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צוות חדשנות מדעית-טכנולוגית במכון ראּות
■

רואי קידר הוא מנכ"ל מכון ראּות .רואי הוא עורך דין בהכשרתו ,בעל תואר ראשון ושני
במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במינהל ציבורי מבית הספר ע"ש
קנדי באוניברסיטת הרווארד שבבוסטון כעמית קרן ווקסנר .רואי שירת במטה לביטחון
לאומי במשרד ראש הממשלה במשך כשבע שנים בתפקיד בכיר בתקופת ממשלות שרון,
אולמרט ונתניהו.

■

עבד עאסלה הוא ראש הצוות שעסק בפיתוח אסטרטגיה חדשה לחדשנות מדעית-טכנולוגית
בישראל ,וראש הצוות לפיתוח אזורי במכון ראּות .עבד בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה
ובמנהל עסקים מטעם אוניברסיטת חיפה ותואר שני בכלכלה .הוא בוגר תכנית עמיתי קרן
קורת-מכון מילקן ,שם עסק בחדשנות פיננסית וגיבוש מודלים לפיתוח כלכלי .במקביל ,עבד
שימש כיועץ כלכלי לחברת הכנסת נאדיה חילו.

■

שי מעוז הוא חבר צוות במכון ראּות .שי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון
ותואר שני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב .הוא שימש בעבר ככלכלן במגוון תפקידים
במחלקת התקציבים של חיל הים .שי בוגר תוכנית מבוע במדרשת עין פרת למנהיגות
ישראלית.

■

גיל מורסיאנו ,יותם הכהן ,נועה אקר-עמרני ואלון קימחי תרמו לחלקים נרחבים מנייר זה.

תודות
מכון ראּות ,מודה לאנשים האלה (לפי סדר א"ב) ,שתרומתם העשירה והמהותית לעבודה זו הייתה
נדיבה בזמן וברצון טוב.
■

ד"ר אורנה ברי – סגנית נשיא ומנהלת מרכז המצוינות בישראל בחברת  ;EMCלשעבר
מדענית ראשית במשרד התמ"ת;

■

מר בועז ממו – המכון הישראלי למדיניות מדע ,טכנולוגיה וחדשנות;

■

פרופ' גילי דרורי – הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית;

מר יואב שלוש – יו"ר משותף ,האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות; מנהל שותף ,אביב קרן
■
הון סיכון;
עם זאת ,הרעיונות המובאים בעבודה זו משקפים את עמדת הכותבים.
רשימת המומחים עמם נפגשנו לצורך עבודה זו מפורטת בנספח .3
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מושגים
חזון ישראל 00

חזון הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מ 01-המדינות המובילות מבחינת
איכות החיים של תושביהן.

קפיצת מדרגה
לאומית

פיתוח מואץ שמביא לסגירת פערים באיכות החיים של תושבי המדינה
בהשוואה למדינות מובילות .קפיצת מדרגה מחייבת שילוב בין צמיחה מהירה
ומתמשכת שמביאה להגדלת העוגה ) (Sustained Growthלבין חלוקת פירות
הצמיחה באופן שישפר את איכות החיים של כלל תושבי המדינה
( ,)Inclusivenessתוך שמירה על המשאבים לטובת הדורות הבאים
).(Sustainability

צמיחה מכלילה

צמיחה המאפשרת הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה
וליהנות מפירותיה על ידי צבירה ומימוש של הון כלכלי ,דוגמת דירה או
חיסכון פנסיוני; של הון אנושי ,דוגמת השכלה או בריאות; או של הון חברתי,
דוגמת רשתות וקשרים חברתיים שמספקים הזדמנויות עסקיות או השפעה
פוליטית.

נכס ייחודי

איכות מקומית – כלכלית ,חברתית ,גיאוגרפית ,היסטורית או סביבתית –
שאיננה ניידת ועשויה להיות תחרותית ברמה העולמית .לדוגמה ,נכסים
ייחודיים של מדינת ישראל הם הישגיה בהפרחת השממה ,מערכת הביטחון,
מערך החדשנות והקשר לעם היהודי.

חדשנות מדעית-
טכנולוגית

היכולת לחשוב או לפעול בצורה שונה על מנת לפתח ידע ,מוצר ,תהליך או
שירות חדש או משופר ,שיש בו כדי לתרום להתפתחות תחומי החיים.

 StartUp Nationאומת הסטארט-אפ היא מושג שהותווה על ידי מחברי הספר הנושא שם זה ,דן
סינור ושאול סינגר ,המתאר את עליית ישראל כמעצמת סטארט-אפ עולמית
במהלך שנות ה 21-ועד למועד כתיבת הספר.
מעגל ההזנה

המערך הסינרגטי של מוסדות ,כוח אדם מיומן ומדיניות מתאימה ,שמאפשר
הזנה מתמשכת של מקורות העוצמה של החדשנות.

בסיס החדשנות

מגוון המוסדות ,האנשים ,התעשיות ,החברות והמרחבים הגיאוגרפים,
שמהווים את התשתית ליצירת החדשנות.

תשתית מוסדית
מאפשרת חדשנות

משרדי הממשלה ,הרשויות ,המנגנונים והגופים ,שמייצרים את הידע ,שיתופי
הפעולה ,ההכשרה ,המדיניות ויכולות הביצוע במטרה לקדם חדשנות מדעית-
טכנולוגית.

חדשנות חברתית

היכולת של המדינה והחברה לייצר את המוסדות ,הארגונים ,הערכים,
הכללים ,התמריצים ,הסביבה והשפה שיכולים להזין את יכולות החדשנות
שמובילים לחדשנות מדעית טכנולוגית .זוהי התשתית החברתית שעל בסיסה
יכולים המגזרים השונים לצמוח ולשגשג.

חינוך לחדשנות
לאורך החיים

מערכי החינוך וההכשרה הפורמליים והלא-פורמליים ,המאפשרים לאדם
ללמוד לאורך החיים ולפתח כישורים מתאימים שמקנים לו יכולת לייצר
חדשנות.
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תקציר
.0

.0
.3

.1

.1
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.0

לישראל יכולות בלתי רגילות בתחומי המדע והטכנולוגיה – הנסיבות הייחודיות שאפפו את
הקמת המדינה ,חוסר במשאבים טבעיים ,אוכלוסיית מהגרים משכילים וריבוי האתגרים
הביטחוניים והחברתיים הובילו את ישראל לפתח יכולות מדעיות-טכנולוגיות מעולות בקנה
מידה עולמי.
נכס ייחודי זה הינו מרכיב קריטי באיכות החיים של תושבי ישראל ,ועל כן מיצוי מיטבי שלו
הוא מרכיב מרכזי ליצירת קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית ומימוש חזון ישראל .01
החל מתחילת שנות ה 41-התפתח בישראל מודל ייחודי שהיווה בסיס לאלפי חברות
סטארט-אפ שקמו ,לפעילות ענפה של קרנות הון סיכון ,לפיתוח תשתית תומכת לתעשיית
טכנולוגיית העילית ('היי-טק') ,ולפתיחת מרכזי מחקר ופיתוח של החברות הרב-לאומיות
המובילות בעולם בשיעור העולה לעין ערוך על כל מקום אחר בעולם ,למעט "עמק הסיליקון"
בקליפורניה .מודל זה זכה לכינוי "אומת הסטארט-אפ" ,והוא מהווה בסיס לגאווה
ישראלית ויהודית בארץ ובעולם.
המסקנה המרכזית של עבודה זו הוא שמודל מדינת הסטארט-אפ הישראלי ,כפי שהוא
כיום ,אינו בר קיימא ,ובהינתן המגמות העולמיות הקיימות ,וללא מתן מענה לחלק
מהאתגרים הישראלים הפנימיים ,המודל ישחק ,וישראל עלולה לאבד את עמדת ההובלה
שיש לה כיום בעולם .מסקנה זו נובעת ,בין השאר ,מהגורמים הבאים:
■

חלק נכבד מהגורמים המיוחסים להצלחה הישראלית היו ארעיים ,כגון הגירה
מאסיבית של כוח אדם מדעי וטכנולוגי מיומן במסגרת העלייה ממדינות חבר העמים
בתחילת שנות ה ,21-וכן מפגש בין ביקוש גלובלי גבוה בתחום ה ICT-ובין היצע יכולות
ישראליות ייחודיות בתחום זה ,ואינם מתקיימים היום.

■

המודל כבר לא ייחודי וממשלות אחרות נוקטות מדיניות אקטיבית ליצירת ייחודיות
משל עצמן;

■

תחרות עולמית גוברת מצד מדינות אחרות על הון אנושי ,הון כלכלי ופעילות עיסקית
של גורמי מפתח בשוק;

■

קיימים מספר כשלי שוק מרכזיים במשק הישראלי ,שללא טיפול בהם ישראל
תתקשה לזנק;

■

הכשרת ההון האנושי בישראל לא מספיקה לאור קצב ההתפתחויות הטכנולוגי;

הצמיחה בישראל אינה מכלילה ,דהיינו פירות הצמיחה והפוטנציאל להנות מהם אינם
■
מגיעים לכלל האוכלוסייה.
לאור אתגרים אלו ,מתחדדת האנומליה שבתפיסה השוררת במחוזות הממשלתיים ,לפיה
השוק יכול להתמודד עם אתגרים אלו ועל כן יש "לתת לשוק לעשות את שלו".
מסקנה משמעותית היא שבמציאות הנוכחית נדרשת יד מכוונת ממשלתית ,שתשכיל לייצר
כיוון ותשתית אנושית ,כלכלית ורגולטורית על-מנת לאפשר לישראל לשמר מעמד מוביל
בחזית החדשנות המדעית-טכנולוגית.
ההתערבות הממשלתית צריכה להתחיל מנקודת מוצא של חזון משותף ,המגלם מספר
אפקטים רצויים:
■

צמיחה מכלילה – מדינה שמתקיימת בה צמיחה שמגיעה לכל שכבות החברה;

■

רתימת כלל הציבור – מדינה שרואה ביכולת לייצר חדשנות כמשימה לאומית שנוגעת
לכלל המרכיבים בחברה הישראלית;

■

סביבת חדשנות – מדינה שיוצרת סביבה המעודדת חדשנות ,מתגמלת יכולות
חדשניות ,מציינת הצלחות ונותנת גיבוי ללקיחת סיכונים;
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■

רב ממדיות – מדינה שבה חדשנות היא לא רק בטכנולוגיה ,אלא גם בחברה ,בחינוך,
במוסדות ,במדיניות וברגולציה;

■

מקומיות וגלובליות – מדינה עם יכולת לזהות בעיות ולייצר פתרונות לצרכים/אתגרים
מקומיים וגלובליים;

מיתוג – מדינה הממותגת כיצירתית ובעלת יכולות חדשנות ייחודיות.
■
קידום חזון משותף מחייב שכלול מעגל ההזנה של החדשנות שכולל שלושה מרכיבים:
מוסדות ,כוח-אדם ומדיניות .כיום ,זיהינו כי תחומים אלו נמצאים בתת הערכות .לצורך כך
זיהינו מספר מוקדים שמחייבים טיפול ,כמתואר להלן:
הרחבת בסיס החדשנות – הרחבת זו כוללת את היכולת לשתף יותר אנשים ,ביותר אזורים
וביותר נושאים בתהליך יצירת החדשנות והשתתפות בפירותיה.
■

יותר אנשים – לישראל יש כוח אדם איכותי שהפוטנציאל שלו איננו ממומש בשלמותו.
לכן ,נדרשת הרחבה משמעותית של החלק באוכלוסיה התורם ונהנה מתעשיית
הטכנולוגיה העילית ,ובעיקר שילוב של יותר נשים ,חרדים וערבים ,וכן מתן פתרון
להכשרתם ושילובם של בני הגיל השלישי;

■

יותר תעשיות – היכולת לייצר חדשנות תלויה ,בין השאר ,בכמות ובמגוון הידע הנמצא
בחברה הישראלית .ככל שכמות הידע גדולה יותר ,וכמות התעשיות מגוונת יותר ,כך
יותר קל במונחים עולמיים לייצר מומחיות בתעשיות נוספות.

יותר אזורים – בישראל תעשיית טכנולוגית העילית נוטה להתרכז במרכז הארץ
■
ומישור החוף" :הסיליקון וואדי" .אזורי הפריפריה לא נהנים מפירותיה של תעשייה זו,
והתעשייה עצמה לא ממצה את הפוטנציאל הקיים באזורים אלו .על כן ,מוצע לפתח
מספר מוקדים של תעשיית טכנולוגית עילית לצד אלו המתקיימים ב'סיליקון וואדי';
הקמת מוסדות המאפשרים יצירת חדשנות – מוסדות אלו צריכים לפעול על רקע קצב
ההתפתחות המואץ של הטכנולוגיה ולאור הצורך המתמשך להתמודד עם כשלי שוק:
■

ועדת היגוי בין משרדית ובין מגזרית בראשות ראש הממשלה/שר בכיר שמתווה חזון
ודרך למשק כולו;

■

פלטפורמות רישות בין עסקים ,ארגונים ,נותני שירותים ,מוסדות הכשרה ומחקר;

מוסדות מחקר על מגזריים למגמות עתידיות שעשויות להשפיע על השוק.
■
שימת הדגש על חינוך רב מערכתי ולא רק על מערכת החינוך – יש הכרח בשינוי תפיסתי,
לפיו מערכת החינוך הפורמאלית היא רק חלק אחד ממערך החינוך לחדשנות – תפקידה הוא
לתת ידע בסיסי ראשיתי ,שלאחריו ישנם שלבים נוספים שמכשירים את הפרט להיות חדשני
בתחום עיסוקו .ההגיון שואב השראה מהרעיון של "חינוך לאורך החיים" (Life-Long-
 ,)Learningשכיום הפך ליותר ויותר נפוץ כחלק מהצורך להשאר רלוונטי בעולם משתנה.
מתן מענה ממשלתי לכשלי שוק בנושאים אלו:
■

.03

הרחבה וגיוון של מקורות המימון הישראליים ביחס למימון הזר;

התמודדות עם תרבות 'האקזיט' באמצעות מתן תמריצי נזילות לחברות בשלבים
■
מתקדמים כדי לאפשר להם לעמוד בפיתוי של "אקזיט" ,והבטחה כי גם במקרה בו
יזמים מממשים את רווחיהם ,הערך המרבי שנוצר באותו מיזם נשאר בישראל.
לסיכום ,ישראל הצליחה בעבר לזנק באותם מקומות בהם הממשלה השכילה לסמן כיוון
ברור למשק ,וסייעה ביצירת התשתית המוסדית ,האנושית והמדיניות שאפשרה למשק
לפרוץ .ישראל נמצאת בנקודת פיצול כזו כיום ,בה המודל הקודם ממצה את עצמו .על כן
נדרשת יד ממשלתית מכוונת ופרו-אקטיבית שתצעיד את המשק לעבר מודל חדש שיזניק
את המשק הישראלי .בנייר זה הנחנו את התשתית הרעיונית הבסיסית ליצירת מודל זה.
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מסגרת תפיסתית

חדשנות מדעית-טכנולוגית בישראל
הנחיות לקריאה מהירה
ניתן לקרוא מסמך זה במהירות באמצעות המשפטים המודגשים .כל פסקה מבטאת רעיון אחד
בלבד שמסוכם במשפט המודגש .בדרך כלל זהו המשפט הראשון בפסקה .בהערות השוליים אין
רעיונות נוספים שלא נזכרים בגוף המסמך .פסקאות שמתחילות במילה 'כאמור' מבטאות חזרה על
רעיון שהוצג בעבר.

רקע
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.0

.3
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.1
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לפני כשנתיים פנה אלינו סמנכ"ל כוח האדם של אחד מגופי הביטחון והציג בפנינו תמונה
קודרת של כוח האדם המדעי-טכנולוגי בישראל .לדבריו ,ישנה ירידה בכמות ובאיכות כוח
האדם המבקש להגיע לאותו גוף באופן שמעורר דאגה ליכולת להבטיח את היתרון האיכותי
הישראלי לאורך זמן .אותו סמנכ"ל ביקש שמכון ראּות יחקור את הנושא ויפעל לעורר
תחושת דחיפות בקרב מקבלי ההחלטות בישראל.
במהלך הבדיקה הראשונית התחדדה ההבנה כי הנושא של כוח אדם מדעי טכנולוגי הוא רק
חלק מהתמונה הרחבה ,וכי הסיפור הרחב יותר נוגע ליכולת של ישראל להיות בחזית
העשייה המדעית טכנולוגית כחלק משימור האינטרסים שלה בתחום הביטחוני ,בחברתי
והכלכלי.
הדברים התחברו חיבור ישיר לחזון ישראל  ,00אותו מקדם מכון ראּות בשנים האחרונות.
הניסיון בעולם שעל בסיסו גובש החזון מראה שאחד המרכיבים של החזון הוא קיומו של נכס
ייחודי שמהווה מנוע הצמיחה מרכזי למשק .בישראל ,הנעדרת משאבי טבע משמעותיים ,נכס
זה היה מאז ומתמיד חדשנות מדעית-טכנולוגית.
רבות נכתב בשנים האחרונות בנושא החדשנות ,אך מעט ,אם בכלל ,בחנו את החדשנות
הישראלית ביחס למגמות הקיימות כיום בעולם .עוד פחות מכך עסקו בשאלה מה יהיה
מצבה של ישראל בעוד כ 01-01-שנה בהינתן התהליכים הפנימיים והחיצוניים הנוכחיים .זו
המטרה ששמנו לעצמנו :להבין איפה נמצאת ישראל כיום ,ומה נדרש כדי לשמר עמדה של
מובילות ישראלית בעשורים הקרובים.
לשם כך ,ערכנו עשרות רבות של פגישות עם בכירים במשק הישראלי מכלל המגזרים ,עברנו
על חומרים רבים שנכתבו בישראל בנושא ,וכן סקרנו ספרות ודוגמאות מהעולם .לאחר מכן
הצגנו חלק ממסקנותינו הראשוניות למביני דבר ,קיבלנו את הערותיהם וחידדנו את הדברים
פעם נוספת.
מטרתו של התוצר הסופי אינו להפנות אצבע מאשימה אלא לייצר את אותה תחושת
דחיפות ,שתחולל את השינוי הנדרש ,על מנת ששני עשורים קדימה ניתן יהיה לספר
בגאווה על ישראל כמובילה עולמית בתחומי המדע והטכנולוגיה.
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מסמך זה מהווה גרסה א' של המחקר בתחום החדשנות המדעית טכנולוגית .בכוונתנו להמשיך
ולהציג את המסמך בפני קהלים רלוונטיים כדי להרחיבו ולשפרו ,וכן להוסיף לקחים
מהפרויקטים בשטח על מנת לפרסם גרסה נוספת.

