון הפישינג הצליח ,לתוקף יש סיסמתך לאתר כלשהו והוא יכול להתחזות בשמך ,לצפות
במידע ,לשנותו וכדומה.
לדוגמה :מכתב שמגיע במייל מהבנק ,המבקש לבצע התחברות לאתר הבנק עקב תירוץ כזה או אחר
ולבסוף ,לאחר מסירת פרטים אישיים האתר בעצם מזויף .דוגמה זו יכולה להיות עם כל מוסד אחר
לגיטימי הדורש שם משתמש וססמה.
malicious hardware
אותו דבר כמו וירוס/סוס טרויאני או כל נוזקה אחרת .מדובר בקוד )תוכנה( שיושב בפריט )רכיב( חומרה
זה או אחר ,ומבצע פעילות זדונית עבור ההאקר.
בד"כ ,הכנסת קוד כזה מחייבת פריצה מאוד עמוקה ליצרן של החומרה .יכול לשבש את פעילותו התקינה
של הרכיב ,ולגרום נזק שתלוי ברכיב הזה.
= hardwareחומרה  -כל הרכיבים הפיזיים של המחשב וכל האביזרים הנלווים.
לדוג :כל החלקים מהם מורכב המחשב עצמו.
 = softwareתוכנה  -כל הדברים הלא פיזיים ,קודים.
סטקסנט )(Stuxnet
היא תולעת מחשב שפגעה בשנת  2011בתוכנית הגרעין האיראנית ,באמצעות פגיעה במערכות בקרה
תעשייתיות מסוג  SCADAמתוצרת חברת "סימנס" ששולטות בצנטריפוגות בכור הגרעיני בנתנז.
מומחים מאמינים שישראל וארצות הברית יצרו את התולעת בשיתוף פעולה .לתולעת יכולת לתכנת
מחדש בקר לוגי.
key loggers
תוכנה שמייצרת קובץ ששומר בתוכו כל מה שאנו מקלידים ,כל תו אותו יקיש המשתמש לפי הסדר
הכולל גם ססמאות ,מספרי אשראי ושאר מידע רגיש.
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ספאם
בד"כ פרסומות במייל .מציף את שרתי הדואר ויוצר פקק שסותם את תיבת הדואר )גם אם אינו מכיל
נוזקות( במקרים אחרים ,הוא מכיל בתוכו נוזקות .תופס את רוחב הפס לאינטרנט )מאט את מהירות
הגלישה(.

מבוא לאבטחת מידע
מידע מסווג
מידע מסווג הוא מידע שנקבע על ידי בעליו ככזה שאין לגלותו לציבור ,משום שחשיפתו עלולה לפגוע
בארגון שהמידע בבעלותו .הסיווג הוא חלק מפעילות ביטחון מידע של הארגון .סיווג מידע נפוץ בארגונים
ביטחוניים ,כגון צבא ,שבהם המניע העיקרי לסיווג הוא הגנה מפני פגיעה בביטחון המדינה .הסיווג
מקובל גם בארגונים עסקיים ,ביחס למידע המהווה סוד מסחרי או שיש להגן עליו מסיבות אחרות.
אבטחת מידע
) (information securityהיא הענף העוסק בהגנה מפני גישה ,שימוש ,חשיפה ,ציתות ,שיבוש ,העתקה
או השמדה של מידע ומערכות מידע מצד גורמים שאינם מורשים או זדוניים ולספק סודיות ,שלמות
וזמינות של המידע ללא תלות בסוג המידע או בצורת האחסון ,פיזית או אלקטרונית.
צעדים שנועדו להגן על מידע ועל מערכות מידע על ידי כך שמובטחים זמינותם ,שלמותם ,האימות
שלהם ,סודיותם ואי־ההתנערות מהם .פעילות זו כוללת את הדאגה לשחזורן של מערכות מידע על ידי
הכללתן של יכולות הגנה ,איתור ותגובה.
תפיסת הסייבר הארגוני והלאומי
•

מרחב הסייבר הוא תולדה של קדמה טכנולוגית ,קישוריות וחיבור גלובלי של מחשבים ,טלפונים
ומכשירים נוספים אל האינטרנט .תולדה זו מבטיחה בשורות של חדשנות ופיתוחים לטובת
האדם ,אולם לצד אלה מתפתח מרחב איומים המשפיע על התפקוד ,הן של הארגון והן של
מוסדות מדינה וגופי תשתית )חשמל ,מים ,גז וכדומה(.

•

מתקפות סייבר עלולות לגרום להפסקת תהליכי ייצור ,לנזק כלכלי ולפגיעה במוניטין של ארגון.

•

תורת ההגנה הארגונית הינה נדבך בתפיסת ההגנה הלאומית ,המורכבת מרבדים שונים של
הגנה על המשק הישראלי ועל הרציפות התפקודית שלו.
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•

תורת ההגנה הלאומית רואה את הארגון כמכלול שלם ומאפשרת את העלאת רמת החוסן
הארגוני באמצעות הטמעה רציפה של תהליכים ,שיטות ומוצרי הגנה .יישום תורת ההגנה
הארגונית ישפר את החוסן הארגוני ואת העמידות הארגונית בפני מתקפות סייבר.

