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דחיב הז תא םירבוע
Corona

News

 ירסח םיבצמ םע תודדומתה לש םילק אל םירגתא הביצמ תעכ םירבוע ונאש הפוקתה
 ןהו ישיאה רושימב ונתאמ דחא לכל ןה ,ימלוע-ללכ רבשמ חכונל תואדו רסוחו םידקת
.תילארשיה הרבחהמ קלחכ ונלוכל

 תוירחאו ןומא ,תוירדילוס תולגל ונתלוכילו ונלש יתרבחה ןסוחל ןחבמ תעש יהוז
.םיפתושמ תוחוכב רבשמה תא רובעל ונל ורשפאיש תידדה

 םא ,תועיגפ תויסולכואב הכימתל הסייגתה י"שר ןרק ,רבעב םוריח יבצמב ומכ
 עויס ןתמו וניפתוש םע םיבאשמ םוגיא ךרד םאו חטשב תולעופה תוינכתה תועצמאב
 עויס ןתמ :םה תעכ םידקמתמ ונחנא םהב םיירקיעה םיאשונה .שרדנש ןכיה דקוממ
 הריציו קחשמ תוכרע תקולח ,תופורתו הנייגיה יכרצ ,ןוזמ תשיכר תבוטל ירמוח
 םע ףותישב ילאוטריו הדימל דקומ תלעפה ןכו ,תוחפשמל םיבשחמ תשיכר ,םידליל
 ילבקמב העיגפה תא רעזמל ידכ התלוכיבש לכ השוע ןרקה ,דבב דב .ךוניחה דרשמ
 תורבחה תותומעהו הטמה ידבועב םג ןבומכו ,תוינכתה יפתתשמבו םיתורישה
.י"שר תשרב

 םלוכש ,םהל םיעייסמה םיבדנתמלו תונושה תוינכתה יתווצל תודוהל תונמדזה יהוז
!חוכ רשי – הלא םישק םיאנתב רתויב בוטה הנעמה תא תתל ידכ תוריסמב םידבוע

 ונמצע לע ונחקלש המישמה יכ החוטב ינא ,דיתעה ןפוצ המ תוזחל םויה השק םא םג
 וכותב י"שר ןרקו ולוכ יתרבחה רזגמל יכו ,רבשמה ירחא םג תוחפ אל תיטנוולר היהת
.רתוי םיקזוחמ ונממ תאצל לכונש ידכ ינויח דיקפת שי

2020 לירפא

 חספה גח תארקל .הקינעמ איהש ירמוחה עויסה תא הביחרמ י"שר ןרק ,בצמה רואל
 הקוצמבו ינועב תוחפשמל םילקש יפלא תואמב הינק יוות תקולחל םיכרענ ונא
 "תתל" ןוגרא לש המזויל םייפורתנליפ םיפוג דוע םע ונפרטצה ,ףסונב .הירפירפב
 תוקקזנ תויסולכואל םייסיסב הנייגיהו ןוזמ ירצומב עויסל םוריח ןרק תמקהל
.םידדוב םישישק דחוימבו ,תועיגפו

 רובע ינויח ךרוצ אוה תשרל רוביח םע בשחמ ,דודיבל םישרדנ ונלוכ םהב הלא םימיב
 ןווגמ דועו םירוגס רפסה יתב רשאכ קוחרמ הדימל רשפאמו אוה .רעונ ינבו םידלי
 םיתב טעמ אל שיו רחאמ .תודידבהו חתמה תא תוגיפמו תורישעמ ,תונהמ תויוליעפ
 ןושאר בשחמ" תמזוי ,החפשמל דחא בשחמ אל וליפאו ,דלי לכל בשחמ ילב לארשיב
 ,לודג אוה ךרוצה .ןהידלילו וללה תוחפשמל עייסל הדעונ י"שר ןרק לש "החפשמל
.המזויל ופרטציש םיפתושמ םיפסונ םיבאשמ סייגל םילעופ ונא ןכלו

 ,לארשיב TechSoup םזימ תלעפהל יארחאש י"שר ןרק לש )IT( עדימה תוכרעמ תווצ
 םילכ תרזעב םתוליעפ תא םדקל ישילשה רזגמה ינוגראו תותומעל הרגשב עייסמ
 הלא םימיב .תיתועמשמ החנהב וא תולע אלל םיעצומה תוליבומ תורבח לש םייגולונכט
 תוירלופופה תונכותה תחא איה Zoom ,הצואת תרבוצו תכלוה קוחרמ הדובע םהבש
 תותומע לבא ,הנכותה לש תימניחה הסרגב תוסנתהב ליחתהל ץלמומו רשפא .רתויב
.TechSoup ךרד תומדקתמה תואסרגה לע 50% לש החנהמ תונהיל תולוכי

 ,םידלי ,תוחפשמל םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ םע תופתושמה תוינכתה לכ
 ךות ,םיבדנתמהו םיתווצה ללכ םע אלמ ןפואב לועפל תוכישממ םיריעצו רעונ
 שימגה םינעמה לס תרגסמב .םידבועב קוחרמ הכימתו תנווקמ הדובעל תומאתה
 ,"םיירלולס םיוות"ל לודגה וקלחב ונרבעה ותוא ,בחר שכר ךרעמ לעופ תוחפשמל
.דיינה ןופלטה תועצמאב לצנלו ריבעהל ןתינש הלאכ רמולכ
 הנעמ תתל תוכישממ - ךוניחב תינפתו ןופצל םידעי ,וידחי – י״שר ןרק תותומע םג
 תויתיב-ץוחה תורגסמבו הליהקב החוורה יתוריש לכב םיבדנתמו עוצקמ ישנא לש
 תושקתמ וללה תורגסמבו םיתורישב תורזענה תויסולכואה .ןתוירחא תחתש
.ןבצמב תורדרדתה עונמל ידכ יחרכה אוה תעכ עויס ןתמו ,הרגשב םג דדומתהל