מבנה המסמך
■

המבוא מציג את החדשנות מדעית טכנולוגית בישראל כנכס לאומי;

■

הפרק הראשון עוסק בהתפתחות המדע והטכנולוגיה בישראל;

■

הפרק השני עוסק ברלוונטיות של מודל "מדינת הסטארט-אפ" למציאות המתפתחת;

■

הפרק השלישי מדגיש את הצורך ביד מכוונת של הממשלה;

■

הפרק הרביעי מציג את עקרונות היסוד למודל החדש;

■

הפרק החמישי מציע המלצות לממשלה ,למגזר העסקי ולאקדמיה.
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מבוא :חדשנות מדעית-טכנולוגית כנכס ישראלי
ייחודי
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חזון ישראל  15קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות בעולם
באיכות החיים של תושביהן – חזון זה מנחה את עבודת התחום הכלכלי-חברתי במכון ראּות
1
בשנים האחרונות.
מימוש החזון כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית ,שתביא לסגירת הפערים באיכות
החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות בעולם .קפיצת מדרגה היא תהליך של צמיחה
מואצת ומתמשכת ,שהיא גם מכלילה .דהיינו ,שפירותיה מתחלקים בין כל שכבות
2
האוכלוסייה ,תוך שמירה על המשאבים הקיימים לטובת הדורות הבאים.
הניסיון הבינלאומי מלמד שקפיצת מדרגה באיכות החיים מחייבת קידום מדיניות פיתוח
ייחודית וגלובלית ,בראש ובראשונה ע"י הממשלה ,שתאפשר למשק הישראלי להישאר
תחרותי ברמה העולמית.
מדיניות פיתוח כזו מתמקדת במיצוי הנכסים הייחודיים שיש למדינה ,תוך חיבורם למגמות
עולמיות חזקות ומתמשכות ,כגון :שינויי האקלים ,הזדקנות האוכלוסייה והתרחבות
3
המדבריות.
חדשנות מדעית-טכנולוגית היא אחד הנכסים הייחודיים המובהקים של ישראל .נסיבות
ייחודיות מובהקות ,כמו חוסר במשאבים טבעיים ,אוכלוסיית מהגרים משכילה וריבוי
אתגרים ביטחוניים ,חברתיים ואחרים שניצבו לפתחה למן הקמתה ,הובילו את ישראל לפתח
יכולות מתקדמות בתחומי המדע והטכנולוגיה ,שחלקן הפכו ברבות הימים לחידושים בקנה
4
מידה עולמי .כך למשל ,בולטים החידושים הישראליים בתחומי המערכות הביטחוניות,
החקלאות ,הבריאות ,וטכנולוגיות המידע והתקשורת (.(ICT
נכס ייחודי זה הפך בעשורים האחרונים למנוע צמיחה מרכזי במשק .כך למשל ,תעשיית
טכנולוגית העילית מהווה קרוב למחצית מהיקף ייצוא הסחורות בסדר גודל שנתי של כ20-
מיליארד דולר ,מעסיקה כיום כ 280-אלף עובדים 5,ומהווה מנוע מרכזי לעידוד השקעות
6
בישראל.

להרחבה ראה :אתר ישראל .15
ראה" :חזון ישראל  – 01עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית – גרסה ב'" ,מכון ראּות,
( .0112להלן :קפיצת מדרגה  -גרסה ב').
להרחבה ראה" :מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית" ,מכון ראּות ;0112 ,וכן ,בנטור א ,.עתידו של מנוע הצמיחה
הישראלי :חזרה להובלה של תעשיות עתירות ידע ולחדשנות מדעית טכנולוגית ,המכון הישראלי לדמוקרטיה,
 .2009עמ'  ;9-8וכןThe Commission on Growth and Development, The Growth Report – ,
Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, (Washington DC: The World
)( .Bank, 2008להלן .)Growth Report :דו"ח זה ,שפורסם על ידי הבנק העולמי ,מציג מכנה משותף של
מדינות שזינקו ועקרונות לפעולה.
ישראל מדורגת כיום שישית בעולם בייצוא הביטחוני לפני מדינות שגדולות ממנה משמעותית כמו סין והודו.
מתוך דו"ח ;"Global Defence Import and Exports 2012", Jane's HIS, 2012 ,וכן ,כהן ג" ,.ישראל יצואנית
הנשק השישית בעולם" ,הארץ.)01/11/0103( ,
עיבוד נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל  ,0103הלמ"ס; מתוך :סקר כוח אדם רבע רביעי ,דצמבר ,2012
הלמ"ס.
ישראל מובילה במדדים בינלאומיים להשקעות הון סיכון ביחס לכמות התושבים ומדורגת שלישית בעולם
בזמינות הון סיכון .ראהThe Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, :
 .(Geneva, Switzerland, 2010).כמו כן ,מדורג אזור תל אביב במקום השני ,במדד האקוסיסטם לחברות הזנק,
כסביבה תומכת למיזים טכנולוגיים .ראה"Startup Ecosystem Report 2012 – Part One", Startup :
( .Genome Project, 2012להלן)Startup Genome :
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תרשים  :0היקף המועסקים בענפי טכנולוגית המידע והמו"פ
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.03

נכס זה הפך למקור גאווה בתפיסה העצמית של ישראלים .בסקר שנערך בשנת  82012עלה כי
 79%מהאוכלוסייה סבורים ,שרמת ההישגים הטכנולוגיים והמדעיים של ישראל דומה או
עולה על זו של רוב המדינות המפותחות האחרות .גאווה לאומית והערכה עצמית גבוהה
לחדשנות בישראל ניכרת גם בקרב מנהלי התעשייה העוסקים בתחום הטכנולוגי .על פי סקר
שנערך בקרב מנהלים בתעשייה נמצא כי  65%מהישראלים ממקמים את ישראל בין שלוש
המדינות המובילות בעולם החדשנות .יתר על כן 78% ,מהנשאלים סיווגו את סביבת
9
החדשנות בישראל כמובילה ביחס לעולם.

.01

כמו כן ,החדשנות הפכה לחלק מרכזי במיתוגה העולמי של ישראל כאחת המדינות
החדשניות בעולם .לספר  Start-up Nationחלק חשוב במיתוג זה ,באמצעות תיאור עליית
תעשיית הסטרט-אפ בישראל בעשורים האחרונים שימש הספר מקור השראה למדינות
10
אחרות שביקשו ללמוד מסיפור ההצלחה הישראלי.

.01

על כן ,מיצוי מיטבי של נכס החדשנות המדעית-טכנולוגית בישראל הינו מרכיב מרכזי
ביכולת לקדם קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית לקראת מימוש חזון ישראל  .00תחום
החדשנות המדעית טכנולוגית הוא דוגמה למדיניות פיתוח שמיצתה נכס ייחודי שהפך
למנוע צמיחה עבור כלל המשק.

7

"מדדים למדע ,לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל :תשתית נתונים השוואתית" ,מוסד שמואל נאמן .0101 ,עמ'
( .002להלן :מדדים למדע).
מדי במחקר אקדמי" ,הידען ;)01/13/0100( ,וכן" :סקר
ראה 01%" :מהציבור סבור כי המדינה משקיעה פחות ַ
עמדות הציבור לגבי מדע וטכנולוגי – לקראת יום המדע הלאומי" ,המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ,משרד
המדע.0100 ,
מתוך :גרימלנד ג" ,.הישראלים בטוחים שהם החדשניים ביותר; בעולם חושבים אחרת" ,דה מרקר,
(( .)01/10/0100להלן :סקר )General Electric
להרחבה ראהSenor D. & Singer S., Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle, :
Grand Central Publishing, 2011.

8

9

10
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פרק  :1התפתחות המדע והטכנולוגיה בישראל
מהישוב היהודי ועד שנות ה :41-מענה לאתגרים ייחודיים
.01

.00

.01

.02

פיתוח וקידום המדע היה המשך ישיר של תנועת ההשכלה וחלק בלתי נפרד מהאתוס של
הישוב היהודי החל מתחילת המאה ה – 31-אתוס זה הובל על ידי המנהיגות היהודית,
ובראשה תיאודור הרצל וחיים וייצמן ,שהאמינו כי המחקר והפיתוח הם מרכיב יסודי
בתנועה הציונית .למשנתם ,המחקר המדעי נועד להיות בסיס לתרבות הלאומית של חברה
חדשה מודרנית וביטוי סמלי ומוחשי לחברה זו .הם סברו כי ההתיישבות בארץ ישראל,
הענייה והדלה באוצרות טבע ,תצלח אך ורק אם ישכילו המתיישבים ליישם בה את המדע
11
והטכנולוגיה.
אל אתוס זה נוספו האתגרים המגוונים ,הן בתחום האזרחי והן בתחום הביטחוני ,שישראל
ניצבה בפניהם מראשיתה:
■

מחסור במשאבי טבע – כמדינה קטנה הממוקמת בספר המדבר ,סובלת ישראל ,בין
השאר ,ממחסור במים ,קרקעות חקלאיות ואוצרות טבע.

■

הצורך בקליטה המונית של עלייה – זרם העולים מכל רחבי העולם דרש פיתוח של
פתרונות ושירותים לכלל האוכלוסייה ,ובכלל זה :מגוון של צורות התיישבות,
תעסוקה ,רפואה וחיסונים מותאמים.

■

איומים ביטחוניים – כמדינה אשר נאלצת להתמודד עם איומים ביטחוניים תדירים,
ראתה ישראל בפיתוח יכולות טכנולוגיות עדיפות על פני כלל אויביה כאינטרס ראשון
במעלה.

בידוד כלכלי במרחב – העדר יחסי שכנות ומסחר עם המדינות הסובבות את ישראל
■
חייב אותה להתאים את הכלכלה שלה אל מול מקומות רחוקים יותר.
דוד בן גוריון ,שהתווה את המדיניות הישראלית דאז ,עמד על חשיבותם של מדע וטכנולוגיה
12
לביטחון ,למשק ולחברה הישראלים:
"המחקר המדעי דרוש לא רק לצרכי ביטחון .כל פעולתנו המשקית והתרבותית לא תתואר
בלי שימוש מקסימלי וכולל בכיבושי המדע והטכניקה .פיתוח הארץ ,קידום החקלאות,
התעשייה ,הימאות ,החינוך ,הבראת האומה – מחייבים כולם טיפוח המדע עד קצה יכולתנו
השכלית והחומרית .הוא הדין בצרכי ביטחון ,למען כושר עמידתנו בשער בימים יבואו ,עלינו
לרכז בארץ מיטב הכוחות המדעיים שבעם היהודי ,לאפשר לכישרונות המדעיים שבתוך
הנוער שלנו להשתלם ולהקדיש כל חייהם לעיון ומחקר מדעי ,לצייד אותם במעבדות
המשוכללות ביותר בכל שדות המחקר הפיזי והביולוגי ולהתאים את פעולתם לצרכי ביטחון
המדינה ופיתוחה".
היכולת להתמודד עם אתגרים אלו נוצרה בזכות אסטרטגיה מאוחדת של ההנהגה
הפוליטית ,הדרג הבירוקרטי והקהילה המדעית ,שנקטו בשורה של צעדים לפיתוח
התשתית המדעית-טכנולוגית בישראל:
■

11
12

הקמת מוסדות מחקר ציבוריים ,אזרחיים וביטחוניים – הישוב היהודי ,ולאחר מכן
מדינת ישראל ,הקימו ,בין השאר ,מוסדות מחקר ופיתוח דוגמת הטכניון,
האוניברסיטה העברית ,מכון וייצמן והמכון הביולוגי ,כמענה לצרכים ביטחוניים
ואזרחים כאחד .דוגמה בולטת הוא חיל המדע ,שהפך ברבות הימים לרשות לפיתוח

להרחבה ראה :שרון נ ,.מדע בישראל ,כרך רביעי ,זמן יהודי חדש.
דוד בן גוריון בהרצאה במאי  0212בפני קורס קצינים .מתוך :בן-ישראל י" ,.תפיסת הביטחון של ישראל",
משרד הביטחון.0103 ,
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אמצעי לחימה (רפא"ל) ,שהיא אבן יסוד לתעשיות הביטחוניות הנרחבות של ישראל.
■

.01

.00

.00

13

קליטה והכשרה של הון אנושי איכותי – בתחילת דרכה קלטה מדינת ישראל מספר
רב של מדענים ,שהיו אחראים על היתרון הטכנולוגי במערכת הביטחונית ,ולאחר מכן
בכל תחומי החיים .לצד זאת ,השקעה מתמשכת במערכת החינוך והמחקר האקדמי
יצרה מאגר של כוח אדם מדעי וטכנולוגי מיומן .השקעה זו הובילה לעלייה חדה בהיקף
14
כוח האדם הטכנולוגי המועסק בתעשיות עתירת ידע בישראל.

יצירת קשרים הדוקים בין ההנהגה הפוליטית ,הדרג הפקידותי והקהילה המדעית,
■
על בסיס הבנה משותפת (לרוב בלתי פורמאלית) סביב אותם אתגרים – קשרים אלו
נבעו מהראיה המשותפת של חשיבות הפיתוח של ענפי הטכנולוגיה והמדע כנכסי איכות
ברמה הלאומית וכמקור מרכזי לצמיחה כלכלית .כך ,עוצב לו ,דה-פקטור ,חזון משותף
15
כלל-מערכתי.
אסטרטגיה זו הובילה בראש ובראשונה לצמיחה של התעשיות הביטחוניות – פיתוחים כגון
הקריה למחקר גרעיני ,טנק המרכבה ,תעשיית המטוסים ללא טייס ,אמצעי תקשורת
ומודיעין מתקדמים ,היוו תשתית ליכולות חדשנות ששימשו לאחר מכן את התעשיות
האזרחיות.
לצד זאת ,צמחו בישראל תעשיות אזרחיות מתקדמות– בתחילה היו אלו אתגרים בתחומי
הבריאות ,החקלאות והסביבה ,שבאו לידי ביטוי במוסדות כמו המכון הביולוגי בנס ציונה או
את מכון וולקני ,שפיתחו זרעים ,חיסונים ,טכנולוגיות גידול ,ושורה ארוכה של פיתוחים
מדעיים מתקדמים .לאחר מכן בא הגל הראשון של תעשיית הטכנולוגיה העילית הישראלית,
דוגמת החברות הבאות :אלרון ( ,)0210( ECI ,)0210תדיראן ( ,)0210אלישרא ( ,)0210סאיטקס
( ,)0211וכמה נוספות שהיוו את האבות המייסדים של תעשיית טכנולוגית העילית בישראל.
אסטרטגיה זו הייתה מרכיב חשוב בקפיצת המדרגה הכלכלית בעיקר בין השנים ,0210-0203
שבמהלכן זינקה ישראל מתוצר לנפש בשיעור של כ 11% -מארה"ב לתוצר לנפש של כ11% -
מארה"ב .זינוק שמיקם את ישראל בנקודת מוצא לקראת התפתחות מודל שכיום מכנים
אותו ה."Start-up Nation" -

התפתחות מודל ה"Start-up Nation" -
.03

התפתחות מודל מדינת הסטארט-אפ הוא תוצר של מדיניות ממשלתית מכוונת וגורמים
אקראיים שהשילוב ביניהם יצר מודל ייחודי .תחילתו היא דווקא בנקודת השפל הכלכלית
שישראל ניצבה בפניה בשנות ה.01-

"היד המכוונת" :הממשלה מתווה כיוון
.01

"העשור האבוד" – החל משנת  03ועד אמצע שנות ה 11-חוותה ישראל האטה כלכלית
משמעותית ,שתוצאותיה מכונות ה"עשור האבוד" .בעשור זה איבדה ישראל למעשה חלק
מהתנופה הכלכלית שנוצרה קודם לכן וההתקדמות הישראלית ביחס לעולם נעצרה .האטה זו
היא שילוב של העומס הגדול של מערכת הביטחון על התקציב ומדיניות מוניטרית וכלכלית
ישראלית לא עדכנית ,שלא עשתה את ההתאמות הנדרשות למערכת העולמית ,שבסופו של
יום הובילה את המשק הישראלי להיפר-אינפלציה ,שכמעט וגרמה לקריסה כלכלית.
תקופה זו הסתיימה ברפורמה הכלכלית הגדולה של שנת  ,0410שכללה שינוי מבני עמוק של
המשק ,ליברליזציה של המטבע ,הקלות רגולטוריות בכניסת הון זר לישראל ושורה של צעדים

13

דוגמה נוספת הינה הקמת המדענים הראשיים במשרדי הממשלה כפי שהמליצה ועדת קציר .ראהBreznitz :
D., Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan,
( and Ireland, Yale University Press, 2007. P.50.להלן :ברזניץ).
עלייה של  011%בין השנים  .1967-1980ראה :ברזניץ ,עמ' .42,53
ראה :ברזניץ ,עמ' .46

.01

14
15
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לייצוב המשק ,וחיזוק המגזר העסקי.
.01
.00

כתוצאה מכך ,השתנה האופן בו נוהל המשק הישראלי – הואצו תהליכים של ייצור לצורכי
ייצוא ,הוכנס הון ומטבע זר באופן שהוגדלה באופן משמעותי היכולת לממן תהליכי מחקר
ופיתוח (להלן :מו"פ) בישראל.
הוצאות המו"פ הלאומיות גדלו בצורה משמעותית – היקף ההשקעה הלאומי גדל מאחוז אחד
של השקעה במו"פ כחלק מהתוצר המקומי הגולמי בשנת ( 1965מקום אחד לפני אחרון ב-
17
 OECDנכון לאותה תקופה) לרמת שיא  1.0%מהתוצר התוצר הגולמי בשנת .0100

תרשים  :3הוצאות מו"פ לאומיות

.01

.02

17

18
19

20

18

מהלך זה היה חלק מראייה רחבה ,שיצרה מוסדות חדשים לקידום חדשנות .אלו כללו בין
השאר את הקמת יחידת המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר בשנת ,0414
והתפתחותו כמוסד מוביל בעיצוב מדיניות המו"פ ובהקצאת המשאבים ,ולאחר מכן בשנת
 0417חקיקת חוק המחקר והפיתוח שהרחיב את סמכויות המדען .במודל פעולתו של המדען
הראשי הושם דגש על היותו מחד גיסא ,גורם ציבורי חיצוני ,מתכלל ומקצה תשומות ,ומאידך
19
גיסא ,גוף שיש לו קשר הדוק לתעשייה הישראלית.
בהמשך לכך ,המדען הראשי הוביל ,לאורך המחצית הראשונה של שנות ה ,'90-שורה של
תכניות עתירות משאבים ,שהתמודדו ישירות עם כשלי שוק וכשלים מבניים ליצירת שוק
20
של טכנולוגית עילית .בגדר תוכניות אלו נכללו:
■

16

16

תוכניות מימון – תוכנית "יוזמה" הצליחה להניע תהליך של יצירת תנאי מימון לקידום

למשל ראה :גבאי י" ,.כלכלה פוליטית – בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית" ,הקיבוץ המאוחד.0112 ,
וכן :ההסבר על הקשר בין תהליך הליברליזציה לעלית אומת הסטרט אפ .מתוך :ברזניץ.
ראה :הודעה לעיתונות  ,03/10/0103הלמ"ס ;0103 ,יש לציין שהמו"פ הלאומי כולל את הוצאות הממשלה,
המגזר הפרטי ,מוסדות ההשכלה הגבוהה ומלכ"רים פרטיים למחקר ופיתוח .ראה :הגדרת הלמ"ס למו"פ .כמו
כן ראה :מדדים למדע.
ראה :מדדים למדע ,עמ' .00
משרד המדען הראשי היה מרכזי ביצירת תעשיית היי-טק משגשגת בישראל .במודל פעולתו הושם דגש על
היותו ,מחד גיסא ,גורם ממשלתי מתכלל ומאידך גיסא ,גוף שיש לו קשר הדוק לתעשייה .ראה :ברזניץ ,עמ'
 .21,11ר' גם את נוסח חוק המו"פ (החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד .)0211
תכנית מגנ"ט ותכנית החממות מהוות שיעור ניכר מפעילות המדען גם כיום ..ראה :ברזניץ ,עמ' .42
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הכנסת הון זר למשק הישראלי.

.31

21

■

תכנית למחקר גנרי טרום-יישומי – מגנ"ט (.)'96

■

תכנית לקידום יזמות טכנולוגית – תכנית החממות הטכנולוגיות (.)'20

ניתן לתאר מדיניות זו של המדען הראשי כ"אקטיביות נייטרלית" – קרי ,בנית תוכניות
ותשתיות גנריות למו"פ תוך זיהוי והשלמת החוסרים הנדרשים במקום שהתעוררו כשלי שוק.
ניטרליות המדיניות התבטאה בכך שהממשלה לא בחרה בעצמה את אפיקי ההשקעה במו"פ
(לדוגמה התעשיות בהן יושקע הכסף) ,אלא העניקה משאבים ראשוניים והותירה את עיקר
הבחירה בידי המגזר העסקי.