•

הגנה על ארגון מפני איומי סייבר דורשת ידע רב הכולל מספר רב של התמחויות :טכנולוגיות,
ארגוניות ותהליכיות.

נזקי פגיעה באבטחת המידע
•

בעולם העסקי
 oהפסדים כספיים
 oמניעת השגת היעדים העסקיים
 oלעיתים אף להתמוטטות הארגון

•

בתחום הממשלתי/בטחוני
 oפגיעה ברמת הביטחון
 oחשיפת סודות צבא או מדינה
 oפגיעה פיסית באנשים

•

בתשתיות לאומיות
 oהפסקת שירותים בסיסיים כגון חשמל ,גז ומים

תכנון אבטחת המידע בארגון
•

תהליך התכנון מורכב מהשלבים הבאים:

•

שלב : 1״על מה להגן?״ – איתור נכסים/תהליכים עסקיים ,הרגישים לפגיעת סייבר.

•

שלב : 2״כמה משפיע על יעדי הארגון?״ – הבנת ההשפעה של פגיעת סייבר
בנכסים/בתהליכים עסקיים על הארגון באמצעות מענה על שאלון ערכיות.

•

שלב : 3״כיצד נכון להגן?״  -מתוך הבנת הערכיות שבשלב הקודם נגזרות הבקרות
הנדרשות למימוש.

•

שלב : 4״רצוי מול מצוי״  -איתור פערי הגנה קיימים כיום ביחס לבקרות הנדרשות.

•

שלב : 5״בניית תכנית עבודה״  -להעלאת רמת ההגנה ,על-מנת להגיע לרמת הסיכון הרצויה
)כולל הבנה של מהות החשיפה לסיכון במידה שלא מממשים בקרות נדרשות(.
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חומת אש Firewall
בתקשורת נתונים ,היא מערכת לניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות לרשת
התקשורת או מחשב יחיד .מערכת זו מהווה לרוב נדבך חשוב במערך אבטחת רשתות מחשבים בשילוב
מערכות אנטי וירוס ומוצרי אבטחה נוספים .מערכות אלו עשויות להיות מיושמות כתוכנת מחשב או
כחומרה ייעודית.
בבסיסה ,חומת אש היא נתב" חכם" המחבר את הרשת המאובטחת לרשתות אשר אין יכולים לערוב
לאבטחתן ,לדוגמה רשת האינטרנט.
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תורת הגנת המידע – קטגוריות להגנה על נכסי הארגון
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אבטחת מידע אישי  -איך להגן על המידע האישי והמחשב טוב יותר?
מהי הססמה הנפוצה ביותר סרטון
•

השתמשו בתכנת אנטי וירוס חוקית ועדכנית.

•

התקינו חומת אש .חומת אש ,כמו האינטרקום בכניסה לבית ,תפקידה לסנן כל מיני תוכנות
ואפליקציות מזדמנות שרוצות להיכנס למחשב שלך ,בדרך כלל מבלי שהזמנתם אותן.

•

עדכנו את מערכת ההפעלה .מערכת ההפעלה היא שכבת הגנה בפני עצמה אך היא אינה חסינה
לפרצות .העדכונים השוטפים תפקידם לסגור דלתות כניסה נסתרות למחשב והם שומרים על
המחשב טוב יותר.

•

לא פותחים דלת לזר ,גם לא אימייל שמקבלים מזר .כיום מזימות הונאה רבות מקורן בדואר
אלקטרוני שנשלח אליכם עם בקשה תמימה לעדכן סיסמא או לעזור לחבר בצרה ובדרך זו מגלים
עליכם פרטים מזהים או מובילים אתכם לאתר זדוני .לכן הפכו זאת לכלל! לא קוראים אם לא
מכירים.

•

קישורים עם הצעות מפתיעות ברשתות החברתיות בדרך כלל גורמות למפח נפש או להדבקת
המחשב .כמו שבעולם האמתי אין ארוחות חינם ,גם ברשתות החברתיות חשוב לא להתפתות
להצעות לא מציאותיות.

•

תוכנות שיתוף קבצים וגם תוכנות פרוצות הופכות את המחשב שלכם לחדיר .המשמעות הברורה
היא שמידע שלא רציתם שייצא החוצה ,עלול לדלוף .לכן מומלץ להמנע מזה )או לפחות להבין
טוב טוב מה אתם עושים(.

•

תאריך היומולדת שלך זאת לא סיסמה מקורית

•

בתקופה האחרונה מתרבים מקרי ההונאה ברשת שבהם ההאקר בכלל לא פורץ למחשב כדי
להגיע לחשבון הבנק  -הוא פשוט עוקב אחריכם ברשת ואוסף מידע גלוי ובדרך זו מצליח לגלות
את הסיסמאות שלכם שמורכבות מתאריכי יומולדת ,מספרי טלפון וכו .לכן הקפידו להשתמש
בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות ומספרים אקראיים.

•

סרגלי כלים הם לא רק סרגלי כלים .בדקו היטב איזה סרגל כלים אתם מתקינים במחשב .ודאו
שהוא מומלץ ,שהחברה שייצרה אותו מוכרת ושהוא באמת נותן לכם ערך מוסף .אחרת ,ייתכן
מאוד שהוא מוציא מהמחשב החוצה מידע אישי ,כגון הרגלי הגלישה שלכם.