 רבייס ,םימישגמ - תורענו םירענל י״שר ןרק לש רבייס ךוניחל זכרמה תוינכת ןווגמ
 רוביצל .קוחרמ םינווקמ םידומיל לש תנוכתמל ורבע - קטראטסו תואירממ ,באלק
 - םיפסונ רבייסו םיבשחמ יאשונבו תונכתב םייטנרטניא םיסרוק זכרמה עיצמ בחרה
 ךרד םינימזו ,ימואלה רבייסה ךרעמ םע ףותישב חתפמ אוה םתוא םיימניח םיסרוק
:תשרל רבכ ולע ."IL סופמק" םיילטיגידה םיסרוקה תמרופטלפ

 המיצעמ םוריחה תפוקתו ,םיידומיל םירעפ םוצמצב דימתמ ךרוצ שי הרגש ןמזב םג
 הדימל דקומ ךוניחה דרשמ םע ףותישב ליעפי י"שר ןרק לש ביצי תיב .רתוי דוע ותוא
 קוזיח לע שגדב ,הבילה תועוצקמב רובגת ב"י-'ט תותיכ ידימלתל קינעיש ילאוטריו
 תווצ דצל .הקיזיפו הימיכ ,הקיטמתמ ,תילגנאב תורגבה תוניחב תארקל תויונמוימ
 ןתי אוהו ,םיטנדוטסו היישעתהמ םיבדנתמ דקומב םירועישה תא וריבעי ביצי תיב
 ,לטניא תרבח םג םיפתוש המזויל .הירפירפב םיבושיי תורשעב םידימלת יפלאל הנעמ
 "תיעדמ תוגיהנמ" תינכתב םיצ"דמה ,ףסונב .תוימוקמה תויושרהו ח"רפ ,תויצרדפ
 תינכתהש תורמל ,ןמזה חורב תויתובדנתה תומזוי לע םירתוומ אל ביצי תיב לש
 םירועישו תוכרדה ריבעהל םינגראתמ םה .תפטושה תוליעפה תא קיספהל הצלאנ
 םייוסינ לש תרבוח תילטיגידה הידמב םיציפמו ,תנווקמ המרופטלפ ךרד םיעדמב
.תיבב תושעל רשפאש םירוהו םידליל םייעדמ

םיליחתמל )python( ןותייפ תפשב תונכת -               

 םימדקתמל ןותייפ -                 

 םיבשחמ תרושקתו תותשר :טנרטניאה דבוע ךיא - םיתשורמ
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,םכיריקילו םכל חמש חספ גח ילוחיאב

ןהכ לכימ
י"שר ןרק תיל"כנמ

,םירקי םירבח

םוריח עויס םיקינעמ

החפשמל ןושאר בשחמ

Zoom לע םוז

קוחרמ החוור

תשרב רבייס דומלל

דקומב הדימל
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 םידעי תתומע הליעפמש הייאר תויוקל םע םישנאל םיתורישה זכרמ ,רוא לדגמ
 תוינכת יפתתשמל .קוחרמ םיתוריש ןתמ לש םירגתאה םע החלצהב דדומתמ ,ןופצל
 ,םיבשחמ יאשונב תישיא םימאתומ דומיל ירמוח םיחלשנ הקוסעתל הנווכההו הנכהה
 םע תויתצובקו תוינטרפ תוחיש תוכרענו ,דועו תילגנא ,תירבע ,תעייסמ היגולונכט
 לבא םתיבב םנמא םיאצמנ םייאמצע םייחל הניכמה תינכת יריעצ .םירומה תווצ
 תילכלכ תולהנתה ,הפש ידומיל ןוגכ םינכת Zoom תנכת ךרד דומלל םיכישממ
 רפסמב 230% לש הילע שי תינכטה הכימתה דקומב .טרופס ינומיא וליפאו
 ,טנרטניאב שומישל תעגונה היעב לכל הנעמ תתל ןבומכ ךישממ אוהו ,תוינפה
 הבושתו תישגר הכימתל םח וק חתפ רוא לדגמ ,ףסונב .ןופלטבו תויצקילפאב
.םיתוריש תלבקל עגונב תולאשל

 הקוסעתב בלתשהל ההובג הלכשה ילעב םישדח םילועל תעייסמה ,םיהבג תתומע
 תומרופטלפל הלש הריירקה חותיפו תומזיה תוינכת תא הריבעה ,לארשיב תיתוכיא
 יתועמשמ ןפואב לדג  התומעה יתורישל שוקיבה .Zoom תוחיש רקיעב ,תונווקמ
 יאדווב - רתוי תרגתאמל הדובע תאיצמ ךפוהש ,קשמה לע רבשמה תעפשה רואל
.םישדח םילוע רובע

 תוריש ,תוריש תנשב םיבדנתמ תוליעפמה י"שר ןרק לש קפואו השעמ זכרמ תותומע
 תוינכותהמ קלח .בצמל םאתהב שדחמ וכרענ תויאבצ-םדק תוניכמו יחרזא-ימואל
 תושר תויחנה יפל תובדנתה תומישמל םוי ידמ םיאצוי םיריעצ תואמ לבא ותבשוה
 תרבעהב ,א"דמבו םילוח יתבב ,תואלקחב ,תוימוקמה תויושרב - תימואלה םוריחה
.דועו החוור תורגסמב ,םינווקמ םירועיש

רוא תדוקנ

הקוסעתל םילוע

םוריחב םיבדנתמ

 ףסונ עדימל
ןאכ וצחל
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