"היד המסייעת" :שילוב של הגירה וכוח אדם איכותי מהתעשיות הביטחוניות
.30
.30

.33
.31

.31

לצד מדיניות הממשלה ופעילות המגזר העסקי ,היו מספר גורמים אקראיים בעלי חשיבות
עצומה ליכולתו של המשק להתגבר על "העשור האבוד" ואף לצאת מחוזק ממנו.
בתחילת שנות ה 41 -החלה הגירה מסיבית של כוח אדם איכותי ומיומן מחבר העמים,
שהביאה לישראל רבבות של מדענים ומהנדסים ,חלקם מן השורה הראשונה – נפילת "מסך
הברזל" הביאה לישראל מסה קריטית של מהנדסים ומדענים ,שהוסיפה איכות ויכולות
למשק הישראלי וסייעה לצמיחת מגזר טכנולוגיית העילית ולהעשרת הקהילה המדעית
בישראל 22.על אף שלחלק מהעולים לא היה ידע מספק בעברית או באנגלית ,ואלה נאלצו
לעסוק בפעילות שאינה חלק מהמקצוע שלהם ,הערכתם להשכלה ולתרבות הביאה את הדור
השני לעליה להוות נדבך חשוב עוד יותר בקידום המדע והטכנולוגיה בישראל באופן
שתרומתם היחסית גבוהה משיעורם באוכלוסיה.
לצד ההגירה ,ישראל נהנתה מתופעת הזליגה של כוח אדם איכותי ,בעל יכולות טכנולוגיות
טובות ,שיצא ממערכת הביטחון 23,עם אופי יזמי ,ופגש שוק אזרחי/עיסקי דינמי ומתגמל.
שתי תופעות אלה התרחשו בתקופה בה נרשמה עלייה חדה בביקוש הגלובלי לחדשנות
בעיקר בתחומי התקשורת והמחשוב ( .)ICTהעלייה ,שנבעה מהתפתחות דרמטית בעולם
המחשוב והתקשורת ,עליית המחשבים האישיים ,וכניסת המחשוב לתחומי חיים רבים ,יצרה
פוטנציאל צמיחה עולמי אדיר.
לבסוף ,בשנים אלו החל להיווצר במישור החוף בישראל אשכול טכנולוגי בדמות "עמק
הסיליקון" הישראלי – 24במרחב גיאוגרפי זה מרוכזות מעבדות ,מכוני מחקר ,חברות רב-
לאומיות ,חברות הזנק ,גופים פיננסיים ,סוכנויות ממשלה רלוונטיות וכדומה .רמת החדשנות
שהניב האשכול הישראלי כפי שבאה לידי ביטוי בפיתוח ובמימון – היא שנייה רק ל"עמק
25
הסיליקון" בקליפורניה.

ייחודיות המודל הישראלי
.31

כל אלו יחד הביאו לתופעה במהלכה החל מתחילת שנות ה 21-ועד לעשור הראשון של שנות
ה ,0111-הייתה עלייה חדה בכמות חברות הסטארט-אפ ,בעיקר בתחומי ה ,ICT-באופן
שמיתג את ישראל ככוח מוביל בעולם.

21

תכנת יוזמה הוקמה ב 0223 -כיוזמה משותפת של משרד התמ"ת ומשרד האוצר כדי לסייע לפתח את תעשיית
הון הסיכון בישראל באמצעות יצירת שיתוף פעולה ושיתוף סיכונים ייחודי בין שחקנים גלובליים גדולים בתחום
לבין הממשלה .להרחבה ראהAvimelech G. & Teubal M., Evolutionary Innovation and High Tech :
Policy: What can we learn from Israel's Targeting of Venture Capital , Samuel Neaman Institute,
2005.
ראה :ברזניץ ,עמ' .77
דוגמה בולטת לכך היא אלפי המהנדסים שיצאו לשוק האזרחי לאחר ההחלטה לסגור את פרוייקט ה"לביא".
אין הגדרה פורמלית למושג "עמק הסיליקון הישראלי" .בעבודה זו אנו מתייחסים למחוזות תל אביב ,המרכז,
וחיפה כעמק הסיליקון הישראלי ,על אף שונות מסוימת באופי התעשיות בין אזור המרכז לאזור חיפה.
ראה :דרורי ג" ,.מודל הסלילים לחדשנות בישראל :המערך המוסדי של כלכלת החדשנות בישראל",
(האוניברסיטה העברית בירושלים ,)0103 ,עמ' .01-H

22
23
24

25
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ייחודיות המודל הישראלי מורכבת ,בין היתר ,מהגורמים הבאים:
■

יתרון לקוטן כבסיס לקידום הון חברתי – קוטנה של ישראל ,תחושת הפמיליאריות,
הרשתיות והקישוריות של האנשים הפכו אותה לכר פורה לקבוצות של יזמים שחברו
26
יחד ,שיתפו בידע ובטכנולוגיה והולידו יוזמות שהפכו לעסקים.

■

מערך ההכשרה של צה"ל ,שהקנה לשורה של אנשים איכותיים חוויה אישית ,מעצבת
ומשותפת ,שאפשרה להם להפוך ליזמים מובילים במשק הישראל.

■

יכולת לעבור במהירות משלב הרעיון לשלב המוצר – ריבוי האתגרים והקרבה היחסית
אליהם יצר מעגל המצאה מהיר בין מפתחים למשתמשים ,אשר יצר תנועה מהירה
ממרחב הרעיון למרחב היישום .אפשרות זו הבטיחה שמירת הרלוונטיות של חידושים
27
ופיתוחים והבאתם המהירה לשוק.

יצירה בחיכוך צמוד עם אתגרים – ניסיון ישראלי ,שנצבר בעיקר במערכת הביטחונית
■
היה בעל ערך רב לסביבה העסקית בשל החיכוך הגבוה עם אתגרים אמיתיים ,שחייב
יכולות חדשות ומיוחדות ,שזכו להערכה רבה בעולם.
זאת בנוסף לכוח האדם האיכותי בישראל ,לרגולציה המאפשרת והפתיחות לשווקים
העולמיים.
.31

לאור מודל ייחודי זה ,ישראל התפתחה כמרכז חדשנות לתאגידים בינלאומיים – כך הפכה
ישראל למקום מועדף למיקום מערכי המחקר והפיתוח של חברות ענק כמו אינטל,
מיקרוסופט ,IBM ,סיסקו ,גוגל  ,EMC ,ואחרות.

.32

לסיכום חלק זה ,מודל מדינת הסטארט-אפ אינו תוצר של תהליך מתוכנן מתחילתו ועד
סופו ,אלא תוצאה של המפגש בין תשתית מדעית-טכנולוגית ,תנאים כלכליים מתאימים,
מדיניות ממשלתית מכוונת ,הון אנושי ישראלי מוכשר ,ועלית הביקוש בעולם בתחומי ה-
.ICT

26

להגדרה של הון חברתי ראה :חזון ישראל  - 01קפיצת מדרגה באיזורי הפריפריה ,מכון ראּות( .0101 ,להלן:
קפיצת מדרגה אזורית)
להרחבה ראה :עילם ע" ,.קשת עילם"( ,ידיעות ספרים.)0112 ,

27
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פרק  :2אתגור מודל "מדינת הסטארט-אפ"
התפיסה הממשלתית :המודל בר-קיימא
.11
.10
.10

כבר כיום קיימים כאלו הטוענים ,כי מודל מדינת הסטארט-אפ הישראלי כפי שהתפתח,
אינו בר קיימא .המחקר שלנו מחזק קולות אלו בצורה חד משמעית.
יחד עם זאת ,אופן הפעולה הממשלתי ,כפי שהוא מסתמן משורה של פעולות ואמירות
משקף תפיסה שונה ,שבבסיסה עומדות מספר הנחות יסודות שחשוב לפרט אותן ,ולהתמודד
איתן לאחר מכן.
ראשית ,יש טענה כי המודל הישראלי ליזמות ולסטארט-אפ הוא ייחודי ועובד – כאמור,
בשני העשורים האחרונים ישראל ביססה את מעמדה בעולם כאחת מהמדינות המובילות
בחדשנות בעולם 28.לכן ,רבים מאמינים כי:
■

.13

.11

28

29

30

31
32

ישראל היא מדינה חדשנית במיוחד – בהסתמך על מדד החדשנות העולמית וסקרים
בקרב מנהלים בעולם ,עולה כי ישראל זוכה להכרה נרחבת ביכולותיה החדשניות .עוד
עולה ,כי ההערכה של הישראלים לחדשנות של ישראל גבוהה במספר סדרי גודל
29
מההערכה של אחרים בעולם כלפיה.

החדשנות היא ייחודיות ונטועה בחברה הישראלית – היא תוצר טבעי שנובע בעיקר
■
ממאפיינים תרבותיים וחברתיים .כך" ,חוצפה ישראלית" ונטייה ליזמות ,נתפסים
30
כגורמים תרבותיים קבועים ,שיכולים להזין את החדשנות בישראל גם בעתיד.
משכך ,אין צורך בתחושת הדחיפות – ישראל ממשיכה לייצר הצלחות ישראליות (כדוגמת
מכירת חברת  ,)Wazeשמלמדות על עמידות תעשיית הטכנולוגיה העילית .לאור זאת ,אין
צורך בתחושת דחיפות בחיזוק והזנה מחדש של מקורות העוצמה של החדשנות.
שנית ,יש הנחה שתעשייה זו מייצרת ערך כלכלי רב למשק ,ושמרביתו נשאר בישראל – אלו
שחושבים כך מראים כי תעשיית טכנולוגית העילית אחראית לכ 13% -מייצוא הסחורות,
בהיקף שנתי של כ 20-מיליארד דולר 31.כמו כן ,תעשיה זו מהווה מנוע מרכזי למשיכת
השקעות ,כשישראל מובילה במדדים בינלאומיים להשקעות הון סיכון ביחס לכמות
32
התושבים.
שלישית ,נטענת הטענה ,כי ישראל צריכה להתחרות על ההון הכלכלי הזר תחת ההנחה כי
היצע כוח האדם האיכותי מספק – לפי טענה זו יש מספיק הון אנושי איכותי ,שבהינתן
מקורות מימון מתאימים יוכל לייצר חדשנות בקנה מידה עולמי .לכן ,העדיפות הישראלית

ישראל בכלל ואזור תל אביב בפרט מדורגים בקביעות בחלק העליון של טבלת מדדי החדשנות העולמיים .כך
למשל ,ישראל דורגה במקום  01במדד החדשנות העולמי לשנת  .0103ראהCornell University, INSEAD, :
and WIPO: The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation , (Geneva,
( Ithaca, and Fontainebleau, 2013).להלן ;)WIPO :וכן ,דורגה ישראל במקום ה 00-במדד התחרותיות
העולמי ( )GCIלשנת  ,0100-0100כאשר במרכיב החדשנות והתחכום מדורגת ישראל במקום השביעי .ראהThe :
;Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, (Geneva, Switzerland, 2010).
כמו כן ,אזור תל אביב מדורג במקום השני לאחר הסיליקון ואלי בקליפורניה ,במדד האקוסיסטם לחברות
הזנק ,כסביבה תומכת למיזים טכנולוגיים .ראה.Startup Genome :
סקר שנעשה על ידי חברת  ,General Electricשכלל אלפי מנהלי תעשייה מ 22-מדינות ביקש לעמוד על
התפיסות העצמיות והיחסיות שלהם ביחס לחדשנות בארצם .נמצא כי בעוד שרק 1% -מהמנהלים בעולם ציינו
כי ישראל היא אחת מ 3 -המדינות החדשניות ביותר ,שיעור גבוה של  65%מהנסקרים הישראלים מיקמו את
ישראל בעולם בעמדה זו .ראה :סקר .General Electric
המילה חוצפה נכנסה לשימוש באנגלית ובגרמנית במשמעות של קונטציה חיובית .דוגמאות רבות משמשות
לתיאור תעוזה ויזמות ישראלית ,למשל ,בספר מדינת הסטרט-אפ ,קושרים המחברים דוגמאות מימי קום
המדינה של חוצפה ישראלית לאורך תקופת הצמיחה של התעשיות המתקדמות בשנות ה.21-
ראה :דו"ח בנק ישראל  ,0100בנק ישראל ;0103 ,וכן :השנתון הסטטיסטי לישארל  ,0100הלמ"ס.0100 ,
ראה.Startup Genome :
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היא להתחרות על משיכת השקעות והון כלכלי זר 33.זאת בעוד שמדינות רבות השכילו להבין
שהתחרות עברה להיות הן על ההון האנושי והן על השקעות זרות ,והתחילו להשקיע כיון
34
מאמצים רבים למשיכת הון אנושי איכותי מרחבי העולם.
רביעית ,רבים במערכת הממשלתית רואים בחינוך כאתגר ,אך תולים את הפתרונות במענה
שכולל שיפורים מסוימים בתוך מערכת החינוך – הגישה היא שמערכת החינוך הישראלית
מצליחה לייצר הון אנושי איכותי וחדשני .לכן ,אין צורך בשינויים בסיסיים ויסודיים ,אך
35
נדרשים תיקונים פדגוגיים ,תקציביים ומבניים.
לבסוף ,תופסת הממשלה את תפקידה כזו שצריכה לתת לשוק להוביל – תפיסת הממשלה
גורסת כי לאור עוצמת והצלחת המגזר הפרטי בתעשיית הטכנולוגיה העילית ,יש "לתת לשוק
לעשות את שלו" .עדות לכך נמצא בפעולות הממשלתיות הבאות:
■

עדיפות ממשלתית תקציבית למאמצים קצרי טווח – חלק הארי של כ 85% -מתמיכות
המדען הראשי במשרד הכלכלה במו"פ מושקע במסלולים של מו"פ תחרותי ,קרי בסיוע
36
שוטף לחברות בפעילות פיתוח מכוון מוצר ,כמו שמתואר בתרשים  3להלן.
37

תרשים  :2חלוקת ההשקעה הממשלתית במו"פ לפי סוג

33

34

35

36
37

■

"מתמיכה להשקעה" :התמקדות באפיקים בעלי היתכנות עסקית – מודל המימון של
המדען הראשי מתבסס על תמלוגים .מזה שנים החזרי השקעות עבר בחברות מהווה
אחד משני מקורות המימון העיקריים לפעילותו .חשיבות התמלוגים והשפעתם על
מדיניות התמיכות של המדען אף עולה בתקופה בה תקציב המדען הראשי מקוצץ תדיר
וסובל מחוסר יציבות .אף על פי שאין המדען הראשי פועל בכוונות רווח בלבד וכל כספי
התמלוגים מועברים חזרה לידי הציבור ,עצם ההסתמכות על מודל התמלוגים משפיע
על מדיניות ההשקעה של המדען.

■

אימוץ של מדידה כמותית בגין החזר על ההשקעה – כלומר ,עדיפות בקביעת מדיניות
ניתנת לתכניות שההחזר על ההשקעה שלהן בר מדידה .תפיסה זו יוצרת הטיה לכיוון
תוכניות מכוונות מוצר על פני השקעה בתשתיות מחקר ומסלולים של מחקר ארוך

מרבית השיח המקצועי בישראל עוסק במשיכת השקעות ,הטבות מס לעידוד השקעות ותקציב המדען הראשי
לתמיכה במו"פ .חלק קטן הרבה יותר עוסק בסוגיות כח אדם ,מרביתו בחינוך טכנולוגי.
מדינות רבות מושכות תלמידי תארים מתקדמים מוכשרים ומהגרים בעלי הון אנושי גבוה באמצעות הטבות.
למשל ,בעמק הסיליקון כ 30% -מהתושבים אינם ילידי ארצות הברית .ראהThe Silicon Valley Index 2012, :
Silicon Valley Community Foundation & Joint Venture Silicon Valley, (California, USA, 2012).
כך למשל ,שתי הרפורמות המרכזיות שבוצעו במערכת בשנים האחרונות" ,אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ,שנגעו
בעיקר לשיפורים בתוך מערכת החינוך הפורמלית ,כמו מספר שעות לימוד ,פדגוגיה  ,איכות ותכני הוראה.
ראה :תכניות התמיכה במו"פ  ,0100-0100המדען הראשי במשרד התמ"ת( .0100 ,להלן :תכניות מו"פ .)3100
עיבוד נתוני לשכת המדען הראשי בתוך :תכניות מו"פ  .0100מו"פ גנרי טרום יישומי ,מוגדר כשלב ביניים בין
מחקר בסיסי המבוצע במוסדות השכלה גבוהה לרוב ,לשלב הפיתוח של מוצר מסוים .בשלב זה מפותחת
טכנולוגיה כללית שעשויה להתאים למספר ישומים או מוצרים שונים .מו"פ תחרותי – פעילויות פיתוח של
מוצרים /יישומים מסוימים .ר' אתר המדען הראשי להרחבה נוספת.
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טווח ,שהתוצרים שלהם קשים למדידה ,דוגמת תוכנית מגנ"ט.
■

38

הובלת מדיניות ניטראלית ביחס להתערבות בשוק – ניטרליות זו באה לידי ביטוי
בפעולות המדען הראשי במשרד הכלכלה ומבטאת את תפיסת המדען ,כי אין לממשלה
יתרון בבחירת ענפים ותחומי מחקר על פני כוחות השוק (.)Targeting

בפועל :מודל החדשנות הישראלי הולך ונשחק
.10

כאמור ,ההצלחה הישראלית נוצרה ממפגש בין יד המקרה והשקעה ארוכה טווח במדיניות
מתוכננת ,ואולם חלק ניכר מגורמי ההצלחה אינו מתקיים עוד – חלק נכבד מהגורמים
המיוחסים להצלחה הישראלית היו ארעיים ,כגון הגירה מאסיבית של כוח אדם טכנולוגי
ומדעי מיומן במסגרת העלייה ממדינות חבר העמים בתחילת שנות ה ,21-ומפגש בין ביקוש
גלובלי גבוה בתחום ה ICT-ובין היצע יכולות ישראליות ייחודיות בתחום זה .גורמים אלו
אינם מתקיימים עוד או מתקיימים בצורה המחייבת התאמה (למשל ,הסטת משאבים
מכיווני פיתוח האפליקציות לעבר הביקוש ההולך וגובר בתחומי הסייבר והאבטחה).

המודל כבר לא ייחודי וממשלות אחרות נוקטות מדיניות אקטיבית
.11
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40

41

לצד זאת ,מודל החדשנות כבר לא ייחודי – בשנים האחרונות ,חלו שינויים משמעותיים
בחשיבות שמייחסות מדינות וממשלות לחדשנות המדעית-הטכנולוגית כמרכיב מפתח
במדיניות לאומית אסטרטגית ובמדיניות לפיתוח כלכלי .שינויים אלו באים לידי ביטוי
במספר סימנים:
■

מדינות רבות מאמצות מרכיבים המהווים חלק מרכזי של סביבת החדשנות
הישראלית לתוך תוכניות הפיתוח הטכנולוגי שלהן .כך למשל ,מדינות באסיה ,דוגמת
סין והודו ,מאמצות את מודל המו"פ המתקדם (דור א') כמרכיב מרכזי במדיניות
הטכנולוגית שלהן 39,באופן שיכולות מו"פ מתקדם שהיו בעבר נחלתן של מדינות
בודדות במערב ,הופכות כיום למרכיב חשוב ובר השגה בתוכניות האסטרטגיות של
40
מדינות אלו.

■

קיימים מודלים ייחודיים מוצלחים נוספים מסביב לעולם שמתחרים במודל
הישראלי או לכל הפחות מהווים מקור השראה – מדינות נוספות מצליחות למשוך הון
אנושי והון כלכלי ,באמצעות מערכות של תמריצים ,מיקוד בתחומי מפתח וייעול של
מערכות הבירוקרטיה שלהן .דוגמה לכך היא סינגפור שבשנים האחרונות בונה אשכול
41
מדעי-טכנולוגי-כלכלי בתחומי הביו-מד.