•

כל מידע שאתם מעלים לרשת ,יישאר שם לעד

•

היום נוח יותר לגבות מידע או להעלות אותו לרשת – זה זמין יותר ,חוסך מקום במחשב וקל יותר
לשיתוף עם חברים .אך אל תקלו ראש בפרטיות שלכם! בדקו היטב את הגדרות הפרטיות בכל
שירות פופולארי בו אתם משתמשים כדי להיות בבקרה למי המידע הזה גלוי ולמי לא.
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המרחב הקיברנטי  – Cyberspaceסביבת רשת
לוחמת סייבר ,לוחמת רשת
)אבן ש .סימן טוב ד ,(2011) .לוחמה במרחב הקיברנטי(
סוכנות האו"ם מגדירה את המרחב הקיברנטי כדלהלן :המתחם הפיסי והלא פיסי ,שנוצר או מורכב
מחלק או מכל הגורמים הבאים :מחשבים ,מערכות ממוכנות ורשתות ,תוכנות ,מידע ממוחשב ,תוכן,
נתוני תעבורה ובקרה ,והמשתמשים בכל אלה.
מהגדרה זו עולה ,שהמרחב הקיברנטי מכיל שלושה רבדים התלויים זה בזה:
 .1רובד אנושי :המשתמשים בתקשוב )תקשורת ומחשבים(.
 .2רובד לוגי :רובד התוכנות .אלה נעים במהירות האור ומייצגים מידע ,הוראות ,נכסים קיברנטיים
כגון תוכנות בעלות ערך ,כסף אלקטרוני ,תוכנות זדוניות למשל סוסים טרויאניים ועוד.
 .3רובד פיסי :הרכיבים הפיסיים של הרשת :חומרה ,תשתיות ניידות ותשתיות נייחות;
המצויים במרחבי היבשה ,הים ,האוויר והחלל.
כלומר ,המרחב כולל את האינטרנט )אתר אינטרנט נמצא במרחב הקיברנטי( ,אבל הוא גדול יותר ומכיל
מערכות מחשב ורשתות מחשב בהם נאגרים נתונים אלקטרוניים ,ומתבצעת תקשורת מקוונת
ואינטראקטיבית ללא תלות במיקום הגאוגרפי של המשתמשים בו.
המרחב הקיברנטי )הוטבע ב  (1982הינו מרחב לחימה חדש ,המצטרף למרחבי היבשה ,הים האוויר
והחלל בשדה הקרב המודרני.
 .1פעולה מלחמתית התקפית הננקטת על ידי ארגון על מנת לחדור למרחב הקיברנטי של
היעד במטרה לגנוב ממנו מידע ,לרוב בעזרת שימוש ברוגלה ובסוס טרויאני ,וכן במטרה
לשבש את הפעילות במרחב הקיברנטי ולהסב לו נזק או למערכות אחרות המסתמכות
עליו כולל פגיעה בחומרה ,לרוב באמצעות נוזקה.
לוחמת סייבר מכילה בהגדרתה את תחום הטרור הקיברנטי ,ושכיחה ככלי
לאיסוף מודיעין עבור גופי ביון ,ארגוני טרור ,חברות מודיעין עסקי וכדומה.
 .2פעולה הגנתית  -הגנה על נכסים במרחב הקיברנטי מפני זליגת מידע מתוך המרחב
)אבטחת מידע( או מפני תקיפות סייבר המכוונות לגנוב מידע ,לשבש אותו או לפגוע בו.
הגנת סייבר כוללת לעיתים איסוף מודיעין על יריבים פוטנציאליים ,שימוש בכלי ניטור
לפיקוח על הפעילות בנכס ואיתור חולשות ארגוניות ,אבטחתיות וקבצים מזיקים .כמו כן,
התחום כולל פעילות שתכליתה זיהוי מקור התקיפה וייעודה.
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מדינות מודרניות וצבאות מתקדמים בעולם מגבירים את פעילותם במרחב הקיברנטי ,המהווה בעבורם
מקור עוצמה ,אך גם חושף את המקומות הרגישים למתקפה קיברנטית:
•

התשתיות החיוניות לתפקוד המדינה )חשמל ,תקשורת ,מים ,תחבורה ,כספים ועוד( הנשענות
על מרחב זה;

•

רשתות הפיקוד ,השליטה והבקרה הצבאיות תלויות במרחב הקיברנטי וגם הטכנולוגיות
המתקדמות ביותר של שדה הקרב המודרני .עם אלה נמנות:
מערכות איסוף ,עיבוד והיתוך מידע; ניצול לוויינים בשדה הקרב; הפעלת כלי לחימה אוטונומיים;
שילוב בין חיישנים המזהים מטרות לבין מערכות אש בזמן אמיתי ועוד.

מאפייני המרחב הקיברנטי כמרחב לחימה
•

פעולות במרחב הקיברנטי שמכוונות לרובד האנושי ,ומטרתן לשנות את התנהגותו של
האדם המשתמש .בין אלה העברת מסרי מידע )גלויים או סמויים( ליריב באמצעות המרחב
הקיברנטי.

