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 דיפטק 

שתי המדינות חתמו לאחרונה מזכר ההבנות לשיתוף פעולה בתחום הסייבר  |  אסף לבנון

שיתוף פעולה טכנולוגי בין ישראל לקזחסטן

קז" ליחסי  חשובה  עתרומה 
הגדיר  כך  חסטן-ישראל", 
שגריר  בורשקוב,  סטיבלדי 
קזחסטן בישראל, את מזכר 
ההבנות לשיתוף פעולה בתחום 
נובמבר  הסייבר שנחתם בחודש 
האחרון. לפי המזכר, עליו חתומים 
מערך הסייבר הלאומי של ישראל 
וה-RSE, השירות הטכני-ממשלתי 

עבוועדת הביטחון של קזחסטן, יש
תפו שני הצדדים פעולה ויחלקו 
מידע, אסטרטגיות ודרכי פעולה 
לאבטחת סייבר. כן יקיימו הצדדים 

עסמינרים, ועידות ותרגולים משות
עפים. בדברים שנשא בטקס החתי

מה יגאל אונא, ראש מערך הסייבר 
הלאומי של ישראל, הוא הדגיש את 

עחשיבות האינטראקציה בין הצ
עדדים בנושא, במיוחד בתקופת מג

פת הקורונה והצהיר שעם סיומה 

עועם פתיחת השמיים - ישמחו נציגי משרדו להגיע לקזחס
טן כדי להתחיל בהעמקת שיתוף הפעולה. כמו כן, לאחרונה 
 ,Astana Hub ,השיקה קזאחסטן פארק טכנולוגי בינלאומי

המיועד לחברות סטארט-אפ בתחום טכנולוגיות המידע.
"מזכר ההבנות היה סופו של תהליך שלקח זמן מה", 

ענזכר השגריר בורשקוב. "התחיל קשר בנושא בין שתי המ
דינות, הוחלף מידע פרקטי ונעשתה התקדמות לטיוטות 
הסכם - שהובילה להסכם הסופי. אנחנו בקזחסטן רואים 

עאת שיתוף הפעולה הזה כבעל פוטנציאל עצום, לאור העו
בדה שישראל היא מדינה מובילה בתחום אבטחת הסייבר. 
במקביל, בקזחסטן יש תשתית טובה לנושא. יש לנו את 

עמשרד החדשנות והחלל וקיים גם מרכז טכני המוקדש לנו
שא הסייבר. קזחסטן היא מדינה דיגיטלית שמחליפה מידע 

עבתחום עם מדינות רבות באירופה. העמקת הדיגיטציה נמ
צאת גבוה בסדר העדיפויות של הממשל הקזחי".

בורשקוב מציין שקזחסטן וישראל כבר משתפות פעולה 
בצורה הדוקה בתחום טכנולוגיית החקלאות ומחליפות ביניהן 

מידע בנושא. תחום נוסף בו מעוניינת קזחסטן בסיועה של ישראל הוא תצפית 
בבחירות. במדינה צפויות להתקיים בחירות לפרלמנט בינואר 2021 והיא מגייסת 
משקיפים בינ"ל, שיפקחו על התהליך - משלב הקמפיין ועד ספירת הקולות. 

עהשאיפה היא שגם משקיפים ישראלים ייקחו בו חלק. "בחי
רות ייצוגיות, שקופות ונקיות הן אבן הפינה של הדמוקרטיה 
וממשלת קזחסטן מחויבת לקיומן של בחירות בסטנדרטים 

עהגבוהים ביותר", אומר איש העסקים דוד לוקסמבורג, קונ
סול כבוד של ממשלת קזחסטן. "מגיפת הקורונה עושה את 

עהתהליך למאתגר יותר וכך גם את הגעת ועבודת המשקי
 ,OSCE פים - אך חלק מהם כבר הגיעו, לדוגמא משלחת
והחלו בעבודתם, שתגיע לשיא ב-10 בינואר, תאריך ההליכה 
לקלפיות. בבחירות האחרונות במדינה, שהתקיימו ב-2016, 
הצביעו 9.7 מיליון איש ואנחנו מקווים שהקורונה לא תפחית 

עאת המספרים הפעם. הקול של האזרח חשוב לממשל הקז
חי. הנשיא מוביל גישה של בניית מדיניות בהתבסס על דעת 
הציבור, תוך הקשבה מלאה וניהול דיאלוג פתוח איתו. לשם 
כך הוסמכה מועצת יועצים, שאחראית על קיום הקשר עם 

הציבור וכיום מפתחים רעיונות נוספים בנושא זה".
עבבחירות הקרובות לבית התחתון של הפרלמנט הק
עזחי )הבנוי משני בתי נבחרים נפרדים( ירוצו חמש מפל

גות. עוד מתגאה השגריר ברפורמות שנעשו במערכת הממשל, במסגרתן 
קל יותר להקים מפלגות חדשות וכל המפלגות הרצות לפרלמנט חייבות 

לכלול לפחות 30% נשים וצעירים ברשימותיהן.