דוגמה בולטת לחשיבותם של המדדים הכמותיים בקביעת מדיניות התמיכות של המדען הראשי נמצאת בפער
בין תכנית מגנ"ט לתכניות האחרות של המדען .בשנת  2008פורסמה עבודה של חברת  Applied Economicsעל
התשואה על השקעה ממשלתית במו"פ (ללא תכנית מגנ"ט) .במחקר המשך נתבקשה אותה החברה להעריך את
התשואה של תכנית מגנ"ט למחקר גנרי טרום תחרותי ,כאן התוצאות היו בהירות פחות ולא ניתן מדד כמותי.
ואכן לאורך השנים בעוד תקציבי התכניות השונות של מדען השתנו תדיר ,הנתח של תקציב תכנית מגנט מתוך
תקציב התמיכה במו"פ נותר קבוע .ראה :לאך ש ,.פריזט ש .ווסרטל ד ,.השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ
תעשייתי על המשק הישראלי ,אפלייד אקונומיקס ;0111 ,וכן :גייר ק ,.וסרטל ד .וסומיקן ס ,.הערכת תכנית
מגנ"ט – מסלול מאגד ,אפלייד אקונומיקה.0100 ,
מרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות ,דוגמת  IBMנפתחים ומוגדלים כל העת בהודו ובסין ,בהשוואה לפעילות
בישראל ובמדינות מערביות .לצד זאת ,חברות רב לאומיות מהמזרח ,דוגמת קונצרן טאטא ההודי או חואוויי
( )Huaweהסינית ,מפתחות יכולות מו"פ נרחבות בארצות מוצאן וברחבי העולם .מתוך שיחה עם איתן ישראלי,
חוקר IBM ,ישראל.)31/11/0100( ,
דוגמא בולטת היא סין שעברה ממודל של ייצור המוני של מוצרים טכנולוגיים (מו"פ דור ב') ,ששם דגש על
אופטימיזציה והורדת עלויות ייצור ,למו"פ מתקדם בתחומים בחזית הטכנולוגיה הגלובלית כמו טכנולוגיות ענן,
חלל ,מדפסות תלת מימד ויצור דיגיטלי.
ראהSuresh N., "Singapore Is World’s Third Most Innovative Country In Biotech ", BioSpectrum, :
 ;(21/06/2012).להרחבה על התפתחות התעשיה בסינגפור ראהGelfert A., Before Biopolis: :
Representations of the Biotechnology Discourse in Singapore , Asia Research Institute, National
( University of Singapore, 2011.להלן ;)Before Biopolis :וכןOkamoto Y., Creating a Biotechnology :
.Cluster : Lessons to Learn from Singapore's Experience , Doshisha University, 2009
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ממשלות אחרות נוקטות מדיניות אקטיבית לקידום החדשנות המדעית-טכנולוגית כמרכיב
מרכזי במדיניותן האסטרטגית – מגמות אלו באות לידי ביטוי בהגברת המעורבות של
ממשלות כדלקמן:
■

עלייה מתמשכת בתקציבי המו"פ הלאומי במדינות רבות – במשך שנים הובילה
ישראל בשיעור ההשקעה במו"פ מתוך התמ"ג ( 1.3%נכון לשנת  2009לעומת 1.1%
בשנת  42.)0110אולם ,מעמד זה נמצא בסכנה לאור הגברת המאמצים של מדינות
אחרות בתחום .כך למשל ,ההשקעה הלאומית במו"פ בסין ודרום קוריאה גדלה בשנים
האחרונות בקצב שנתי של למעלה מ 43.10%-בעוד שבישראל משנת  0110עד  0112חלה
44
האטה בגידול והמו"פ גדל בממוצע שנתי של  0.0%בלבד.

■

קידום מדיניות עתירת משאבים לבניית תשתיות מו"פ – יכולות מו"פ מתקדמות
שהיו בעבר נחלתן של מדינות בודדות במערב הופכות כיום למרכיב חשוב ובר השגה
בתוכניות האסטרטגיות של מדינות רבות .דוגמא לכך היא רוסיה ,שקיבלה החלטה
אסטרטגית להשקיע בתעשיות עתירות ידע ,ובמסגרתה מוקם כיום "עמק סיליקון
45
רוסי" ,ונפתחה קרן לעידוד השקעות בתחומי טכנולוגית עילית.

■

נקיטת מדיניות של הכשרת כוח אדם מקצועי ומחקרי – מדינות כמו סין והודו
עוסקות בהכשרה של כמויות גדולות של מהנדסים וחוקרים (יחד למעלה ממיליון
46
מהנדסים בשנה) ,וכך ממצבות את עצמן כמקור להון אנושי רלוונטי.

■

עידוד הקמת מרכזי מו"פ וייצור של חברות רב לאומיות כנכס אסטרטגי – למשל,
אירלנד ,תומכות בפתיחת מרכזי מו"פ וייצור של חברות טכנולוגיה רב לאומיות כמו
אינטל ,כמרכיב באסטרטגיה של עידוד חדשנות .דוגמא נוספת היא שוודיה ,שמעודדת
הקמת מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות באמצעות מבנה מיסוי ורגולציה בשוק
47
העבודה שהוא תחרותי ברמה העולמית.

■

עידוד זליגת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה – במדינות רבות גוברת ההבנה
שקשרים הדוקים בין אקדמיה ותעשיה תורמים לקידום מו"פ יישומי ומהווים מרכיב
חשוב בפיתוח חדשנות ,ולפיכך מושקעים בהם משאבים רבים 48.למשל "תכנית המו"פ
האירופאית" היא תכנית בהיקף של  50מיליארד דולר לתקופה של  8שנים ,המזמינה
גורמים מהתעשייה והאקדמיה להשתתף יחד בפרויקטים המצויים בשלבים שונים
49
שבין מחקר בסיסי ויישום תעשייתי.

■

יצירת אשכולות חדשנות בתחומי תעשיה מתקדמים – סינגפור השכילה לאורך שני
העשורים האחרונים ליצור אשכול חדשנות בתחומי הביו-מד ,הכולל חברות פרטיות,
מוסדות לימוד ומחקר בסיסי ויישומי ,ומעורבות ממשלתית משמעותית החל משלב
המחקר הבסיסי ,דרך מחקר ממוקד ,פיתוח מוצרים ,ייצור ושיווק .כך תעשיה זו

ראה :מדדים למדע ,עמ' .03
ההוצאה הלאומית בסין בשנת  2010היוותה כ 13%-מכלל ההוצאה העולמית בתחום .ראה :מדיניות מו"פ
לאומית כמערכת כלים שלובים ,סיכום מושב מו"פ כמערכת כלים שלובים :ממשלה ,תעשייה ואקדמיה ,כנס
הרצליה האחד עשר ,המרכז הבינתחומי ,0100 ,עמ' ( .1להלן :מו"פ כמערכת כלים שלובים)
יש לציין שבין  0221עד  0110הייתה עלייה שנתית ממוצעת של  .0.1%להרחבה ראה :מדדים למדע ,עמ' .01
ראה :גרימלנד ג" ,.סוקולובו :עיר היי-טק הרוסית שתציל את פוטין מהמפיכה" ,דה-מרקר.)01/00/0100( ,
לפי מקורות שונים כ 011,111 -מהנדסים סיניים וכ 111,111 -מהנדסים הודיים מסיימים לימודי הנדסה גבוהים
בשנה .ראהKiwana L., Kumar A. & Randerson N., The skills ‘threat’ from China and India - Fact or :
.fiction, EngineeringUK, 2012
ראהPrestowitz C. & Carliner B., Israel 2020: A Strategic Vision for Economic Development , :
Economic Strategy Institute, 2008.
ישראל היתה מהחלוצות בהסדרת היחסים בין האקדמיה לתעשיה לצורך העברת טכנולוגיה ,כך חברת יישום
החברה למסחור טכנולוגיות של האוניברסיטה העברית הוקמה כבר ב .0211-דוגמאות לפיתוחים משולבים של
התעשיה והאקדמיה יש רבות ,אחת המפורסמות היא המולקולה שאחראית לתרופת הקופקסון של חברת טבע
שפותחה במכון וייצמן על ידי פרופ' מיכאל סלע ,פרופ' רות ארנון ופרופ' דבורה טייטלבאום.
תכנית המסגרת השביעית למו"פ של המועצה האירופית למחקר ( .)2006-2013ראה :מו"פ כמערכת כלים
שלובים ,עמ' .1
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מהווה כיום רגל אסטרטגית מרכזית של כלכלת סינגפור.
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תחרות עולמית גוברת
.11

.10

מתגברת התחרות על הון אנושי לצד תחרות על הון הכלכלי – בעידן הגלובליזציה תחרות
עברה להיות הן על הון אנושי והן על השקעות זרות .מדינות רבות ,כמו סין והודו ,משקיעות
באופן מסיבי במשיכת השקעות זרות והון אנושי איכותי ובהכשרת הון אנושי מקומי .בעוד
שבישראל קיימת עזיבה של הון אנושי איכותי ,חוסר השקעה במשיכת הון אנושי מרחבי
העולם ,זאת בנוסף לאי ניצול הפוטנציאל הטמון בהון האנושי המקומי (כגון חרדים וערבים)
51
וחיצוני (כגון ישראלים בחו"ל ויהודים).
בו בזמן ,הון אנושי מצוין הקיים בישראל פגיע יותר מאי פעם להחלטות של כוחות גלובליים
– היכולת הישראלית למשוך מרכזי פיתוח בין לאומיים של חברות גדולות כמו גוגל ,אינטל,
 ,HPסיסקו ואחרות יכולה להפוך לחרב פיפיות ,אם אחת או יותר מחברות ענק אלו תחלטנה
להעביר את מרכזי הפיתוח למקומות אחרים .במקרה כזה קיים חשש שכוח אדם ישראלי
52
איכותי ומיומן לא יוכל לעמוד בפני הפיתוי לעבור למרכזים במיקומם החדש.

כשלי שוק במשק הישראלי
.10

מבנה המשק הישראלי מקשה על טיפוח חברות גדולות – בהקשר זה לישראל יש כמה
מגבלות מובנות:
■

ריחוק משווקי היעד המרכזיים – מצב זה מקשה על חברות ישראליות לגדול ומהווה
תמריץ למעבר מהשוק המקומי לעבר שווקי היעד.

■

מודל מימון מבוסס הון סיכון – אימוץ מלא של מודל הון סיכון ()Venture Capital
כאפיק מימון עיקרי אשר מכתיב נטייה למימוש רווחים לאור הצורך בהחזר השקעה
מהיר למשקיעים וליזמים.

■

תרבות של אקזיט מוקדם – תפיסה יזמית השואפת לפתח חברות בצורה מהירה
ולמכור או למזג ( )M&Aאותן עם תאגידים בינלאומיים בשלבים מוקדמים יחסית של
פיתוח המוצר ,לטובת החזר השקעות ומימוש רווחים.

.13

לאור זאת חסרות במשק סביבות למחקר ופיתוח ארוכי טווח מעבר לרמת המוצר הבודד,
חניכה ניהולית משמעותית הנרכשת בחברות כאלו ,וחברות גדולות המהוות עוגנים ליצירת
ערך מקומי – לחברות גדולות מרכיבי יצירת ערך המהווים חלק משמעותי בקידום סביבת
חדשנות חזקה 53.אחד היתרונות הבולטים של קיומן של חברות מקומיות גדולות הוא היכולת
54
לפתח סביבות עבודה מופרדות מלחצי השוק ,למחקר גנרי על בסיס ארוך טווח.
בהמשך לכך ,המציאות מראה כי על אף שהחדשנות נוצרת בישראל ,חלק נכבד מהערך
והתשואה העודפת אינו נשאר בישראל ,ואינו יוצר היזון חוזר לחדשנות בעוצמות שנראו

51

ראה :אורפז ע" ,.תקציב המדען הראשי נחתך ב 11%-בעשור :עובדי היי-טק רבים בסכנה" ,דה מרקר,
(( .)01/00/0100להלן :ראיון מדען ראשי בדה מרקר)
שם .שם .לאחרונה החלה התארגנות בינלאומי בהובלת ארגון ה oecd -להתמודדות עם פגיעות זו והשפעות
שליליות נוספות של חברות רב לאומיות בראשן היכולת של חברות רבות להפחית משמעותית את תשלומי המס
שלהן – ר'  OECDיוצא למלחמה בתכנוני המס של חברות גלובליות ,דפנה מאור .01.10.0103 the marker
בחינת התעשיות בהן לישראל נוצר יתרון תחרותי מלמדת כי בכל אחת מתעשיות אלו התפתחו מספר חברות
ישראליות גדולות וחזקות ,שהשכילו לפעול לאורך שנים ולייצר מסביבן אקו-סיסטם של חדשנות שיצר מעגל
הזנה של המשק הישראלי .דוגמאות לחברות כאלו בתחומי הביטחון ,הבריאות ,המים והחקלאות ,התקשורת
והמחשבים ולאחרונה גם בתחום הסייבר ,ניתן לראות בנספח .0
ג'ון גרטנר ,מתאר את החדשנות הנרחבת שהופקה במעבדות  Bellשל חברת  AT&Tבשנות ה 11-11 -של המאה
ה 01 -ואת המאפיינים היחודיים שמסוגלים ליצור חדשנות מעבדת מחקר של חברה גדולה .ראהGertner J., :
"True Innovation", The New York Times, (25/02/2012).
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בעבר:
■

שימור עובדים וידע – ריבוי מכירת חברות בשלבים מוקדמים לא מאפשר לחברות
רבות להתפתח ולהוות מוקדי תעסוקה ,ידע והכשרה לעובדים ויזמים צעירים .כך
פעמים רבות ידע חדשני שפותח בישראל עובר עם מפתחיו אל מדינות המערב.

■

הון כלכלי – שיעור גבוה מההשקעות בתעשייה מגיע מחוץ לישראל ,לכן שיעור גבוה
מהרווחים שייך לקרנות הון סיכון ומשקיעים מחו"ל ,בעוד שהמס על חברות מייצאות
הינו נמוך למדי .כך למשל ,מרבית בעלי המניות של חברת  Wazeבעת מכירתה אינם
ישראליים ,ולכן אינם משלמים מיסים בישראל ,ועל כן באופן מעשי המדינה מרוויחה
רק חלק קטן מההון הכלכלי במכירת .Waze

■

קניין רוחני – חדשנות הנוצרת בישראל נרשמת פעמים רבות כקניין רוחני על שם
החברה הרב לאומית או הזרה בה היא פותחה ,כך חלק משמעותי מהערך החדשני יוצא
מגבולות ישראל.
55

.11

חניכה ליזמות – אנשי טכנולוגיה ויזמים שהצליחו בישראל ועוברים ממנה,
■
56
מעבירים את הידע היזמי שרכשו לאנשים נוספים.
הממשלה מנסה להתמודד עם כשלי שוק ,אך בפועל ,מתקשה לזהות את כשלי השוק בזמן
וכאשר מזהה מתקשה להתמודד עימם – כך למשל מחסור במימון  -ובפרט מימון ארוך טווח
 בתעשיית הטכנולוגיה העילית הינו אתגר שהממשלה מנסה להתמודד עימו מזה שנים ,אך57
ללא הצלחה משמעותית ,שכן היצע המימון בתעשייה עודנו מוגבל.
לא

שחיקת היתרון שיש לישראל מבחינת ההון האנושי
.11

היתרון של ישראל בהון האנושי הולך ונשחק – כאמור ,ההון האנושי בישראל היה אחת
הסיבות העיקריות ליכולת של ישראל לזנק בשנות ה 11-וה 11-ולהיווצרות מודל מדינת
הסטארט אפ לאחר מכן בשנות ה .21-אולם כיום בהעדר הכשרה ופיתוח מקיפים של ההון
האנושי לצרכי השוק המשתנים הולכת וגוברת השחיקה ביתרון זה למול התחרות העולמית.
הראייה ,שהטיפול בהכשרה המדעית-טכנולוגית צריך להיות באמצעות התאמות במערכת
החינוך ,לא מספיקה ,שכן נדרש שינוי יסודי באופי הוראת המדעים והטכנולוגיה –
במציאות בה קצב השינוי הטכנולוגי הוא תדיר ,מערכת החינוך הרחבה והפורמאלית אינה
מצליחה – ואף ספק אם יכולה – להתעדכן בקצב כה מהיר ולהצליח לייצר ידע רלוונטי בעולם
התחרותי .כדי שזה יקרה ,אין די בשינויים קלים במערכת החינוך אלא קיים צורך בפרדיגמה
חדשה ,שתאפשר לפתח מערכות של חינוך לאורך החיים ,שמאפשרות לכל אדם להיות
רלוונטי להתפתחויות הטכנולוגיות בכל שלב בו הוא נמצא .שינויים אלו מצריכים הרחבה
משמעותית של הגופים העוסקים בחינוך המדעי-טכנולוגי אל מעבר למערכת החינוך
הפורמאלית.
חלק משינוי זה חייב להתייחס לאוכלוסיות בגיל השלישי – אנשים בגיל  11ואילך שלא
מקבלים הכשרות מתאימות לאורך החיים ,עלולים למצוא עצמם בשלב מסוים לא רלוונטיים
לשוק העבודה .תופעה זו יוצרת הן אבדן פוטנציאל לא ממומש של מי שיכולים לתרום
לקידום התעשיות הטכנולוגיות המתקדמות ,והן הצורך של רשויות המדינה לטפל
באוכלוסיות שמצאו עצמן ללא תעסוקה.

55

ישראל נחשבת למדינה בה הנסיון היזמי המצטבר גבוה במיוחד .לאור כמות המיזמים הגבוהה לאורך שנים,
נוצרה שכבה רחבה של יזמים ואנשי טכנולגיה בעלי ניסיון בניהול חברות טכנולוגיות .הנסיון של יזמי חברות
סטארט אפ בשווקים אינו נבדל משמעותית מיזמים מקבילים בעמק הסיליקון .ראה.Startup Genome :
בעיה זו מוכרת גם בדינמיקה שבין מרכז ופריפריה בישראל ובמדינות נוספות .להרחבה ראה :קפיצת מדרגה
אזורית.
בשנת  0100הושקה תכנית "היתרון היחסי" שנועדה לחזק את יסודות תעשית הטכנולוגיה העילית בישראל
ולהתמודד בין השאר עם הצע המימון .נמצא כי למרות 'חוק האנג'לים' ושורה של הקלות לטובת הגופים
המוסדיים ,ההשקעות בישראל לא גדלו באופן משמעותי .ראה :אורפז ע" ,.אומת הסטרט-אם לאן? מה קרה
ליתרון היחסי של ישראל בהיי-טק?" ,דה מרקר.)00/10/0103( ,
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הצמיחה אינה מכלילה
.12

מרבית הצמיחה הנוצרת באמצעות תעשיה זו אינה מכלילה ואינה משיאה פירות לאוכלוסיה
רחבה בישראל – כאמור ,מדינת הסטארט-אפ הישראלית מתרכזת ב"סיליקון ואדי" במרכז
הארץ ובאזור חיפה ,כאשר השתתפותם של קבוצות מרכזיות כנשים ,חרדים ,ערבים
ומבוגרים הינה נמוכה מאוד .כך למשל ההוצאה הממוצעת על מו"פ אזרחי (פרטי ,ממשלתי,
אקדמי ואחר) לתושב גדולה פי שלוש בממוצע באזורי המרכז בהשוואה לאזורים אחרים
58
בארץ.
חדשנות לא מכלילה זו מגבילה את הפוטנציאל לחיזוק החדשנות בישראל – אמנם קיימים
ניסיונות לשילוב אוכלוסיות חדשות בתעשיית הטכנולוגיה העילית ,וישנה תחילתה של מגמת
עליית בתעסוקה בתעשיית ההיי-טק בקרב החברה הערבית והחברה החרדית ,אך היא
מתבססת על העתקת המודל הקיים של "חבר מביא חבר" ולא על התאמתו לייחודיות של
59
קבוצות שונות באוכלוסיה.

.10

בהתאם ,מגוון האזורים המובחן ,מגוון האוכלוסיות ומגוון התעשיות הפוטנציאליות בישראל
לא מגיע לכדי ביטוי:

.11

.10

.13

■

אנשים –מרבית העוסקים (היזמים והעובדים) בתעשיית הטכנולוגיה העילית מגיעים
60
משכבה חברתית צרה והומוגנית יחסית.