•

חדירות לוגיות ,באמצעות תוכנות ,למטרות כגון ריגול ,תקיפת מחשבים של היריב כדי למנוע
את התועלת שהוא מפיק במרחב הקיברנטי ,ותקיפת מכונות ומתקנים במרחבים הפיסיים
הנשלטים מהמרחב הקיברנטי.
לדוגמה ,שיבוש מנגנון בקרה תרמי ,שיוביל לפיצוץ מפעל ביטחוני )אפקט במרחב היבשתי(,
או שיבוש מד גובה,שיוביל לפגיעה בכלי טייס )אפקט במרחב האוויר(.

•

ברובד הפיסי — פגיעה בחומרה ,שעליה נשען הרובד הלוגי ,וכן פעולות מחוץ למרחב
הקיברנטי נגד תשתיות שהמרחב נשען עליהן .למשל ,פעולות באש ולוחמה אלקטרונית
שמטרתן לפגוע או לשתק רכיבי תקשורת ומערכות אנרגיה ,שהמרחב הקיברנטי תלוי בהם.

למרחב הקיברנטי ,כמרחב לחימה ,יש תכונות ייחודיות המאפשרות:
•

לפעול במהירות של אלפיות השנייה נגד אויבים המצויים במרחק רב מן המדינה ,ובלי לסכן
לוחמים.

•

יכולת פעולה חשאית.

•

היכולת לגרום לפגיעה קשה בתפקוד של מדינה בלא להחריב תשתיות פיסיות או לקטול חיי
אדם.

•

המרחב הקיברנטי מאפשר נגישות ליעדים שקשה לפגוע בהם באמצעות תקיפה

•

תקיפה באש כגון :מתקנים ומערכות תקשורת ,שליטה ו בקרה וכו ,ריכוזי אוכלוסיה,
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ענפי הבנקאות והפיננסים ,מערכות לוגיסטיקה ותחבורה ,מסדי נתונים של המדינה )משרדי
הממשלה ,מערכת המשפט ,אוניברסיטאות ועוד(.
•

חיבור בין המרחב הקיברנטי לבין מכשירים שפועלים במרחבים אחרים .חיבור זה מאפשר
לתוקף לפגוע במרחבים הפיסיים באמצעות תקיפת מערכות המקושרות למרחב הקיברנטי.

•

רוורסביליות — "יכולת לחזור לאחור בזמן" .מבחינת המגן מדובר ביכולת התאוששות מהירה
מהתקפה במרחב הקיברנטי באמצעות החזרת תצורת המחשוב

•

לאחור ,בסיוע מערכות גיבוי.

•

יכולת שליטה אנושית גבוהה במרחב הקיברנטי .מאחר שהמרחב הקיברנטי הוא

•

מרחב מלאכותי ,יציר אדם ,אמור המגן לשלוט במרחב שהוא בנה.

•

יכולת ייצור המוני של כלי נשק קיברנטיים במהירות ובעלות נמוכה מאוד .כמו "תולעת" או תוכנת
הגנה ,אין מניעה לשכפלם בכמות גדולה.

התכונות הייחודיות של המרחב עושות אותו אטרקטיבי ללחימה גם בתקופות שבין מלחמות
קונבנציונליות.
אפשר להבחין:
 .1בין עימותים המתרחשים במרחב הקיברנטי )כמו המתקפה המיוחסת לרוסיה על אסטוניה בשנת
 (2007לבין מלחמות שבהן תקיפה במרחב הקיברנטי היא רכיב במלחמה בצד מרחבים אחרים
)כמו המתקפה של רוסיה על גאורגיה בשנת .(2008
 .2בין תקיפות שנעשות בתוך המרחב הקיברנטי )פגיעה במערכות תקשוב( לבין שימוש במרחב
כאמצעי על מנת לפגוע בתפקודן של מכונות הפועלות במרחבים הפיסיים .לדוגמה :תקיפה
קיברנטית של פרויקט הגרעין של איראן ,שהתרחשה בשנת . 2009אירוע זה )"סטאקסנט"(
המחיש את עוצמתו הפוטנציאלית הרבה של הנשק הקיברנטי ונחשב לאירוע מכונן בהתפתחות
המרחב הקיברנטי כמרחב לחימה.
נראה שמעתה עשויה לוחמה קיברנטית ליטול חלק בכל מלחמה מודרנית .יחד עם זאת ,בפני מדינות
ניצבים גם שיקולים מרסנים מפני ביצוע התקפות קיברנטיות ,למשל:
•

אי־ודאות לגבי תוצאות ההתקפה וסיכון לספוג התקפת נגד ,בשעה שהגנתן עדיין אינה חזקה
דיה.

•

גופים חוץ־מדינתיים כארגוני טרור עלולים להשתמש במרחב הקיברנטי לביצוע התקפות ,כאשר
ישיגו יכולת לגרום נזק ניכר.
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בה בעת מתפתחת הכרה בינלאומית ,שיש להגן על המרחב הקיברנטי לטובת הכלל ולהסדיר את
הפעילות בו ,בדומה להסדרת הפעילות במרחבים האחרים; וזאת
באמצעות:
•

שיתוף פעולה בין מדינות.

•

התאמת כללי הדין הבינלאומי.

•

גיבוש אמנה בינלאומית מחייבת.