דוד לוקסמבורג | צילום: באדיבות 
שגרירות קזחסטן

המכון לייצור מתקדם בישראל, שהושק במרץ האחרון, פועל להטמיע במפעלי 
התעשייה תהליכי ייצור מתקדמים ולקדם פיתוח מוצרים חכמים  |  איילת צור

המסע אל תעשייה 4.0 

חודש מרץ האחרון יצא ב
עלדרכו המכון לייצור מת

קדם. המכון, מיסודו של 
מינהל תעשיות במשרד 
הכלכלה והתעשייה, נועד לשמש 
כתובת מרכזית למפעלי תעשייה, 

עלצורך שיפור הפריון והתוצאות הע
סקיות באמצעות יישום טכנולוגיות 
מתקדמות, שיטות ניהול ותהליכי 

ייצור מתקדמים. 
הקמת המכון היא תולדה של 
תוכנית אסטרטגיה לאומית, לפיה 
התעשייה בישראל נדרשת לבצע 
קפיצת מדרגה על מנת להתמודד 

עעם התחרות העולמית. בחזונו פו
על המכון למען תעשייה ישראלית 
יצרנית, משגשגת, יעילה, איכותית, 
חדשנית ומובילה בתחומה בעולם. 
משבר הקורונה העצים את הצורך 

עבדיגיטציה ואוטומציה, מה שהביא לזינוק משמעותי במס
עפר המפעלים שנקבעו למכון כיעד בשנת פעילותו הראשו

נה, טרם פרוץ המשבר, ובמקום סיוע ל-20 מפעלים יסיים 
המכון את שנת 2020 בקצב של 100 מפעלים בשנה.

שיטת העבודה כוללת אבחון, ייעוץ והטמעה. בשלב 
הראשון עורכים במפעל אבחון בראייה של תעשייה 4.0 
בסיומו מופקת "מפת דרכים" המהווה בסיס לתוכנית עבודה 
לשיפור פריון, תוך שימוש בכלים של תעשייה 4.0, ממנה 
ניתן להמשיך לתהליך הטמעה של טכנולוגיות ושיטות ייצור 
ו/או ניהול מתקדמות. תהליך האבחון כולל: מערכות מידע, 

עמשאבי ייצור, שרשרת הערך, ותרבות ארגונית – מתוך תפי
עסה כי הבסיס לשינוי הוא תשתית ארגונית וניהולית מאפ

שרת. ואכן, רוב המפעלים שעברו אבחון אימצו את "מפת 
הדרכים" כתוכנית פעולה אסטרטגית לשיפור פריון.

בני אמויאל, מנכ"ל המכון: "השאיפה של המפעלים 
צריכה להיות דיגיטציה של כל שרשרת הערך והתהליכים, 

החל בחומרי הגלם דרך ייצור המוצר וכלה בלקוח הסופי. לכשיגיעו למצב של 
עניטור בזמן אמת של כל שרשרת הערך ושל נגישות הנתונים הרלוונטיים, מר

מת מפעיל המכונה דרך מנהל המשמרת ועד לרמת המנכ"ל, אזי מהירות ואיכות 

עקבלת ההחלטות ישתפרו ואיתן גם מהירות התגובה ויכולת התחרות של האר
גון בשוק והסתגלותו למציאות המשתנה. בנוסף, ראוי לציין את החשיבות הרבה 
בפיתוח וטיפוח ההון האנושי, המהווה מרכיב מפתח בהצלחת הארגון במעבר 

לעולם של תעשיה 4.0".
עלצד הסיוע בתהליכי האבחון, היעוץ וההטמעה פועל המכון להקמת מרכז הד
עגמה והתנסות לטכנולוגיות מתקדמות וכן לביסוס קהילת תעשייה מתקדמת, במט

רה להרחיב את היקף העוסקים בתחומי הייצור המתקדם וליצור סביבה תעשייתית 
עמפרה, תוך שיתוף פעולה בין התעשייה, האקדמיה, ספקי טכנו
לוגיה, יועצים, מרצים וכן מובילי דעה בתחום הייצור המתקדם. 
עהמכון הוא גוף ממשלתי, המופעל על-ידי חברה שנ

בחרה לתת שירותי הקמה והפעלה, בבעלות משותפת 
של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, 

קבוצת Tefen ו-ESI קומטיגו.
שילוב הניסיון האקדמי והיישומי של המכללה האקדמית 

עבראודה, בתחומי הנדסה מגוונים, יחד עם הניסיון הרב שצב
רה קבוצת תפן בשיפור תהליכים במפעלי תעשייה, ויכולותיה 
של קבוצת ESI קומטיגו בתחומי Big Data ולמידת מכונה, 
מקנים למכון יכולת ראייה כוללת, המאפשרת מתן פתרונות 

לתעשייה בישראל.
"תעשייה 4.0 אינה רק תהליכי ייצור מתקדמים אלא גם 

עפיתוח מוצרים חכמים", מדגיש בני אמויאל, "אנו קוראים לתע
עשיינים לבוא ולהיות שותפים להובלת התעשייה הישראלית במ

 סע אל תעשייה4.0. כאשר התעשייה תאמץ את המסע אל תעע
שייה 4.0 כחזון וכדרך פעולה, גם הפריון ישתפר וגם היא תהווה 

מוקד משיכה לצעירים ולסטודנטים להשתלב בתעשייה במקצועות העתיד".
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