■

אזורים – כאמור מרבית העיסוק בחדשנות טכנולוגית ,כפי שהוא בא לידי ביטוי
בהתפלגות ההוצאה למו"פ אזרחי ,בכמות חברות ההזנק ובמדדים נוספים ,ממוקד
במרכז הארץ ובחיפה.

תעשיות – מגוון התעשיות בישראל הוא במקום טוב באמצע ,תוך התמקדות בענפי
■
התקשורת והמחשבים ,הביטחון ,הביו-מד ,החקלאות והמים ובשנים האחרונות
61
אבטחת המידע והסייבר.
לאור האמור ,קיים חשש שישראל לא תשכיל לשמר את עמדת ההובלה בתחומים אלו
ותהפוך למדינה אחת מני רבות – מצב זה ,איננו משליך על כושר התחרות של התעשייה בענף
מסוים או בתקופה קצובה ,אלא מאתגר את הקיימות של ההובלה הישראלית מול מדינות
62
העולם בתחומי הכלכלה ,הביטחון והחברה בטווח הארוך.
סימני שחיקה ראשונים ,בהם ניתן לראות תסמינים מוקדמים למגמות העשויות להשפיע
על כושר ההובלה של ישראל בעתיד ,ניכרים כיום במספר תחומים:
■

58

59
60

61

62

בתחום הקניין הרוחני – אחד הסממנים הבולטים של מעצמות טכנולוגיות מתפתחות
הוא הגדלה משמעותית של כמות הפטנטים שלהם .נתוני העשור האחרון מציגים את
העלייה ברישום הפטנטים בישראל כנמוכה יחסית לממוצע העולמי  -בזמן שבישראל
חל בעשור האחרון גידול של  92%בכמות הפטנטים שנרשמו ,במדינות ה BRIC-גדל
מספר הפטנטים ב .600%-בעולם שבו הקניין הרוחני הוא מרכיב מרכזי ביכולת להגן

מבוסס על עיבוד נתוני הלמ"ס :שנתון הסטטיסטי לישראל  ,0100הלמ"ס .0100 ,וכן" :דוח שנתי המועצה
הלאומית למחקר ופיתוח  ,"0101-0100המועצה הלאומית למחקר ופיתוח( .0100 ,להלן :מולמו"פ  )3100נתוני
המו"פ בסיליקון ואדי ,שכולל את מחוזות תל אביב ,המרכז ,וחיפה ,הם כ ₪ 1,011 -לאדם לעומת ₪ 0,001
לאדם באזורים האחרים.
דוגמאות לכך ראה :הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה; נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה; ופרויקט שח"ר.
גברים ( 01%-11%על פי הלמ"ס וסקר של חברת אתוסיה מ ,)0103 -יהודים ( ,21.1%על פי סקר הלמ"ס משנת
 ,)0112בוגרי צבא ( 21%לפי סקר אתוסיה) ,עם בולטות ליחידות הטכנולוגיות דוגמת  02%( 1011לפי סקר
אתוסיה) ,בוגרי אוניברסיטאות (ופחות מכללות) ,צעירים מתחת לגיל  01%( 11על פי סקר אתוסיה) .ראה:
הירשאוגה א" ,.פרופיל ההי-טק הישראלי :גבר צעיר ,יוצא יחידה קרבית או טכנולוגית בצה"ל ובוגר
אוניברסיטה" ,דה מרקר.)01/13/0103( ,
לעניין מיקומה של ישראל באופן יחסי לעולם ראו תרשים מס'  .1כמו כן ,שיעור משרות המחקר והפיתוח בענפי
הרכיבים האלקטרוניים והתקשורת מהווה  11%מכלל משרות המו"פ העסקי בישראל .מתוך :מולמו"פ .0100
דוגמה לכך היא תעשיית היהלומים הישראלית שהיוותה בעבר את עיקר הייצוא מישראל .ישראל היתה בעלת
עמדת מובילות עולמית ,ובעשור האחרון עמדה זו נשחקה ,ומדינות אחרות כמו הודו ובלגיה נגסו בנתח השוק.
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על חדשנות ,נתונים אלו יכולים ללמד על מגמה משמעותית.

.11

.11

63

■

בתחום הפריון – נתונים ממחקר של חברת אפלייד אקונומיקס מצביעים על ירידה
ברמת הפריון של עובדי ההיי-טק בשנים האחרונות ,כחלק מהתפוקה המקבילה
בארה"ב לרמה של  .13%זאת בשעה שבעולם במהלך העשור האחרון מצויה רמת
64
הפריון בתחום ההיי-טק בעלייה מתמדת.

■

בתחום התעסוקה – מאז  0110שיעור העובדים בתעשיות ובשירותים של טכנולוגיה
65
עילית מכלל המשרות במשק נותר יציב ונע סביב .2%

■

בתחום הייצוא –חלקה של תעשיית הטכנולוגיה העילית נותר קבוע בעשור שהחל ב-
 0110ועמד על כ 11%-מסך היצוא התעשייתי.

■

בתחום השקעות ההון – מסתמן מחסור מסוים בהון בפרט בשלבים המוקדמים
66
בפיתוחן של חברות סטארט-אפ.

על כן ,בחינת המגמות העולמיות והתמורות הפנימיות בישראל מלמדת כי ללא שינוי
בתפיסה הרווחת ,ישראל עלולה למצוא עצמה מתקשה לשמור על הישגיה של "מדינת
הסטרט-אפ" ,ומעמדה המוביל בזירת החדשנות הגלובלית יישחק .הדבר יוצר סכנה
אמיתית לכלכלה ,לחברה ולביטחון ופוגע ביכולתה של ישראל לזנק.
אנו עומדים כיום בפני מציאות שונה ,שמחייבת מדיניות מכוונת חדשה .ההנחה ,לפיה אם
ניתן לשוק לעשות את שלו הצמיחה תמשך ,אין לה בסיס.

לטבלה מסכמת של חלק זה ראו נספח .0
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כך למשל ,בסין יש עלייה שנתית ממוצעת של  36%ברישום הפטנטים ,בהודו – קרוב ל( 20%-ממוצע כלל
מדינות ה - BRIC-עלייה שנתית ממוצעת של  .)17%ראה.WIPO :
ראה :ארלוזורוב מ" ,.האם אפילו עובדי ההיי-טק הישראלים הם בטלנים?" ,דה-מרקר.)11/10/0103( ,
ראה :מדדים למדע.
"בישראל אין מספיק הון זמין לחברות חדשות וההצלחות שלנו רק גורמות לממשלת ישראל לנוח על זרי הדפנה.
את ההצלחות שלנו אנחנו משיגים למרות הממשלה ולא בזכותה .ממשלת ישראל חייבת להתעורר ולהתחיל
בתוכנית אסטרטגית לפני שיהיה כאן מאוחר מדי ".מתוך :גלעד א .ואורבך מ" ,.לולא השקענו ב Waze-הם היו
עוברים לניו יורק" ,כלכליסט.)03/11/03( ,
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פרק  :2נדרשת יד מכוונת ממשלתית
.11

כפי שראינו ,לממשלה היה בעבר תפקיד מפתח בקידום היכולות המדעיות טכנולוגיות של
ישראל – מנקודת פתיחה נמוכה לעין ערוך מהיום ,השכילו קברניטי המשק לייצר תשתית
אנושית ,כלכלית ורגולטורית שאפשרה לישראל לזנק לחזית המדעית-טכנולוגית בעולם.
לממשלה צריך להיות תפקיד משמעותי גם כיום – במציאות של מודל הולך ונשחק ,תחרות
עולמית גוברת ,ומספר לא קטן של נקודות חולשה מהן סובל המשק הישראלי ,מתחייבת
התערבות ממשלתית משמעותית שתכווין את המשק לכיוונים הרצויים.
בניגוד לדעה הרווחת הרואה בסקטור הפרטי כמוביל את יכולות החדשנות ,יש כאלו
שרואים בממשלה כגורם המשמעותי ביותר ,שבלתו אין ,ביכולת לקדם פיתוחים מדעים-
טכנולוגיים 67.במסגרת זאת גוברים הקולות הקוראים לממשלות להיות יזמית פעילה ולקחת
68
סיכונים בהכוונת השוק.

.12

טענות אלו מתחזקות לאור המדיניות האקטיבית שמגלות חלק ממדינות העולם בהשקעה
בתעשיות ובשווקים שהן מזהות כבעלי פוטנציאל צמיחה – כך למשל מוציאה סין 0.0
טריליון דולר על חמישה סקטורים שנבחרו ,ובנק ההשקעות של ברזיל מוציא כ 11-מליארד
69
דולר על אנרגיה ירוקה.
מכל מקום דומה כי מדיניות של "אקטיביות ניטראלית" ,בעולם שבו ממשלות נוקטות
"פרו-אקטיביות מוגברת" ,אין בה די ,והממשלה נדרשת לסייע למשק כדי לאפשר לו לזנק
במונחים השוואתיים.

.10
.11

.01

ההזדמנות לעצב מודל חדש
.00

מרכיב מרכזי בכל הצלחה הוא אותו מוח מרכזי שמסוגל לזהות במועד את האתגר ולגבש לו
מענה הולם – דווקא התחושה ,כי אנחנו בדרך הנכונה עלולה לסמא אותנו מפני הצורך
למצוא פתרונות יצירתיים למציאות המשתנה .במדינת ישראל על אתגריה החברתיים,
כלכליים וביטחוניים ,חייב להיות עיסוק בלתי פוסק של גוף מרכזי מטעם הממשלה בבחינת
היכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שהעתיד צפוי להוליד.
עם זאת ,אין מתכון אחד שמוביל להצלחה עולמית בת-קיימא בתחומי החדשנות המדעית-
טכנולוגית ,וכל מדינה צריכה לפלס את דרכה בעצמה – בעולם בו קצב השינוי הולך וגדל ,לא
ניתן לפתוח ספר או מדריך המורה כיצד להיות חדשני ברמה עולמית ,וכפי שישראל עיצבה
בדמותה את מודל מדינת הסטארט-אפ ,כך היא תצטרך לגבש את המודל העתידי.
נקודת המוצא היא ללא ספק טובה משהיתה בעבר – בישראל קיימים מוסדות מתפקדים,
מנהיגות טכנולוגית מחויבת ,יכולות ידע בסיסיות ( ,)productive knowledgeמיתוג ברמה
הגלובלית ,תאגידים בינלאומיים המושקעים בה ,ומגוון של אוכלוסיות פוטנציאליות שאינן
כיום חלק מהעשייה המדעית-טכנולוגית .כל אלה ואחרים נותנים בידה מגוון רחב של כלים
לייצר מודל שיאפשר לישראל לזנק ביכולותיה המדעיות טכנולוגיות.
אך בישראל של היום אין חזון שמקדם את מדיניות הפיתוח בתחומי המדע והטכנולוגיה
ורותם את המגזרים השונים לאותו כיוון.

67

ראה" :מי באמת אחראי לפיתוחים הטכנולוגיים?" ,גלובס.)11/11/0103( ,
שם .בארה"ב הממשל אחראי על רבע מהמו"פ ו 11%-מהמחקר הבסיסי.
ראה" :עשינו סוציאליזציה של הסיכון ,אבל הפרטנו את פירותיו" ,גלובס.)11/11/0103( ,
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הצורך בחזון משותף
.01

חזון משותף צריך לגלם מספר אפקטים רצויים:
70

■

צמיחה מכלילה – מדינה שמתקיימת בה צמיחה מכלילה,
שכבות החברה;

■

רתימת כלל הציבור – מדינה שרואה ביכולת לייצר חדשנות כמשימה לאומית שנוגעת
לכלל המרכיבים בחברה הישראלית;

■

סביבת חדשנות – מדינה שיוצרת סביבה המעודדת חדשנות ,מתגמלת יכולות
חדשניות ,מציינת הצלחות ונותנת גיבוי ללקיחת סיכונים;

■

רב ממדיות – מדינה שבה חדשנות היא לא רק בטכנולוגיה ,אלא גם בחברה ,בחינוך,
במוסדות ,במדיניות וברגולציה;

■

מקומיות וגלובליות – מדינה עם יכולת לזהות בעיות ולייצר פתרונות לצרכים/אתגרים
מקומיים וגלובליים;

■

מיתוג – מדינה הממותגת כיצירתית ובעלת יכולות חדשנות ייחודיות.

צמיחה שמגיעה לכל

.01

על רקע האפקטים המנויים לעיל ,ניתן לנסח את החזון ביחס לישראל כדלהלן:

■

מדינה מובילה בקנה מידה עולמי בתחומי המדע והטכנולוגיה ,ומרכז עולמי לחדשנות.
החברה הישראלית ככללה היא חדשנית ,ממותגת ככזו ,ובעלת יכולת לזהות בעיות ,מקומיות
וגלובליות ,ולתת להן מענה הולם בקצב מהיר .יכולות החדשנות הן נחלת הכלל ,והן ניזונות
מהמרקם המיוחד המתקיים בישראל של מוסדות ,אנשים ומדיניות.

.00

זה המקום שהממשלה צריכה לכוון אליו ,וכפי שנראה להלן מכאן נגזרים שורה של פעולות
שהממשלה בשיתוף עם המגזר העיסקי והאקדמי צריכים לקדם.

70

להרחבה ראה" :חזון ישראל  – 01האמנה הישראלית החדשה – גישת הצמיחה ,ההכללה והקהילתיות" ,מכון
ראּות.0100 ,
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פרק  :7שכלול מעגל ההזנה של החדשנות בישראל
.01

קידום החזון מחייב שכלול מעגל ההזנה של החדשנות בישראל ,שכיום מתמקד במעגל
מצומצם יחסית של מוסדות ,אנשים ומדיניות ,ונעדר תשתית מתאימה שמאפשרת לו
להתרחב .לצורך כך זיהינו מספר תחומים בהם נדרשים שינוי פרדיגמטי של אופן הפעילות:
הרחבת בסיס החדשנות; הרחבת התשתית המוסדית המאפשרת חדשנות; מעבר מטיפול
במערכת החינוך לחינוך רב מערכתי; והתמודדות יצירתית עם כשלי שוק .נפרט עליהם
בהרחבה להלן.

.02

במקרה הישראלי ,היכולת להצליח להישאר בחזית העולמית של החדשנות המדעית-
טכנולוגית תלויה ביכולתה לתרגם חדשנות חברתית ()Social/Societal Innovation
לחדשנות מדעית-טכנולוגית – חדשנות חברתית היא היכולת של המדינה והחברה לייצר את
המוסדות ,הארגונים ,הערכים ,הכללים ,התמריצים ,הסביבה והשפה שיכולים להזין את
החדשנות המדעית-טכנולוגית .זוהי התשתית החברתית שעל בסיסה יכולים המגזרים השונים
לצמוח ולשגשג.

.11

בעבר השכילה ישראל ליצור חדשנות חברתית – במהלך המאה ה 01-הוקמה תשתית ענפה
של ארגונים ומוסדות שבזכותם הצליחה ישראל להתמודד עם אתגר בניית המדינה ,קליטת
עלייה ,הקמת יישובים ,חקלאות ,ביטחון ועוד .במסגרת התשתית הזו ניתן לציין את התנועה
הקיבוצית ,ארגוני ההגנה ,ההסתדרות הציונית ,מכון וולקני ,המכון הביולוגי,
האוניברסיטאות ,הטכניון ,מכון וייצמן ואחרים.
על בסיס מוסדות אלו ועל רקע תרבות ישראלית שעודדה מחקר ופיתוח ,יצירתיות ויזמות,
צמחה שכבה ישראלית שהובילה את היכולות המדעיות-טכנולוגיות בישראל לעמדת ההובלה
בה נמצאת ישראל בעשורים האחרונים.
השילוב ,בין מוסדות שהוקמו על ידי הממשלה או נתמכו על ידה ,המנגנונים להכשרת כוח
אדם מתאים ,ומדיניות ממשלתית מכוונת ,הוביל להקמת שורה של חברות ישראליות
גדולות וחזקות ,שהקנו לישראל יתרון תחרותי ,אשר המשיך להזין את החדשנות במשק
הישראלי משך תקופה ארוכה .דוגמאות לחברות כאלו בתחומי הביטחון ,הבריאות ,המים
והחקלאות ,התקשורת והמחשבים ולאחרונה גם בתחום הסייבר ,ניתן לראות בנספח .0

.10
.10
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תרשים  :7מעגל ההזנה של החדשנות

71

להרחבה ראהBeinhocker D., The Rigin Of Wealth – The Radical Remaking Of Economics And :
What It Means For Business And Society, (Harvard Business School Press, 2006). pp. 15-16.
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הרחבת בסיס החדשנות
.13
.11

.11

.11

.10

72

73

כידוע ,ישראל נהנית וסובלת כאחד מקוטנה היחסי – מצד אחד ,גודלה הקטן מאפשר לה
יכולות סינרגטיות ושיתופיות טובות ,אולם מצד שני ,נוצר מצב שאל מול תהליכים גלובליים
משמעותיים ,שמושתתים בעיקר על היקף נרחב של כוח אדם ,ישראל סובלת מנחיתות.
בסופו של יום ,כאשר מתמקדים בטכנולוגיית העילית למשל ,רואים כי מגוון האנשים
העוסקים בכך כיום הוא מצומצם יחסית ,הם ממוקמים פחות או יותר בין קו ת"א-
ירושלים-חיפה ,ועוסקים במספר תעשיות מרכזיות .שם מתרחשת החדשנות ושם מורגשים
פירות ההצלחה שהיא מביאה עימה.
על כן ,נדרשת הרחבה של בסיס החדשנות – הרחבת זו כוללת את היכולת לשתף יותר
אנשים ,ביותר אזורים וביותר נושאים בתהליך יצירת החדשנות והשתתפות בפירותיה.
כלומר ,ככל שנוכל להרחיב באופן משמעותי את בסיס החדשנות הישראלית נוכל לייצר הן
יותר אנשים שרלוונטיים לשוק והן מגוון של יכולות שלא היו קיימות פעם 72.הרחבה זו
צריכה לכלול בין השאר את האלמנטים הבאים:
שילוב יותר אנשים – ישראל לא צפויה ליהנות מ'לוקסוס' נוסף בדמות כמיליון עולים מחבר
העמים אשר הגיעו ארצה בתחילת שנות ה .21-יחד עם זאת ,לישראל יש כוח אדם איכותי
שהפוטנציאל שלו עדיין אינו ממומש .לכן ,נדרשת הרחבה משמעותית של החלק באוכלוסיה
התורם ונהנה מהתעשיות המתקדמות ,בין השאר ,באמצעות:
■

שילוב אוכלוסיות מודרות– כלומר ,משיכת מגוון רחב של אוכלוסיות שעד כה היו
73
מודרות באופן יחסי מתעשיית טכנולוגיית העילית ,ובראשן ערבים ,חרדים ונשים.

■

החזרת מוחות שעזבו – זאת באמצעות גיבוש מדיניות שמעניקה תמריצים ייחודים
באקדמיה ,במחקר ,בתעשייה ,לרבות בחינה של הקלות מס לתושבים חוזרים בשנים
הראשונות לחזרתם.

■

משיכת הון אנושי איכותי מרחבי העולם – בתחרות העולמית על כוח אדם איכותי
ישראל תעשה טעות אם תסתמך רק על כוח אדם כחול לבן .היכולת ,של כוח אדם
מקצועי מצוין ללמוד וללמד בישראל ולפתוח בעתיד שווקים עבור ישראלים ,היא
בעלת חשיבות עליונה .לפיכך ,יש לנקוט שורה של צעדים שמושכים לישראל את מיטב
המוחות העולמיים בתחומי המדע והמחקר מתוך מטרה למצב את ישראל כמוקד
משיכה לחדשנות עולמית .כך לדוגמא ניתן לעודד זרים מצטיינים בתקופת הדוקטורט
שלהם להגיע לישראל תמורת מימון תוכניות הלימוד ,לערוך קמפיינים ייעודיים
במוסדות ההשכלה המובילים העולם ,לייצר תוכניות במגוון שפות ,לייצר תנאי מחקר
ועבודה ייחודיים ,להקל בדרישות ההגירה ועוד.