בהקשר הישראלי
לטכנולוגיות המידע ולמרחב הקיברנטי תרומה מכרעת ליתרון האיכותי של ישראל בתחומי הביטחון
והכלכלה .המרחב הקיברנטי חיוני לחברה,לקשר שבין הממשל לבין האזרחים ולקשרי ישראל עם
העולם .ואף יותר מכך ,יש לו חשיבות רבה לביטחון הלאומי של ישראל בהתחשב באיומים הקיברנטיים
המתהווים ,ביתרונה של ישראל בתחומי טכנולוגיות המידע ובפוטנציאל שמגלם המרחב הקיברנטי
בשדה הקרב המודרני.
צה"ל עשה צעד חשוב בהכירו בשנת  2009במרחב הקיברנטי כמרחב אסטרטגי
ואופרטיבי חדש .בעקבות זאת הקים את "מטה הסייבר" המטכ"לי לתיאום ולהכוונה
של פעולותיו במרחב.
"הסביבה האסטרטגית" במרחב הקיברנטי שונה מהמושג המקובל בישראל ,המתבסס על מעגלי האיום
הגיאוגרפיים המסורתיים .ההתייחסות ל"זמן ומרחב" במרחב הקיברנטי שונה ,מאחר שמהירות הפעולה
בו נמדדת באלפיות שנייה.
קשיים:
•

ההרתעה ,שהיא יסוד ראשון בתפיסת הביטחון המסורתית של ישראל ,קשה ליישום בייחוד
במרחב הקיברנטי בשל הקושי לזהות מי אחראי לתקיפה ,ומשום כך קשה שבעתיים לקבוע
וליישם מדיניות תגובה מרתיעה.

•

הגנה היא אתגר מסוג חדש במרחב הקיברנטי ,בין היתר נוכח היכולת של האויב לבצע מתקפה
במהירות הבזק והקושי לזהות את התוקף.
הכנות של התוקפים למתקפה קיברנטית עשויות להתנהל בחדרי חדרים על ידי צוותים קטנים
וחשאיים ,הרחק מהיעד ,ועל כן קשה לצפות לדליפת מידע מוקדם ,שישמש בסיס להתרעה ,זאת
לעומת הכנות למתקפה של צבא קונבנציונלי .לעתים אפילו קשה לדעת בזמן אמת שהתקפה
כבר החלה.
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במישור הלאומי ,ב־ 18במאי  2011הכריז ראש המשלה בנימין נתניהו על הקמת "מטה סייבר לאומי".
לפי הודעת משרד ראש הממשלה" :ייעודו העיקרי של המטה הוא להרחיב את יכולות ההגנה של המדינה
על מערכות התשתיות החיוניות מפני התקפות טרור קיברנטי ,המבוצעות הן בידי מדינות זרות והן בידי
גורמי טרור".

פשיעה קיברנטית
פשיעה קיברנטית היא פשיעה במרחב הקיברנטי למען רווח כספי ,או טובת הנאה ,העברות בלתי חוקיות
של אמצעי מימון  ,הלבנת כספים ,הונאות אינטרנט ,העלמות מס ותקשורת בין ארגונים פליליים.
חדירה לפרטיות ,שינויי נתונים )של חברות או של רשויות ממשלתיות( למען מטרות פוליטיות ואישיות.
הלבנת הון ,עבירות בכרטיסי אשראי ,גניבה ,מרמה ,הונאה ,הימורים ,זנות ,פדופיליה וסחר בסמים הן
עבירות טיפוסיות ,שעידן האינטרנט הביא לשינוי באופן ביצוען .עבריינים הפעילים במגוון העבירות
המוזכר ,אשר גילו את הפוטנציאל הגלום במחשב וברשת האינטרנט ,שינו את אופן ביצוע העבירות,
כשהמחשב משמש להם כלי לביצוע העבירה.
הפשיעה נעשית באמצעות נוזקות.