העולם היהודי והתפוצה הישראלית כנכס – מימוש הפוטנציאל של העולם היהודי
■
ומשיכת מוחות יהודיים לישראל לשם תרומה לעולם המדע והטכנולוגיה ,באמצעות
עבודה מול הקהילות היהודיות בתפוצות ויצירת תמריצים מתאימים לעידוד הגעה
לישראל ,וליצירת שיתופי פעולה מרובים ויצירתיים.
עידוד התרחבות החדשנות ליותר אזורים – בישראל תעשיית טכנולוגית העילית נוטה
להתרכז במרכז הארץ ומישור החוף" :הסיליקון וואדי" .גם בערים כמו ירושלים ובאר שבע,
יש ריכוז של התעשייה בצורה פחותה .כתוצאה מכך ,אזורי הפריפריה לא נהנים מפירותיה
של תעשייה זו ,והתעשייה עצמה לא ממצה את הפוטנציאל הקיים באזורים אלו .על כן ,מוצע
לפתח מספר מוקדים של תעשיית טכנולוגית עילית לצד 'הסיליקון וואדי' .למשל ,באמצעות
יצירת מספר אשכולות תעשייה של חדשנות מבוססי מו"פ שיהיו מפוזרים לאורכה ולרוחבה
ראהFlorida R., "The Rise Of The Creative Class: And How It's Transforming Work, :
( Leisure, Community And Everyday Life Hardcover",(New York: Basic Books, 2002).להלן:
)The Rise Of The Creative Class
נשים היוו  31%מכלל השכירים בהייטק בשנת  ;0100ראה :נשים וגברים  ,0221-0100הלמ"ס ,סטטיסטיקל ,030
 .0103שיעור המועסקים הערבים הוא פחות מ ;0%-כמו כן גם שיעור החרדים בההייטק פחות מ .0%-ראה:
הופמן צ" ,.ההיי-טק פסח על חרדים ,ערבים ,דרוזים ואתיופים" ,גלובס.)11/10/0100( ,
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.11

של הארץ 74.דגש צריך להינתן לחיזוק האשכולות הקיימים במקומות כמו באר שבע על מנת
שתהיה תשתית מתאימה לאשכולות נוספים באזור.
עידוד תעשיות חדשניות נוספות– היכולת לייצר חדשנות תלויה בין השאר בכמות ובמגוון
הידע הנמצא בחברה הישראלית .ככל שכמות הידע החברתי ( Social or Societal
 )Knowledgeגדולה יותר כך מגוון האפשרויות העומדות בפני המשק הישראלי רחבות יותר.
כמות הידע החברתי היא סך הידע הקיים אצל היחידים המצויים באותה חברה .הדבר דומה
למשחק "שבץ-נא" :ככל שיש יותר אותיות כך ניתן להרכיב יותר מילים ,וכן מילים יותר
75
מורכבות.
■

בתחומים ובתעשיות מסוימים יש לישראל ידע חברתי רב ,וככל שמגוון של אלו יגדל
ישראל תוכל להפיק מכך ערך מוסף – בתחומים כמו  ,ICTביו-מד ,חקלאות ומים,
תעשיות ביטחוניות ואבטחת מידע וסייבר ,לישראל יש ידע מצרפי רב שמאפשר לה
להיחשב כמדינה חדשנית בקנה מידה עולמי .יחד עם זאת ,ישנם תחומים ותעשיות
שההתפתחות העולמית בהם היא מואצת ונדרש להתאים את התשתית הישראלית
בהתאם.

■

תשתית כזו יכולה להיות מואצת דווקא באותם כיוונים בהם השוק לא יוצר תמריצים
– זאת באמצעות מענקים ,מלגות ,הטבות מס ,עידוד השקעות הון ,מחקר ופיתוח
ייעודי ,וסיוע ממשלתי ביצירת שיתופי פעולה.

■

ככל שבישראל יהיה מגוון רחב יותר של תעשיות מתקדמות ,האפשרות שלה
להשתלב ולהוביל תעשיות חדשות ומתפתחות יגבר ,מה שעשוי ליצור יתרון טכנולוגי
עתידי.

תרשים  :0מדד השכלול של התעשיות הישראליות

74

75

76

76

ראהS. Kaikkonen, The Human Technology Region, (Jyväskylä Regional Development :
( 2000). Companyלהלן .)The Human Technology Region :כמו כן ר' :אתר The Human Technology
.Region
מתוךHausmann, Hidalgo, et al, The Atlas of Economic Complexity, Mapping Paths to Prosperity , :
( Harvard Kennedy School.להלן)Economic Complexity :
ישראל נמצאת במקום ממוצע מבחינת מגוון התעשיות המתקיימות בה ,ובמקום טוב באמצע מבחינת יכולתה
לזנק לתעשיות אחרות .ראה ,Economic Complexity :עמ' .11
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תיבה  :0כיצד ייצרה סינגפור כמעט מאפס אשכול ביו-טכנולוגיה וביו-רפואה
■

סינגפור נחשבת כיום המדינה המדורגת שלישית בעולם בחדשנות בתחום הביו-
טכנולוגיה 77.ההצלחה הנוכחית היא תוצר של מימוש החלטה ממשלתית משנת  0222להקמת
אשכול ביו-טכנולוגיה.

■

עוד לפני הקמת האשכול התקיים בסינגפור שיח רב מגזרי ער בנושא ביו-טכנולוגיה בין
הדרג הפוליטי והפקידותי ,המדענים ואמצעי התקשורת אודות הפוטנציאל של ביו-
78
טכנולוגיה ביחס לכלכלת המדינה.

■

ההחלטה האסטרטגית שהתקבלה הייתה להפוך את הביו-טכנולוגיה למרכיב רביעי של
מדיניות הפיתוח של סינגפור .לצד הנדסה ,אלקטרוניקה ,וכימיה ,זאת כדי לפזר את
הסיכונים שבהתמקדות בשלושה תחומי תעשיה בלבד ,ותוך התחשבות במגמה הגלובלית
ובהתפתחות המדעית בתחום.

■

ההחלטה יושמה באמצעות גופים מתכללים ברמה הלאומית .ההחלטה על הקמת האשכול
הובלה ברמה הלאומית על המועצה לפיתוח כלכלי EDB) Economic Development
 )Boardכגורם מוביל ומתכלל .לצורך ההקמה והניהול של האשכול הוקמה בשנת 0111
המועצה למחקר ביו רפואי ) Biomedical Research Council (BMRCתחת משרד המדע
והטכנולוגיה הסינגפורי.

■

באשכול זה ,בשונה מתעשיות אחרות בסינגפור קודמו מרכיבים של כלל שרשרת הערך
הביו-טכנולוגית כדי להשאיר את מירב הערך במדינה ,וליהנות מיתרונות הצפיפות באשכול.
מרכיבי הערך כוללים  -מחקר בסיסי ,מחקר קליני יישומי ,תהליכי פיתוח מוצרים ,ייצור
79
סדרתי ,ואספקת שירותים רפואיים מתקדמים בסינגפור עצמה.

■

המאפיינים הייחודיים של אשכול הביומד הובילו להחלטה להקים קמפוס מרכזי אחד
שימקסם את החדשנות שתופק באשכול .מרבית החברות ומוסדות המחקר בתחום שוכנים
בקומפלקס משרדים אחד ה.Biopolis -

■

קמפוס זה הוקם לאור הקשר חזק בין המחקר הבסיסי הביולוגי לבין תהליכי פיתוח המוצר.
בתחומי הביו-טכנולוגיה מיצוי החדשנות מותנה בהמרה של חידושים מדעיים לכדי יכולות
טכנולוגיות ,ופיתוח מוצרים .לכן נדרשת דגש על העברת טכנולוגיות ממוסדות המחקר למגזר
העסקי.

■

תוצאותיה של מדיניות זו ,הלוקחת בחשבון את כל המגזרים ,היא עליה גדולה הן בתשומות
והן בתפוקות בנושא זה .מספר החוקרים העוסקים בתחום ,כמות הפטנטים ,מספר החברות
המקומיות והרב לאומיות הפועלות בסינגפור וכן נפח ההשקעה במדינה ,עלו כולם בחדות.

הרחבת התשתית המוסדית המאפשרת חדשנות
.12
.21

קיומם של המוסדות והארגונים המתאימים הוא רכיב מפתח ביכולת של ישראל להזין את
המעגל שעל בסיסו ישגשג המגזר העסקי.
במהלך מחקר זה לא נכון יהיה להצביע על תחומים פרטניים בהם נדרשת ישראל לפעול ,אך
כן זוהו מספר מוסדות ופלטפורמות שאינם מתקיימים כיום בישראל ,אשר עשויים לתת
מענה ליכולת לזהות תחומים כאלו או ליכולת לייצר תשתית מתאימה לחדשנות:
■

77
78
79

ועדת היגוי בין משרדית ובין מגזרית בראשות ראש הממשלה/שר בכיר שמתווה חזון

ראה."World's Most Innovative Countries In Biotech ", BioSpectrum, (21/06/2012) :
ראה.Before Biopolis :
ראהShahid Y. and Nabeshima K., Postindustrial East Asian Cities: Innovation for Growth , The :
.World Bank, 2006.
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ודרך למשק כולו – ועדה זו תהיה אחראית ,בין השאר ,לנווט את המדיניות
הישראלית ,לזהות כשלי שוק ,לוודא קיומה של רגולציה מתאימה או לעדכן רגולציה
מסרבלת ,לנתב משאבים ,לקבוע אחריות ,לייצר שיתופי פעולה בינלאומיים ,ליצור
שיתוף פעולה רב מגזרי ,לקדם את היכולות הישראליות הבסיסיות בכלל המערכות
ולמתג את ישראל בזירה העולמית 80.הדגש על ועדה בראשות ראש הממשלה או שר
בכיר נועד כדי להבחין בין הצורך לייצר מדיניות כלל משקית שמחייבת סמכות
מיניסטריאלית לבין מקום שבו נדרש ליישם מדיניות שאז די בסמכות אקזוקיוטיבית.
■

פלטפורמות רישות בין שחקנים – הניסיון בעולם מראה שקישור בין עסקים ,ארגונים,
נותני שירותים ,מוסדות הכשרה ומחקר ועובדים מגדיל את הפוטנציאל לחדשנות 81.על
כן ,קיומה של רשת עשוי לתרום לזליגת מידע מהירה ,שמאפשרת לתת מענה הולם
לצרכים המשתנים 82.בעולם יש לכך מספר דוגמאות :רשת שמעודדת שיתוף במאגרי
מידע עסקיים או טכנולוגיים ושיתוף במידע אודות הצעות מחקר והזדמנויות מימון;
83
התארגנויות מתכללות חוצות מערכות (תל"ם).

תיבה  :3המכון הישראלי למדיניות מדע ,טכנולוגיה וחדשנות ISTIPI
■

המכון הישראלי למדיניות מדע ,טכנולוגיה וחדשנות מהווה פלטפורמה ליצירת שת"פ בין
מגזרי ולפיתוח סביבות החדשנות .זאת סביב נושאים כגון :בריאות ,חקלאות ,תחבורה
וחינוך.

■

המכון מנסה ליצור סביבות בהן כלל השחקנים יכולים לשתף פעולה סביב תשתית או
פרויקט משותף מתוך מטרה להכיל את כלל הצרכים השונים .למשל ,המערכת הרפואית
בישראל מתאפיינת במאגרי מידע ,הכוללים היסטוריה רפואית דיגיטלית בבתי החולים
וברפואה הקהילתית ,בני  01שנה .מאפיינים אלו ,בשילוב התרבות היזמית והמחקרית
ברפואה ובתחומים משיקים (היי-טק וכד') ,מהווים בסיס איתן למיצובה של ישראל כמרכז
חדשנות בתחום .על רקע זה מקדם המכון קונסורטציום של שחקנים בתחום ,תוך הנגשת
הנתונים הרפואיים ,הנחלת פרקטיקה של "חדשנות פתוחה" בקרב קופות ובתי החולים,
ומשיכתן של מספר חברות בין-לאומית להשתמש בזירה המקומית כמרכז ניסוי ופיתוח
לפתרונות בתחום האנליטיקה הרפואית.
■

80

81

82
83

מוסדות מחקר על מגזריים למגמות עתידיות שעשויות להשפיע באופן משמעותי על
סביבת הפעילות של החדשנות (צרכים ,ביקושים ,זירות טכנולוגית רלוונטיות ועוד)–
מוסדות אלו מספקים את התשתית המחקרית הנדרשת שעל בסיסה גורמים
ממשלתיים או גורמים עסקיים יכולים לפעול ,כל אחד בתחום עיסוקו .המחקר נוגע,
בין השאר ,במגמות העולמיות ,התפתחות הטכנולוגיה ,בשוק המקומי ובהתאמתו
למגמות המתפתחות ,ברגולציה הנדרשת ,כוח אדם ,חינוך והון אנושי.

על הצורך בגורם שרואה את כל התמונה עמד המדען הראשי ,אבי חסון ,בראיון לענבל אורפז .ראה :ראיון מדען
ראשי בדה מרקר.
ראהThe Innovation Driven Economic Development Model, Report prepared for The Bay Area :
Council Economic Institute, Collaborative Economics, 2008.
ראה :קפיצת מדרגה אזורית.
תל"ם  -ארגון שמגדיר כיווני מחקר אל מעבר לאופק (לדוגמא בתחום הננו-טכנולוגיה ,שם הוקמה תשתית
מחקרית שהציבה את ישראל בעמדת הובלה מאז  0113כפי שהופיע בדוח כנס הרצליה מס'  .)0הארגון הוא
וולנטרי לגמרי והוקם ע"י האקדמיה למדעים ב '20-ומאז הוציא סכום של  311מיליון דולר .ראה :דוח סיכום
כנס הרצליה  ,0110כנס הרצליה ה ,0-המרכז הבינתחומי.0110 ,
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תיבה Big Innovation Centre :2

84

 )BIC( Big Innovation Centreהוא מרכז לקידום חדשנות באנגליה ,אשר הוקם בשנת  0100על ידי
קבוצה משותפת של אוניברסיטת לנקסטר וחברות עסקיות כדי לקדם סביבה של חדשנות ,לחזק את
התחרותיות של הכלכלה האנגלית ולקדם חדשנות פתוחה.
■

 BICעורך כל חודש בממוצע אירוע עם פרופיל ציבורי – דוגמת האקתון או כנס (למשל
בנושא מערכת היחסים הרצויה בין הממשלה ,האקדמיה והמגזר העסקי בתחומי החדשנות).

■

תחומי מחקר מרכזיים – טכנולוגית רב שימושיות של המאה ה - Big Data :00 -העבודה
בעולם רווי נתונים; צמיחה ירוקה – המעבר לכלכלה שאינה פוגעת בסביבה; בריאות – מדעי
החיים וביו-רפואה; טכנולוגיית ייצור – מהפכת התלת ממד ומדפסות תלת ממדיות.

■

 BICעורך מחקר סביב תפקודם ותפקידם של השחקנים הרלוונטיים בתהליכי יצירת והפצת
החדשנות :אוניברסיטאות מחקר ,מוסדות הכשרה מקצועית ,תפקיד הממשלה והרגולציה,
השוק הפיננסי ומודלים חדשים למימון חדשנות ,ומודלים עסקיים חדשים ליצירת חדשנות.

■

החלפת מידע – במסגרת התהליך השחקנים חולקים מידע ותובנות המוגדרות בתור
התשתיות והמנגנונים המאפשרים זרימה יעילה של מידע בין בעלי העניין במשק (המגזר
העסקי ,המגזר הציבורי והציבור הרחב).

■

רישות נרחב בין מובילי החדשנות.

■

קידום שיח מתמשך ורב פעמי בין מכלול השחקנים.

חדשנות לאורך החיים :מעבר ממערכת חינוך לחינוך רב מערכתי
.20

בעולם בו קצב השינוי הולך וגדל ,מערכת החינוך הפורמאלית ,שהיא גוף גדול וכבד תנועה,
לעולם תתקשה לתת מענה הולם להתפתחות מואצת של היכולות המדעיות והטכנולוגיות.

.20

על כן ,יש הכרח בשינוי תפיסתי ,לפיו מערכת החינוך הפורמאלית היא רק חלק אחד ממערך
החינוך לחדשנות – תפקידה הוא לתת ידע בסיסי ראשיתי ,שלאחריו ישנם שלבים נוספים
שמכשירים את הפרט להיות חדשני בתחום עיסוקו .ההיגיון שואב השראה מהרעיון של
"חינוך לאורך החיים" ( ,)Life-Long-Learningשכיום הפך ליותר נפוץ כצורך להישאר
רלוונטי בעולם משתנה.
לצורך כך ,אופיינו המערכים הבאים כצמתים משמעותיות לעיצוב יכולות החדשנות של
הפרט לאורך החיים :

.23
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■

השכלה מדעית טכנולוגית בגילאים המכריעים – מחקרים מראים שהחלטות,
שמשפיעות על היכולת להיכנס למסלול של לימודים מדעיים או טכנולוגיים מתקדמים,
מתקבלות לעתים בגיל יחסית צעיר .במובן מסוים החלטה בגיל  01שלא ללמוד די
יחידות באחד ממקצועות המדעיים (מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מחשבים),
מקטינה באופן משמעותי את הסיכוי שאותו אדם ילמד מקצוע מדעי באוניברסיטה.
משכך ,יש חשיבות עצומה בעידוד תלמידים בגילאי  01-01ללמוד מקצועות בסיס
מדעיי ם בהיקף הנדרש ולסייע למתנדנדים לעשות כן על מנת להרחיב את הבסיס של
האנשים שמסוגלים להיות רלוונטיים למשק .בעיקר הדבר רלוונטי לנשים ,ערבים
85
וחרדים.

■

תגמול על חדשנות בתוך מערכת החינוך הפורמאלית – למערכת החינוך הפורמאלית
יש תפקיד בהקניית תחושת המסוגלות הבסיסית לחדשנות ,אך היא עובדת לפי מערך
תמריצים שמבוסס בעיקרו על ידע והישגיות בידע .הגדלת כמות השותפים בחדשנות,

ראה:אתר .Big Innovation Centre
לדוגמה ראה יוזמות החינוך של אינטל .באתר של חברת אינטל :יוזמת החינוך של אינטל.
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מחייבת שימת דגש בכל שלב בתהליך החינוכי על חשיבה חדשנית ,היכולת למצוא
פתרונות לאתגרים ופיתוח היצירתיות ,זאת מעבר להקניית ידע .שותפים רבים
בתהליכים חינוכיים משנים את פניהם בשנים האחרונות לכיוון זה ,אולם אין בכך די.
משכך ,נדרש לשפר את מערך התגמול והתמריצים שניתנים במערכת החינוך על מנת
לעודד תלמידים ומחנכים לגלות יכולות חדשניות הן בתוך מערכת החינוך והן מחוצה
לה.
■

חינוך מחוץ למערכת החינוך הפורמאלית – עידוד מרחבי למידה טכנולוגיים מחוץ
למערכת הפורמאלית כמו מתנ"סים ,מרכזי צעירים; תנועות נוער; מיזמים קהילתיים-
טכנולוגיים .מערך החינוך מחוץ למערכת הפורמאלית הוא הכרח ,בבחינת ההבדל
שעושה את ההבדל ,שכן הוא מאפשר גמישות להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים
שהמערכת הרשמית לא מסוגלת להתמודד איתם ,וכן התייחסות פרטנית לכל אותם
צעירים שהמערכת הפורמאלית אינה מתאימה להם ,אבל הם אינם נעדרי יכולות
86
לתרום לחברה ולכלכלה בישראל.