האקר ,פצחן
הוא אדם המתעניין בטכנולוגיה ובשימוש יצירתי בה .בדרך כלל הכוונה היא למומחה מחשבים המשתמש
בהם בצורה יצירתית .כיום הציבור והתקשורת משתמשים במושג האקר כהתייחסות למומחה בתחום
פרצות מחשבים ופרצות רשתות מחשבים ,בעיקר במובן השלילי.
האקר של כובע לבן הוא מי שמשתמש בידיעותיו במחשבים כדי לבדוק יציבות של תוכנות ,מחשבים או
רשתות ואת עוצמת המיגון שלהם .האקרים של כובע לבן פעמים רבות עובדים בתחום אבטחת
המחשבים ,ונחשבים חלק מן הממסד.
האקר של כובע שחור הוא מי שמשתמש בידיעותיו במחשבים כדי להפיל או לחדור למערכות ללא רשות
ולדלות משם פרטים או לשנות דברים .לרוב פעולתיו ייחשבו עבירה על החוק.
האקר של כובע אפור הוא מי שמשתמש בידיעותיו במחשבים כדי לחקור ולחפש ידע נוסף בתחום ,או מי
שכוונתו לא בהכרח ברורה .הוא אינו מעוניין לגרום נזק לקורבן ,אך גם לא מעוניין לסייע לו.
הביטוי "קראקר" נפוץ בשתי משמעויות .האחת מתייחסת לאנשים העוסקים בפריצת הגנות תוכנה,
והשנייה משמשת כינוי גנאי להאקרים המבצעים פעולות בלתי חוקיות.
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הצפנה
"תורת ההצפנות" )קריפטולוגיה( עוסקת בשיטות להסתרת מידע רגיש ע"י הצפנתו.
"הצפנת המידע" היא פעולה כלשהי שמבוצעת על המידע ,וגורמת לו להיות בלתי-קריא למי שיתפוס
את ההודעה בדרך.
בנוסף ,ההצפנה חייבת להיות כזאת שתאפשר לשני הצדדים לפענח את המידע כאשר הוא מגיע אליהם
)אחרת לא יהיה אפשר לתקשר(.
"גלוי" – המסר שאותו רוצים להעביר .נקרא גם ") Plain Textטקסט פשוט"(
"סתר" – המסר אותו רוצים להעביר ,לאחר שעבר הצפנה .נקרא גם ") Cipher Textטקסט מוצפן"(
"הצפנה" – הפיכת "גלוי" ל"סתר" באמצעות "מנגנון" ו"מפתח"
"פענוח" – הפיכת "סתר" ל"גלוי" באמצעות "מנגנון" ו"מפתח"
"שיטה" " /מנגנון" – השיטה שאיתה אנחנו בוחרים להצפין את המידע.
למשל :כל אות בטקסט תוחלף באות שנמצאת  Xאותיות אחריה באלפבית.
"מפתח" – פיסת מידע שקיימת רק אצל השולח/המקבל שה"שיטה" לא תעבוד בלעדיה.
למשל :איזה אות  Xתחליף את האות המקורית בטקסט?
נניח שהמפתח הוא  ,4אז כל אות בטקסט תוחלף באות שבאה  4אותיות אחריה באלפבית.
למשל הטקסט "היי בוב מה נשמע" יהפוך ל"טננ ויו פט צגפר" )שימו לב שהאות ש הפכה
לאות ג משום שהתחלנו את הספירה מההתחלה(
הצפנות שמשו כבר בימי קדם ,למשל בצבא הרומי
שיטת ההצפנה נקראת גם "צופן קיסר" על שם יוליוס קיסר ,מנהיג הצבא הרומי.
פעילות בנושא הצפנה במוזאון המדע בירושלים

כל אות מוחלפת באות אחרת שבאה  Xאותיות אחריה.
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עולם ההצפנות – היסטוריה והתפתחויות
בעבר )עד שנות הששים של המאה העשרים( ,פעולות ההצפנה התמקדו בעיקר בהקשרים צבאיים.
דוגמאות :צופן קיסר" ,האניגמה" הגרמנית ,טלפון "אדום".
בימינו ,עם השימוש היום יומי הנרחב בתקשורת דיגיטלית ובאינטרנט ,יש שימוש רב בהצפנה גם
בהקשרים מסחריים.
דוגמאות :מיילים מוצפנים בין שותפים עסקיים ,חוזים סודיים שמורים בצורה מוצפנת.
היום אפילו האזרח הפשוט משתמש בהצפנה כדי לשמור על הפרטיות שלו.
דוגמאות :הצפנת קצה לקצה של .Whatsapp, Telegram, paypal
דברים סודיים :פרטי אשראי ,פרטים אישיים ,מידע רפואי...

צופן החלפה
עכשיו אחרי שהבנו את הבסיס ,זה הזמן להכיר שיטת הצפנה נוספת.
"צופן החלפה" הוא שיטה שבה כל אות מוחלפת באות אחרת.
המפתח של השיטה הזו היא "טבלת ההחלפה" שאומרת איזה אות תחליף כל אות .למשל:

סימני פיסוק נעלמים בתהליך ההצפנה ,אותיות סופיות הופכות ללא-סופיות ,רווחים נשמרים כמו שהם.

עולם ההצפנות – הצד השני של המאבק
הפן השני של תורת ההצפנות הוא פיתוח שיטות לשבירה של מערכות הצפנה קיימות ,ללא גישה
למפתח הסודי.
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הדוגמה המפורסמת ביותר מסוג זה היא הניסיון המוצלח של המודיעין הבריטי במלחמת העולם השנייה
בשבירת מערכת ההצפנה הגרמנית ,ה"אניגמה".
במאמץ זה שיחק תפקיד מפתח המתמטיקאי ומדען המחשב המחונן אלן טיורינג ).(Alan Turing

מונחים בסיסיים בהצפנה
"שבירה" – הפיכת "סתר" ל"גלוי" ללא ידיעת המפתח.
"מניה" – שיטת שבירה נפוצה שבה מנסים את כל המפתחות האפשריים עד שמצליחים להפוך את
ה"סתר" לטקסט קריא )שהוא ככל הנראה ה"גלוי"(
"שחזור" – הפיכת "סתר" ל"גלוי" ללא ידיעת המנגנון.
"שחזור" היא טכניקה מסובכת מאוד ,לא כל צופן אפשר לשחזר ,ובדרך כלל בשביל לבצע שחזור יש
צורך בהרבה מחקר ומשאבי חישוב חזקים.
שבירה של "צופן החלפה " -הרעיון
מציאת המפתח ושבירת ההצפנה מבוססת על כך שבשפה יש חוקים סטטיסטיים.
אחד החוקים הנפוצים הוא חוק "שכיחות האותיות":
האות הנפוצה ביותר בעברית היא האות י ותדירות הופעתה היא .11.4%
אחריה באה האות ו ותדירות הופעתה היא .10.6%
אחרונות באות האותיות ט ו -ז עם התדירויות  1.3%ו) 0.8%-בהתאמה(.
חוק נוסף עוסק במילים בנות "שתי אותיות":
למשל 3 ,המילים בנות שתי אותיות הכי נפוצות בעברית הן" :של"" ,את" ו"על"
)לא בהכרח בסדר הזה(
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מערכות הצפנה ושבירתן "בעולם האמתי"
פעילויות של תכנון מערכות הצפנה חדשות וניסיונות לשבירתן ממשיכות למשוך חוקרים בתעשייה,
באוניברסיטאות ,ובארגוני ביון.
מחקר קריפטולוגי משלב בתוכו:
ידע במתמטיקה וסטטיסטיקה
כישורים תכנות ואלגוריתמיקה )מדעי המחשב(
מחקר שפה ובלשנות
כיום קיימות מערכות הצפנה מתוחכמות ביותר שנחשבות ל"בלתי-שבירות".
אבל כמובן שאין כזה דבר ,כל הזמן מוצאים פירצות ושיטות חדשות לשבור מערכות הצפנה ,מדובר
במאבק נצחי בין המצפינים לשוברי ההצפנות.
הצד שרוצה שישלחו לו מידע מוצפן )נקרא לו "המקבל"( שולח לצד השני )נקרא לו "השולח"( את
המפתח הציבורי שלו.
השולח מצפין את ההודעה באמצעות המפתח הציבורי שקיבל ,ושולח אותה.
מהרגע שההודעה הוצפנה ,אף אחד )כולל השולח!( לא יכול לפענח את ההודעה.
היחיד שיוכל לפענח את ההודעה הוא מי שמחזיק במפתח הפרטי ,שזה המקבל.
שיטת ההצפנה
הצפנה ) (Encryptionהוא תהליך הלוקח מידע ו"מערבב" אותו כך שלא ניתן יהיה להבינו .רק מי שיודע
את מפתח ההצפנה יוכל לפענחו חזרה ).(Decrypt
קיימים שני סוגי הצפנות:
.1

הצפנה סימטרית – הצפנה בה אותו מפתח משמש הן להצפנה והן לפיענוח

.2

הצפנה א-סימטרית ) חתימה אלקטרונית מבוססת על הצפנה א-סימטרית בטכנולוגית (PKI

דוגמה לאלגוריתם הצפנה סימטרית הוא:
"החלף כל אות במידע המקורי באות הנמצאת במרחק  Xאותיות ממנה על האלף-בית"
התוצאה שלו תוך שימוש ב  1=xעל המילה "פרסונל" תהיה "צשעזסמ"
הפענוח של המסר הוא" :הסט כל אות במידע המוצפן באות הנמצאת במרחק – Xממנה על האלף-בית"
 Xנקרא מפתח ההצפנה .הצפנה זו נקראת הצפנה במפתח סימטרי ,מאחר שאותו מפתח ) (1משמש
להצפנה ולפענוח.
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צופן סמטרי וא-סמטרי
בשביל לתקשר בצופן סימטרי ,חייבים השולח והמקבל לתאם ביניהם את המפתח.
בשביל לעשות זאת ,הם חייבים להיפגש פיזית ,או להסתכן בשליחת המפתח על-גבי הרשת.
למה לא להצפין את המפתח עצמו? אפשר ,אבל גם בשביל ההצפנה של המפתח צריך לבצע תיאום
מפתחות .אז אנחנו תקועים בלופ...
בגלל הבעיה הזו ,מדעני קריפטולוגיה פיתחו שיטות הצפנה מתקדמות שעובדות בדרך אחרת :המפתח
איתו מצפינים הוא מפתח שונה מהמפתח איתו מפענחים.
איך זה עובד?? קסמי המתמטיקה..
שיטות הצפנה כאלה נקראות "צופן א-סימטרי".
צופן א-סימטרי מתבסס על הרעיון של "מפתח ציבורי" ו"מפתח פרטי".
"המפתח הציבורי" הוא המפתח איתו מצפינים ,והוא גלוי לכולם.
"המפתח הפרטי" הוא המפתח איתו מפענחים ,והוא ידוע רק לצד המקבל.
אם התקשורת חד-כיוונית ,יש צורך רק בצמד אחד של "ציבורי" ו"פרטי".
אם התקשורת היא דו-כיוונית ,יש צורך בשני צמדים של "ציבורי" ו"פרטי".