■

שירות ביחידות צבא מובחרות ושירות אזרחי/לאומי כמקפצה למצוינות – הצבא
הוכיח את עצמו כחוויית חיים מעצבת המשמשת כמקפצה למצוינות .היכולת של
הצבא לספק כישורי חיים דוגמת נכונות לקחת סיכונים ,יכולת אלתור ,עצמאות ,יכולת
עבודה בצוות ,היוותה אבן בסיס לשכבת מנהיגות ישראלית הן בסקטור הציבורי והן
בסקטור הפרטי .הבעיה היא ,שכיום רק כמחצית מהאוכלוסייה בישראל נגישה
למשאב האדיר הזה של כישורי חיים ,ואלו שאינם סובלים מנחיתות ביכולות
ובהזדמנויות .לצד זאת גם שירות לאומי/אזרחי יכולים להוות מקפצה לכישורי חיים
נדרשים ובלבד שיעוצבו באופן שמי שמשתתף בתוכנית יידרש ללמוד ולהתנסות
87
ביכולות שמפתחות כישורי מנהיגות.

■

חניכה לאורך החיים –ישראל היא אחת מהמובילות בעולם במספר היזמים שהצליחו
בתחומי הטכנולוגיות המתקדמות ביחס לגודל האוכלוסייה .עם זאת ,האתגר הגדול
ביכולת לייצר חדשנות איננו רק הרעיון החדש אלה יישומו .לכן ,יכולת חניכה והכשרה
מתמשכת ,שכוללת בין השאר ,קבלת החלטות ,לקיחת סיכונים ,שתוף פעולה ,גיוס
כספים וכישורי ניהול ,עשויות להיות משמעותיות ביותר בחייו של יזם ומנהל .חניכה זו
עשויה להמשיך להזין את עצמה בחזרה ,כלומר היזמים שיצליחו יכולים לשמש
כיועצים ליזמים צעירים .כלי אחד ליישום חניכה כזאת הינו מאיץ טכנולוגי
( )Acceleratorהמציע ליזמים ,בין השאר ,חניכה מצדם של יזמים וותיקים .דוגמא
למאיץ כזה היא  Citrixשבארה"ב שמציעה חניכה ליזמים בשלב מוקדם של הסטארט-
88
אפ.

תיבה  XLN :7כפלטפורמה ליצירת חדשנות
מהפכת הייצור העצמי ,שיש המכנים אותה המהפכה התעשייתית השלישית היא מגמה עולמית
חזקה שבמרכזה כלי יצירה דיגיטליים חדשים המאפשרים יצור מבוזר ומתאם אישית לצרכים.
כלים אלו ,כגון מדפסות תלת מימד ,בקרים מתוכנתים ,מכונות חיתוך בלייזר ומכונות כרסום,
מאפשרים לציבור ליצור מוצרים פיסיים בעלות נמוכה.
לצד עלית היצע הכלים ,עולה קהילה עולמית וישראלית מתרחבת של מייקרס ( )Makersאשר
מועצמים לעסוק בטכנולוגיה הזו ,לחלוק את היצירות בפלטפורמות דיגיטליות ולשפר אותן על
בסיס עקרונות של יצירה בקוד פתוח.
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דוגמת :קרן רש"י; עמותת תפוח; מחשבה טובה;  ;Ytekמעבדות קהילתיות  XLNשל מכון ראּות (ראה :תיבה
.)3
במקרה הישראלי הצבא הוא דוגמה בולטת .ישנן דוגמאות אחרות בעולם ,לפיהן שירות לאומי או שירות
בקהילה נתנו כישורי בסיס משמעותיים לחברים באותה קהילה ,שהקנו להם לאחר מכן ערך מוסף אל מול
אחרים .דוגמה אחת היא בני הקהילה המורמונית בארה"ב שעושים שירות אזרחי בקהילה ,ובאמצעות זו
רוכשים כישורי מכירות ( )salesמשמעותיים כבר בגיל צעיר.
ראה :אתר .Citrix Startup Accelerator
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ה cross lab network ,XLN -הינו מיזם של מכון ראּות להקמת רשת של מרחבים טכנולוגיים
קהילתיים שיהוו בית ליצירה הזו ויקדמו את ישראל לחזית המהפכה.
מרחבים אלו פתוחים לקהילה ,מהווים בית לקהילה של  ,makersמוקדי ידע בתחומים הטכנולוגיים
הרלוונטיים באמצעות מערך של הכשרות פורמליות וא-פורמליות ,וסדנה טכנית הכוללת כלי יצור
דיגיטלי דוגמת מדפסות תלת מימד ,כלי עבודה ,סדנת אלקטרוניקה ועוד.
רשת מעבדות  XLNמהווה פלטפורמה ליצירת חדשנות:
■

מרחבים אלו מהווים כר ללימוד התנסותי וחניכה -הן להיכרות עם טכנולוגיות והן מרחבי
חניכה לתהליך החדשני.

■

החניכה והאוריינות מועברות בגישת למידה באמצעות פרוייקטים – באמצעות התנסות
( )Hands-Onבפרוייקטים המשתתפים לומדים את יסודות המדע והטכנולוגיה.

■

גם לפריפריה מגיע – בפריפריה יש אנשים בעלי יכולות טובות ,אך אלו אינן באות לידי ביטוי
בהעדרו של מרחב שמאפשר יצירה .הרעיון הוא לאפשר לתושבי הפריפריה מרחב ליצירה
והתנסות וכן יכולות סינרגטיות מול שאר מוקדי הרשת.

החדשנות שנוצרת מתועדת ומופצת על פי עקרונות הקוד הפתוח – כך שהחדשנות מגיעה לכל
■
מקום ומאפשרת לכל אדם ליצור ללא הגבלות.
המרחב הטכונלויג הקהילתי הראשון פעילה בתל אביב תחת חסות מכון ראּות מספטמבר ,0100
מעבדות נוספת נפתחות בחיפה ,ובירושלים וקבוצות רבות מקדמות הקמת מרחבים נוספים ברחבי
הארץ.
■

מרחבי התלכדות ( )Convergenceבין תחומי ידע שונים – מחקרים מראים
ששילוביות בין דיסציפלינות מדעיות שונות לבין עצמן ,ובין ידע מדעי לידע חברתי
עשויה להרחיב את מגוון ואיכות החדשנות הנוצרת 89.מרחבים לקידום התלכדות כזו
הם מפגש בין תחומי ידע שונים כלומר ,צוותי עבודה מגוונים ,סביבות למפגש מחוץ
למסגרות רשמיות של מקום העבודה ,דוגמת קפיטריות ומסעדות ,המאפשרות מפגש
בין גוון של בעלי ידע .כך לדוגמא ,הקמת בניין "הביו פוליס" בסינגפור ,כמרכז הידע של
תחום הביו טכנולוגיה במדינה ,יצרה סביבת עבודה משותפת לחברות ולחוקרים
מובילים בתחום הביו-טכנולוגיה ,תוך יצירת מקומות מפגש בקפיטריה של הבניין בין
90
כלל העובדים במתחם.

תיבה Cambridge Innovation Center – CIC :0

91

■

מרכז החדשנות של קימברידג' ( )CICשבסמוך לאוניברסיטת  ,MITהתחיל לפעול בשנת
 0444כחממה לחברות סטארט-אפ .המרכז מספק שירותי ניהול משרד עבור המיזמים כדי
שהיזמים יוכלו להתמקד בעסק שלהם .מאז הקמתו ,בחרו יותר מ 0011-חברות להתחיל את
דרכם מ .CIC-בחברות אילו הושקעו יותר מ 0.1 -מיליארד דולר של הון סיכון .כיום ,ישנם
מעל ל 111-חברות ,רובם חברות הזנק.

■

המטרה של מרכז החדשנות של קימברידג' להוות חממה ליזמים בה יוכלו ללמוד מניסיונם
של עמיתים ,מדריכים ,יועצים ומשקיעים אחרים במרכז.

89

ראהH. Jukka Bergman; Karkkainen, Hannu; Jantunen, Ari Jantunen; Saksa & Juha-Matti Sak, :
Knowledge convergence in an open innovation process, International Journal of Knowledge
 ;Management Studies, Volume 4, Number 1, 2009 , pp. 47-64(18).וכןThe Rise Of The Creative :
.Class
ראה :אתר .BioPolis
ראה :אתר .Cambridge Innovation Center
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■

מרכז זה יוצר סביבה של קמפוס אחד עם מאות יזמים ,ומהווה חממה לבניית מיזמים
חדשים ,הפעלתם והצמחתם באופן מהיר.

התמודדות יצירתית עם כשלי שוק
.21

.21

.21
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כאמור ,קיימים בשוק הישראלי כשלי שוק המעיבים על היכולת של ישראל להתחרות
בשווקים העולמיים .במסגרת כשלי שוק אלו מנינו את הקושי להצמיח חברות גדולות
משמעותיות ,מודל מימון שעיקרו מבוסס הון סיכון זר ,תרבות של "אקזיט" מוקדם,
והעובדה שלמרות יכולות החדשנות המתקדמות חלק נרחב מהערך אינו נשאר בישראל.
לאור זאת ,הרחבת וגיוון מקורות המימון הישראלים הם הכרח במציאות בה נתח המימון
הישראלי הוא קטן ביחס להון הזר – מדינת ישראל צריכה ליצור תשתית רגולטורית ועסקית
ששמה לעצמה מטרה להגדיל את מקורות המימון הישראלים ,בין השאר באמצעות בחינת
הצעדים הבאים:
■

מימון של גורמים מוסדיים בישראל – הגורמים המוסדיים בישראל (קרנות הפנסיה,
קופות הגמל ,הבנקים וחברות הביטוח) מחזיקים את מרבית הכסף הישראלי .מדיניות
ההשקעה שלהם נגזרת ממרכיבי סיכון שנקבעים על ידי הרגולטור ומפוקחים על ידו.
כיום משקיעים הגורמים המוסדיים רק נתח קטן ביותר בהיי-טק הישראלי .נדרש
לגבש דרכים שבהן הגורמים המוסדיים יוכלו לכלול מרכיב מסוים של מתוך כלל
השקעה שלהם בתעשיות טכנולוגיות מתקדמות באופן מוסדר ומפוקח .שינוי זה יכול
להגדיל באופן משמעותי את כמות הכסף שמושקע במחקר ופיתוח ישראלים ולוודא כי
ככל שתהיינה תשואות הן תשארנה בידיים ישראליות ותמשכנה להזין את מקורות
92
ההון של המשק הישראלי.

■

הקמת קרנות מיוחדות להשקעה בתעשיות המקומיות ,שתתאמנה לחסכון ארוך טווח
ולחסכונות המצטברים בקופות הגמל ,קרנות הפנסיה וחברות הביטוח .קרנות אלו
תוכלנה ליהנות מהטבות ותמריצים ממשלתיים .המלצה ברוח זו ניתנה על ידי ועדה
93
בראשות פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר הרשות לניירות ערך.

גיוון מקורות גיוס הכספים בישראל באמצעות כלים כגון מימון המון (Crowd
■
94
 ,)Fundingמימון באמצעות חוב ופילנתרופיה.
כמו כן ,התמודדות עם תרבות האקזיט הישראלי לטובת מקסום הערך לישראל – היכולת של
ישראל להתמודד עם הרצון של יזמים לממש את רווחיהם היא מוגבלת .תמריצי השוק יותר
חזקים מאשר המדינה בהקשר זה ,וכל התערבות גסה בתהליך הזה עלולה לפגוע ברצון של
היזמים לעשות עסקים בישראל .משכך תחת להצר על הנטייה לעשות אקזיט ישראל צריכה
לנקוט בשני סוגים של פעולות:
■

מתן תמריצי נזילות לחברות בשלבים מתקדמים כדי לאפשר להם לעמוד בפיתוי של
"אקזיט" ,בעיקר לאחר שלב  ,proof of conceptובטרם מקסום החדירה לשווקים –
לרוב אם נבטיח ליזמים נזילות נאפשר להם מרווח נשימה רחב יותר שיקל עליהם
לעמוד בפיתוי ולייצר יותר ערך לחברה.

■

הבטחה כי גם במקרה בו יזמים מממשים את רווחיהם ,הערך המרבי שנוצר באותו

" 21%-20%מהכסף שגייס ו קרנות הון סיכון הפועלות בארץ מקורו במשקיעים מוסדיים זרים .רק פחות מ-
 1.0%מהחיסכון המנוהל על ידי קופות וקרנות ישראליות מושקע בקרנות הון סיכון אלה ומוצא את דרכו להיי-
טק הישראלי .מדי שנה מפקידים כ 111-אלף החוסכים לפחות  01מליארד שקל בקופות ובקרנות המנהלות את
החיסכון הפנסיוני" .ראה :פלוצקר ס" ,.מי יציל את היי-טק הישראלי" ,ידיעות אחרונות.)12/11/0103( ,
ראה :רייך ד ,.אורפז ע" ,.רשות לניירות ערך מעניקה הקלות בכדי למשוך חברות היי-טק לבורסה" ,דה מרקר,
(.)11/11/0103
להרחבה אודות כלי מימון חדשניים מעבר להון סיכון ראה למשל,Microcredit Crowdfunding :
.Equity Crowdfunding ,Crowdfunding Philanthropy
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מיזם נשאר בישראל – זאת באמצעות יכולת לגבות מסים בישראל ,תשתיות של ידע
שנצברו כאן ,הון אנושי ,מימון וכו' .בנוסף ,ככל שניתן לעודד את היזם להמשיך
להשקיע בשוק הישראלי ולשמש כמוקד ויועץ ליזמים אחרים ,המשק הישראלי יוכל
להפיק מכך ערך רב.
.20

לסיכום ,קידום חזון לחדשנות מדעית-טכנולוגית ושכלול מעגלי ההזנה מחייב טיפול
תשתיתי במספר מרכיבי יסוד של המשק הישראלי .מרכיבים אלו מחייבים מעורבות
ממשלתית משמעותית ,שיחייבו את הממשלה להיות פרו-אקטיבית בהגדלת היצע כוח
האדם ומקורות המימון ,יצירת תמריצים והקמת מוסדות מתאימים ,מתן מענה לכשלי שוק
וגיבוש תפישה מרחיבה ביחס לאופן מתן החינוך לאוריינות מדעית טכנולוגית .הפרק הבא
יתמקד בהמלצות קונקרטיות לממשלה ,למגזר העסקי ולאקדמיה.
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פרק  :0המלצות ביחס לממשלה ,למגזר העסקי
ולאקדמיה
.21

לאור המסקנות והעקרונות בהן עסקנו בפרק הקודם ,להלן ריכוז של המלצות וצעדים
בחלוקה לסקטור הממשלתי ,העיסקי והאקדמי.

הממשלה
.22
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96
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הממשלה צריכה להיות היד המכוונת של המדיניות בתחומי המדע והטכנולוגיה – לצורך כך
מומלץ לממשלה לנקוט בצעדים הבאים:
■

הקמת מוסדות ופלטפורמות מתאימים ,שמסוגלים להתמודד עם האתגר של שימור
ישראל בחזית היכולות המדעיות-טכנולוגיות בקנה מידה עולמי .במסגרת מוסדות אלו
הצענו להקים ועדת היגוי בין-משרדית בראשות ראש הממשלה או שר בכיר ,וכן
תמיכה במוסדות מחקר ושיתוף ידע בין-מגזריים ,שיהוו את הפלטפורמה להאצת
תהליכי החדשנות במשק הישראלי.

■

התווית כיוון וראיה לרחוק לטובת זיהוי טכנולוגיות מתקדמות ותעשיות פוטנציאליות,
הפניית משאבים לכיוונים אלו ,טיפוח מו"פ גנרי ארוך הטווח על חשבון מו"פ
96
תחרותי ,95וכן שיתופי פעולה בין לאומיים והסכמים בין מדינתיים למחקר ולפיתוח.

■

מתן תמריצים לעידוד תעסוקה של אוכלוסיות לא משתתפות ,ובראשן אוכלוסיית
הנשים ,החרדים והערבים ובני הגיל השלישי.

■

הגברת השקעות ההון בתחומי ההיי-טק באמצעות הבטחת תקציבי המו"פ של המדען
הראשי למספר שנים מראש ,תמרוץ הגופים המוסדיים להשקיע בתחומי ההיי-טק
ופיתוח כלים פיננסיים שיכולים להגדיל את הנזילות בשוק בתחומים אלו.

■

קידום רגולציה ותמריצים מתאימים ,שמאפשרים "עשיית עסקים" בצד מתן מענה
לכשלי השוק המאפיינים את ישראל .כך למשל ,התמודדות עם חוסר היכולת של
ישראל להצמיח חברות גדולות או האתגר של תרבות ה'אקזיט' הישראלית ,שלא
משאירים למעשה ערך כלכלי רב בישראל ,מחייבים התייחסות רגולטורית ותמריצים
ממשלתיים.

■

הסרת חסמים בירוקרטים בין השאר באמצעות מרכזי שירות כולל ליזם ( "one stop
" – )shopאחד מכשלי השוק ביצירת חדשנות הוא ריבוי התהליכים הבירוקרטיים .על
כן ,ניתן לייעל את המפגש עם הרשויות הביורוקרטיות באופן שיקל על היזמים לעסוק
בפעולות הנדרשות .קרי :הקמת עסק ,מילוי דוחות מס הכנסה ,עמידה בתקנות איכות
הסביבה ובטיחות .דוגמא ליישום מרכזים כאלו ,ניתן למצוא במרכזי שירות לתושב
97
שמקימות עיריות כמו עירית תל אביב.

■

עידוד הנוער לבחור במסלולים מדעיים במערכת החינוך ,בעיקר בגילאי ההכרעה,
באמצעות פרסום ,הנחיות למורים ,יצירת תשתית מתאימה הן פיזית והן אנושית,
ותמרוץ תוכניות של רשויות מקומיות בתחום.

מו"פ גנרי הינו השקעה בתשתיות ידע ומחקר בסיסיים שיכולה להניב תשואה מספר שנים רב לאחר ההשקעה
הראשונית וקשה למדוד את הערך שלה .לכן מדיניות ,שבה הממשלה ממשיכה להגדיל את התמיכה במו"פ גנרי,
אשר בעתיד יתורגם ליישום בפועל ,הינה חיונית.
בשיחות שערכנו עלו מספר רעיונות כגון :פתיחת נספחים לתחומי ההיי-טק במדינות מפתח; הקמת מרכזי מו"פ
בינלאומיים לענפים מתפתחים המהווים נכסים ייחודיים בישראל; הרחבת הסכמי סחר בענפים טכנולוגיים עם
מדינות מחוץ לאירופה וארה"ב ,והגברת המעורבות והנוכחות בהקמה של כנסים בינלאומיים למו"פ יישומי.
וכן בעיריות נוספות כמו עיריית חיפה ועיריית קרית אונו; דוגמה למרכז שירות כולל ליזם אפשר לראות באתר
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
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■

קידום הפעילויות של עסקים ועמותות בתחום החינוך הטכנולוגי – הגדלת התמיכות
הממשלתיות ,הכרה לצורכי מס ,ושילובם במסגרת החינוך המערכתי לקידום המדע
והטכנולוגיה בישראל.

■

הכרה בצבא כקרש קפיצה משמעותית לתעשיות המתקדמות ,ומתן מענה לאלו
שאינם משרתים בצבא ,להכשרה בסיסית בשירות האזרחי או הלאומי כחלק מבניית
היכולות הבסיסיות של הציבור בישראל.

המגזר העסקי
 .011באופן טבעי ,המגזר העסקי פועל על פי מערכת תמריצים כלכליים .תמריצים אלו יכתיבו את
מידת היכולת והנכונות של גוף עסקי להיכנס למיזם או פרויקט .עם זאת ,החיבור של המגזר
העסקי לחזון הכולל ,והיכולת לראות איך כל גוף בעשייתו תורם למשק כולו ,ואיך התרומה
למשק חוזרת כדיווידנד לאותו גוף ,היא זו שמאפשרת את השותפות הבין מגזרית.
 .010במסגרת זו ,ישנם מספר צעדים שהמגזר העסקי יכול לנקוט על מנת לקדם את היכולות
הישראליות בתחומי המדע והטכנולוגיה:

98

■

העסקת אוכלוסיות מגוונות – במסגרת מדיניות העסקת כוח האדם ,יטיבו לעשות
חברות שיחרטו על דגלן את הצורך לנקוט במדיניות מכלילה ביחס לאוכלוסיות של
נשים ,חרדים וערבים שהם בעלי כישורים מתאימים .דוגמא לכך היא המדיניות של
אינטל להעסקת אוכלוסיות ששיעורן בשוק העבודה הוא נמוך יחסית.