חתימה דיגיטלית על בסיס PKI
טכנולוגית  PKIמבוססת על הצפנה במפתחות א-סימטריים ,שמשמעותה פיצול המפתח לשני מפתחות:
מפתח ציבורי המופץ לכולם ומפתח פרטי אשר נשמר בסוד ,כאשר המפתח הציבורי שונה מהמפתח
הפרטי  -צירוף של הקוד הפרטי והקוד הציבורי משול לפתיחת המנעול!
כדי להבין את תהליך החתימה וההצפנה ,נכיר שני אנשים המשתתפים בו:
מר חותמני מעוניין לחתום על מסר ,ולשלוח אותו לגב נמעני .כזכור ,המפתח הפרטי של מר חותמני הוא
סודי ,ורק הוא יודע אותו ומסוגל להשתמש בו .כדי לחתום על המסמך ,הוא מבצע את הפעולות הבאות:
באמצעות הפעלת התהליך הידוע בשם ) HASHגיבוב( הוא יוצר את "תמצית המסמך" ) Message
 – (Digestרצף של מספרים שרק ,אך ורק ,המסמך הנחתם יכול ליצר .לא ניתן לשחזר את המסמך
מתוך התמצית שלו ,ושינוי של המסמך אפילו באות אחת יגרום לפונקציית  HASHלייצר "תמצית" שונה
לגמרי.
מנגנוני  HASHידועים ונפוצים הם  5MDו ) SHA 1/2 -החתימה האלקטרונית מתבססת על מנגנון
. (SHA 2- HASH
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את התמצית מצפין מר חותמני באמצעות המפתח הפרטי שלו.
המסמך בצירוף החתימה שלו )תמצית מוצפנת( והמפתח הציבורי של מר חותמני נשלחים לגב נמעני.
גב נמעני קוראת את המסמך ומעוניינת לוודא שאכן מר חותמני חתם על המסמך ,ושהמסמך לא שונה
מעת החתימה .היא מבצעת את הפעולות הבאות:
מפענחת את קובץ החתימה באמצעות המפתח הציבורי של מר חותמני שצורף למסר האלקטרוני.
מפעילה על המסמך שהגיע עם החתימה את פונקציית ה HASH -ויוצרת "תמצית מסמך",
אם המפתח הציבורי מצליח לפתוח את החתימה ,ג ב נמעני יודעת שקובץ החתימה אכן נחתם ע"י מר
חותמני.
גב נמעני משווה בין תמצית המסמך שנוצרה אצלה ובין זו שפוענחה מתוך החתימה הדיגיטלית.
אם התמציות זהות ,גב נמעני בטוחה שהמסמך לא שונה.
הפעולות המתוארות נקראות אימות חתימה )(Signature Verification

* כלל התהליך המתמטי המתבצע הינו שקוף למשתמש ומתבצע ע"י תוכנת החתימה.
בשיטה זו קיבלנו חתימה המשיגה את שתי המטרות של חתימה:
חתימה על מסמך)  -(Signמר חותמני יכול להוכיח שהוא חתם על המסמך .רק לו יש את המפתח
הפרטי ועל כן רק הוא יכול להצפין קובץ שנפתח על ידי המפתח הציבורי שלו .מכאן הוא גם לא יכול
להתכחש למסמך )מאותה סיבה( .
חתימת המסמך ) -(sealאם התמצית של המסמך של המסמך שנמצאת בקובץ החתימה תואמת את
תמצית המסמך שהגיע – ודאי הוא שהמסמך לא שונה .כל עריכה מחדש של המסמך תבטל את תקפות
החתימה הדיגיטלית הקיימת.
*** החתימה הדיגיטלית אינה מבטיחה את סודיות המסמך .כדי להבטיח זאת ,עלינו להצפינו באופן שרק
גב נמעני תוכל לקוראו.

177

מונחים מרכזיים באבטחת מידע
אבטחת מידע )(InfoSec
פעילות ,שמטרתה הגנה על מערכות מחשב מפני סיכונים המאיימים עליהן.
סקאדה SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition
מערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח ,שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה.
ספק אינטרנט ISP Internet Service Provider
הגוף המאפשר למשתמש הקצה להתחבר לפרוטוקול  TCP/IPהמקשר בינו לבין רשת האינטרנט
העולמית.

TOR The Onion Router
תוכנה חופשית המנתבת תקשורת מוצפנת ואנונימית בין מחשבים על גבי רשת האינטרנט באמצעות
רשת של צמתים הנקראת רשת .Tor

NSA National Security Agency
הסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב .זוהי סוכנות ביון ממשלתית של ארצות הברית ,האחראית על מודיעין
אותות ) – (Sigintניטור גלובלי הכולל מעקב אחר אותות אלקטרוניים ,איסופם ועיבודם ,מעקב אחר
תקשורת זרה ,ופיתוח דרכי הצפנה ואותות – עבור מודיעין חוץ וביון נגדי.
יומינט  HUMINT Human Intelligenceמודיעין אנושי.
אוסינט –  OSINT Open Source Intelligenceמודיעין ממקורות גלויים.
ויסינט  – VISINT Visual Intelligenceמודיעין חזותי.

סיגינט SIGINT Signals Intelligence
מודיעין אותות המבוסס על האזנה לאמצעי תקשורת ולגלים אלקטרומגנטיים המשמשים להעברת מידע
או הפעלת מערכות צבאיות .בסיגינט מקובלות שתי צורות איסוף עיקריות :קומינט ואלינט.
 – COMINT Communications Intelligenceמודיעין תקשורת.
 – ELINT Electronic Intelligenceמודיעין אלקטרוני.
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