■

חניכה לחדשנות – לאנשים רבים בישראל ידע וניסיון רב ביכולת לתרגם רעיון
לטכנולוגיה ולעסק מניב .יש לנסות לתעל את הידע שנצבר בחברות החדשניות במשק,
לטובת עסקים קטנים ובינוניים ולטובת יזמים צעירים יותר שמבקשים לקדם רעיונות
לכדי עסק .הגופים המייצגים חלקים מהתעשייה ,כמו התאחדות התעשיינים או איגוד
תעשיות הטכנולוגיה העילית יכולים לרכז תכנית חניכה כאלו.

■

אמנה בין החברות הרב לאומיות ( )MNC'sלבין המדינה – לחברות הרב לאומיות
חשיבות רבה בקידום האקו-סיסטם של חדשנות בישראל ,שכן שיעור גבוה במיוחד של
המו"פ ,היצוא ,והתעסוקה בענפי הטכנולוגיה העילית מתרחש בסניפים הישראליים
של אינטל ,סיסקו ,IBM ,מייקרוסופט ועוד .סניפים אלו מהווים גם נכסים
אסטרטגיים עבור החברות הרב לאומיות .יש צורך להגיע להסדר עם החברות הגדולות
ולפיו המדינה נותנת תמריצים כלכליים שמתחרים בצורה סבירה עם מה שמקובל כיום
בעולם ,בעוד שהתאגידים מתחייבים להחזיר לקהילה בה הם נמצאים ,בין השאר,
בתחומי החינוך ,הפיתוח האנושי ,החניכה לאורך החיים ,וקידום אוכלוסיות
98
מודרות.

כבר כיום אנו עדים לפעילות של חברות רב לאומיות בתחומי עידוד המדע ( )STEMבאמצעות ארגונים כמו:
עמותת תפוח ,עולים ביחד ועוד.
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האקדמיה
 .010לגופים אקדמאים תפקיד מרכזי בהרחבה המשמעותית של ההון האנושי המדעי-טכנולוגי
בישראל ,ובמתן כלים למנהיגות שעתידה לצמוח בישראל .היכולת של האקדמיה להתאים
עצמה לשינויים המתרחשים בעולם המדע והטכנולוגיה חשובה כדי לבנות את התשתית
ליצירת ערך מוסף ישראלי .במסגרת זו זיהינו את הצעדים הבאים:
■

יצירת מבנים ותמריצים להתלכדות ( )Convergenceבין תחומי ידע – ביצירת
תכניות לימוד ומבנים אקדמיים משותפים ,והן בעידוד מפגשים פיסיים וצוותי לימוד
ומחקר הטרוגניים.

■

הבאת הון אנושי לתוכניות מחקר ופיתוח – כאמור ,מדינות העולם נאבקות על משיכת
הון אנושי איכותי זר אליהן ,וישראל חייבת להיות חלק מהמשחק הזה .דווקא המיתוג
של ישראל כמדינת הסטארט-אפ הוא פוטנציאל למשיכת כוח אדם איכותי .האקדמיה
הישראלית צריכה לפתח תוכניות ותנאים מתאימים כדי שניתן יהיה להביא כל שנה
מספר חוקרים ואנשי טכנולוגיה בעלי יכולות שיתוודעו לשוק הישראלי וליכולותיו,
ויתרמו ממרצם ויכולתם לקידום המחקר בישראל ופתיחת שווקים במדינת המקור
בפני חברות וגופים ישראלים.

■

התאמה לגישת 'למידה לאורך החיים' להבטחת הרלוונטיות בשוק התעסוקה –
מיזמים כגון האוניברסיטה הפתוחה ,הכשרות מנהלים והכשרות למבוגרים מהווים
דוגמה לפוטנציאל הלמידה לאורך החיים הטמון בסגל ובנכסים של מוסדות
האקדמיה .בנוסף ,נדרש פיתוח מנגנוני מעבר מתחומים שאינם תחרותיים לתחומי
עיסוק תחרותיים יותר ,על מנת למקסם את הרלוונטיות לשוק התעסוקה.
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נספחים
נספח  :0טבלה מסכמת את הפער תפיסתי והמענה
נקודת המוצא
הממשלתית

מציאות

הממשלה תופסת ■ מודל החדשנות כבר
את תפקידה ככזו
לא ייחודי והמשך
שצריכה לתת לשוק
מוטל
ההצלחה
להוביל.
בספק;
ההנחות שעומדות ■ ההצלחה הישראלית
מאחורי מדיניות זו
נוצרה ממפגש בין יד
הן :המודל הישראלי
ומדיניות
המקרה
בר
הוא ייחודי ו
מתוכננת ,ואולם חלק
קיימא
ניכר מגורמי ההצלחה
אינו מתקיים עוד;
■ מדינות רבות החלו
לייחס חשיבות רבה
מדעית-
לחדשנות
כמרכיב
טכנולוגית
במדיניותן
מרכזי
להתערבות בשוק ;

תעשייה זו מייצרת ■ מבנה ואופי המשק
ערך רב למשק,
הישראלי מקשים על
נשאר
שמרביתו
חברות לגדול ועל
בישראל
יצירת עוגני ידע
ויכולת מקומיים;
■ חלק נכבד מהערך
והתשואה העודפת של
הנוצרת
החדשנות
בישראל אינו נשאר
בה ,ואינו יוצר היזון
של
חיובי
חוזר
החדשנות כפי שקרה
בעבר;
■ מרבית

הצמיחה

משמעות

מענה

המודל הישראלי
וישראל
נשחק
למצוא
עשויה
מתקשה
עצמה
לשמור על הישגיה
"מדינת
של
הסטרט-אפ".
מעמדה המוביל של
בזירת
ישראל
החדשנות
יילך
הגלובלית
הדבר
ויישחק.
סכנה
יוצר
אמיתית לכלכלה,
לחברה ולביטחון
ופוגע
בישראל
ביכולתה לזנק.

זו ההזדמנות לעצב מודל
חדש לחדשנות המדעית-
טכנולוגית ,שיתבסס על
המרכיבים הייחודיים של
המשק הישראלי ועל הנכסים
שכבר יש בידנו כדוגמת:
מוסדות מתפקדים ,מנהיגות
טכנולוגית מחויבת ,יכולות
ידע בסיסיות ( productive
 ,)knowledgeמיתוג ברמה
תאגידים
הגלובלית,
בינלאומיים המושקעים כבר
כיום בישראל ,מגוון של
פוטנציאליות
אוכלוסיות
שאינן חלק משוק העבודה,
ישראלים ברחבי העולם
ותמיכת קהילות יהודיות
בתפוצות.
הקמת תשתית מוסדית
מתאימה שתאפשר לישראל
לזנק ביכולותיה .בין השאר,
מוצע להקים ועדת היגוי בין
משרדית בראשות רה"מ או
שר בכיר ,פלטפורמות מחקר
תשתיתי ושיתוף ידע בין
מגזרי.
תרבות האקזיט
מינוף
הישראלי לטובת מקסום
הערך לרמה הישראלית:
■ מתן תמריצי נזילות
לחברות כדי לאפשר להם
של
בפיתוי
לעמוד
"אקזיט" מוקדם ,בעיקר
לאחר שלב proof of
 ,conceptובטרם מקסום
החדירה לשווקים;
■ עידוד יזמים שיממשו את
רווחיהם – לוודא כי חלק
נכבד מהערך שנוצר (הון,
קניין רוחני ,ידע ,עובדים,
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נקודת המוצא
הממשלתית

מציאות
באמצעות
הנוצרת
אינה
זו
תעשיה
מכלילה – אינה
משיאה פירות לכלל
האוכלוסיות;
■ המשק הישראלי עודנו
במספר
ממוקד
תעשיות מרכזיות (כמו
ביומד
,ICT
וביטחוניות) ,ויתקשה
לדלג לעבר תעשיות
אחרות.

משמעות

מענה
תשתית
בישראל;

מו"פ)

נשאר

ממשלתית
■ מדיניות
מכוונת שמרחיבה את
התעשיות
מספר
שלישראל יש ידע בסיסי
בהן ,כדי לאפשר יכולת
ליזמים להשתמש בידע
הקיימים
ובתשתית
בישראל לצורך המיזם
הבא.
נדרשת הרחבה של בסיס
בטכנולוגיית
העוסקים
העילית:

האתגר
הישראלי ■ מתגברת התחרות על
על
להתחרות
הוא
הון אנושי לצד ההון
הזר
הכלכלי
ההון
הכלכלי;
תחת ההנחה כי
היצע כוח האדם ■ הון אנושי מצוין
הקיים בישראל פגיע
האיכותי מספק
פעם
מאי
יותר
להחלטות של כוחות
גלובליים;

■ שילוב אוכלוסיות שעד
כה טרם שולבו בתעשייה,
כחלק מהצורך להזין את
הצמיחה
מקורות
בישראל;

■ לא ניתן להרחיב את
בצורה
הצמיחה
מכלילה מבלי להרחיב
את מגוון האוכלוסיות
שהן חלק מתעשיית
טכנולוגיית העילית.

■ תמריצים ליצירת מספר
מוקדים שבהם מתקיים
מו"פ ברחבי הארץ כדי
לאוכלוסיות
לאפשר
נוספות לתרום ולקחת
חלק בכך;
ותמריצים
■ תוכניות
לישראלים בחו"ל לחזור
לישראל;
■ משיכת הון אנושי איכותי
מרחבי העולם.

של
החינוך מהווה אתגר ■ במציאות
מענה
שיקבל
השינויים המדעים-
בשיפורים מסוימים
כיום,
טכנולוגיים
במערכת החינוך
מערכת החינוך אינה
מספיקה ,ואין די
בשינויים קלים אלא
נדרש שינוי יסודי
באופי בו מועבר
המדעי-
החינוך
טכנולוגי לאורך כל
החיים.

חדשנות לאורך החיים:
מעבר ממערכת חינוך לחינוך
רב מערכתי:
■ מתן תמריצים להשכלה
מדעית טכנולוגית בגילאי
ההכרעה;
■ תגמול על חדשנות בתוך
החינוך
מערכת
הפורמלית;
■ השקעה בחינוך המדעי-
טכנולוגי מחוץ למערכת
החינוך הפורמלית;
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נקודת המוצא
הממשלתית

מציאות

משמעות

מענה
■ ראייה בשירות ביחידות
מובחרות
צבא
ובמקבילות האזרחיות
כמקפצה למצוינות;
■ שימוש בסקטור העיסקי
לצורך חניכה לאורך
החיים.
יכולת התמודדות יצירתית
עם כשלי שוק:

מתקשה
הממשלה מתמודדת ■ הממשלה
ומטפלת בכשלי שוק
לזהות את כשלי השוק
בזמן וכאשר מזהה
להתמודד
מתקשה
עימם;

■ הפסקת שחיקת תקציב
המדען הראשי;

■ כבר כיום מורגש קושי
ביכולת לגייס הון.

■ מתן דגש על מימון לצורך
מחקר גנרי ולא רק
יישומי;
■ הרחבת וגיוון מקורות
המימון הקיימים במשק,
בין השאר ,באמצעות
יצירת תנאים למימון של
מוסדיים
גורמים
בישראל;
■ שיפור הסביבה ליצירת
עסקים בישראל ,הקטנת
(למשל,
הבירוקרטיה
one stop
באמצעות
 )shopוהסרת חסמים
הקבועים בחוק המו"פ.
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נספח  :3דוגמאות לקשר בין התפתחות התעשיות להכוונה
הממשלתית
ביטחון

בריאות

חקלאות ומים

ICT

סייבר

99

מוסדות
הסייבר
של מטה
וולקני; חממות
בתי מכון
צה"ל; הקריה מערך
הלאומי; מרכז
לחקר המדען הראשי;
שהוקמו למחקר גרעיני; החולים וקופות המכון
על ידי
הסייבר של חיל
המדבר; חברת
רפא"ל (כמחלקה החולים;
המדינה
המודיעין;
מקורות;
הפקולטאות
במשהב"ט);
המכון
;
לרפואה
התעשייה
המוביל הארצי;
הביולוגי;
האוירית;
סיב"ת/אגף
על
הפיקוח
הייצוא;
המקור
צה"ל
המערך יוצאי
יוצאי יוצאי
צה"ל עולים לישראל מקרב
משרתי
המרכזי
של והיחידות
הטכנולוגי
מחבר קיבוצים
ובעיקר
והתעשיות
צה"ל ויחידות הביטחוניות;
העמים; הכשרת ומושבים;
לכוח אדם הביטחוניות;
עולים
רופאים וצוותי מהגרים חלוצים הסמך;
שישבו את הנגב; מחבר העמים;
רפואה;
האופן שהיד
המכוונת
הממשלתית
באה לידי
ביטוי

תמריצים לחיים
השקעות
השקעות
ספר
באמצעות מערכת באזורי
ממשלתיות
מענה
הבריאות; בשנים ופיתוח
בתעשיות
האחרונות מימון טכנולוגי לחיים
הביטחוניות;
הביו -במדבר; מימון
שיווק התעשיות תחומי
באמצעות משרד
טכנולוגיה;
הביטחוניות
החקלאות
בעולם;
ומשרד המדע;
עם
הסינרגיה
צה"ל.

השקעה
השקעות
ממשלתית;
באמצעות
של הקצאת תקנים
תוכניות
המדען הראשי למערכות
במשרד הכלכלה; הביטחוניות
והממשלתיות;
פרסום נרחב;

בעיקר בתחומי מקורות; נטפים; ראד; קומברס; חברות לאבטחת
התפתחות אלביט;
תשתית
כמו
מידע
זינת; אמדוקס;
הפארמה (טבע) סולל;
תעשייה
עיסקית
אלאדין,
אינטל;
מפותחת אווירית; רפאל; והביו טכנולוגיה; אורמת;
טראסטיר,
רבות
חברות
צ'קפוינט;
בתחום
האבטחה ,הציוד
הביטחוני
והייעוץ;

99

תחום הסייבר זוהה על ידי ממשלת ישראל כאחד התחומים שישראל צריכה להיות בחזית היכולות
הטכנולוגיות ,ובשנים האחרונות מושקעים בתחום תקציבים ממשלתיים רבים.
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נספח  :2רשימת מומחים
במהלך כתיבת עבודה זו נפגשנו עם עשרות מומחים .על אף שהרעיונות המובאים בעבודה זו
משקפים את עמדת הכותבים ,אנו מבקשים להודות לאנשים ולארגונים הבאים בעבור סיועם להכנת
מסמך זה (לפי סדר א"ב):
■

אדן שמואל (מולי)  ,סגן נשיא בכיר ,ונשיא אינטל ישראל;

■

פרופ' אליס שמואל (מולי) ,חוקר בתחום התנהגות ואסטרטגיה ארגונית ,אוניברסיטת תל
אביב;

■

אלכסנדר דיוויד ,סגן נשיא ,מרקסטון קפיטל;

■

בן אליעזר ברק ,מנכ"ל;Winnovation ,

■

ד"ר בן ארצי עדי ,מדען ומרצה מן החוץ ,אוניברסיטת בן גוריון;

■

ד"ר ברי ארנה ,סגנית נשיא ומנהלת מרכז המצוינות בישראל בחברת  ;EMCלשעבר מדענית
ראשית במשרד התמ"ת;

■

בקמן לאוניד ,מייסד ומנכ"ל ,המכון הישראלי למדיניות מדע ,טכנולוגיה וחדשנות;

■

גבאי אורי ,מנהל היחידה לתכנון ומדיניות ,המדען הראשי ,משרד הכלכלה;

■

דיאמנט עדי ,מנהל מעבדת החדשנות ,מרכז המו"פ של מייקרוסופט ישראל;

■

פרופ' דרורי גילי ,הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית;

■

ד"ר זאבי בני ,מנכ"ל שותף ,האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות;

■

זהוראי איתי ,כלכלן ביחידה הכלכלית ,מכון היצוא;

■

ד"ר זיו אב אמיר ,מייסד ובעלים ,זיו-אב הנדסה בע"מ;

■

חצרוני גיא ,מנהל אחריות חברתית ומענטק ,סיסקו ישראל;

■

ד"ר ישראלי איתן ,חוקר ,מעבדות המחקר  IBMישראל;

■

לייב מנחם ,מנהל מרכז סיוע ליצואנים קטנים ,מכון היצוא;

■

ליפשיץ בועז ,מנכ"ל ושותף מייסד;TriggerUs ,

■

ממו בועז ,המכון הישראלי למדיניות מדע ,טכנולוגיה וחדשנות;

■

מרגלית ינקי (יעקב) ,יו"ר ומייסד;Space IL ,

■

עילם עוזי ,חוקר בכיר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ;INSS

■

פלד אילן ,מנהל תכנית מגנ"ט ,המדען הראשי ,משרד הכלכלה;

■

פרלמן מיכה ,רכז מו"פ והשכלה גבוהה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר;

■

צור רון ,ראש מטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה ,נציבות שירות המדינה;

■

צ'סטר מאור ,היחידה לתכנון ומדיניות ,המדען הראשי ,משרד הכלכלה

■

פרופ' שיין אליעזר ,רפא"ל;

■

שלוש יואב ,מנכ"ל שותף ,האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות;

■

שמיר-רונן נועה ,מנהלת המרכז לפיתוח אזורי ,המכון למנהיגות וממשל  -ג'וינט ישראל;
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■

שפיר הרצל ,המרכז לחיזוי טכנולוגי;

■

ד"ר ששון עירית ,מנהלת המרכז האקדמי לנוער ,מכללת תל-חי.
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נספח  :7ביבליוגרפיה
מאמרים ,דו"חות וניירות עבודה
■

בנטור א ,.עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי :חזרה להובלה של תעשיות עתירות ידע
ולחדשנות מדעית טכנולוגית ,המכון הישראלי לדמוקרטיה.2009 ,

■

גייר ק ,.וסרטל ד .וסומיקן ס ,.הערכת תכנית מגנ"ט – מסלול מאגד ,אפלייד אקונומיקה,
.0100

■

דו"ח בנק ישראל  ,0100בנק ישראל;0103 ,

■

דוח סיכום כנס הרצליה  ,0110כנס הרצליה ה ,0-המרכז הבינתחומי.0110 ,

■

דוח שנתי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח  ,0101-0100המועצה הלאומית למחקר ופיתוח,
.0100

■

לאך ש ,.פריזט ש .ווסרטל ד ,.השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק
הישראלי ,אפלייד אקונומיקס.0111 ,

■

"מדדים למדע ,לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל :תשתית נתונים השוואתית" ,מוסד שמואל
נאמן.0101 ,

■

מדיניות מו"פ לאומית כמערכת כלים שלובים ,סיכום מושב מו"פ כמערכת כלים שלובים:
ממשלה ,תעשייה ואקדמיה ,כנס הרצליה האחד עשר ,המרכז הבינתחומי.0100 ,

■

תכניות התמיכה במו"פ  ,0100-0100המדען הראשי במשרד התמ"ת.0100 ,

כתבות
■

אורפז ע" ,.אומת הסטרט-אם לאן? מה קרה ליתרון היחסי של ישראל בהיי-טק?" ,דה מרקר,
(.)00/10/0103

■

אורפז ע" ,.תקציב המדען הראשי נחתך ב 11%-בעשור :עובדי היי-טק רבים בסכנה" ,דה
מרקר.)01/00/0100( ,

■

ארלוזורוב מ" ,.האם אפילו עובדי ההיי-טק הישראלים הם בטלנים?" ,דה-מרקר,
(.)11/10/0103

■

גלעד א .ואורבך מ" ,.לולא השקענו ב Waze-הם היו עוברים לניו יורק" ,כלכליסט,
(.)03/11/03

■

גרימלנד ג" ,.הישראלים בטוחים שהם החדשניים ביותר; בעולם חושבים אחרת" ,דה מרקר,
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