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ועשיית החדשנות הישראלית טרום המשבר ידעה שנים של שגת
ושוג, רשמה שיאים חדשים ללא הרף וביססה את מעמדה כק

טר הצמיחה של המשק. הדבר קרה לא מעט בזכות תהליכים 
משמעותיים שהובילו יחד המגזר הפרטי והציבורי בתחומים כמו 

ורגולציה, מיסוי, הכשרת כוח אדם, חינוך טכנולוגי לילדים והכשרות למבוג
ורים בתפקידים טכנולוגיים ותפקידי מעטפת, קידום אוכלוסיות שונות - בפ

ריפריה הגיאוגרפית והחברתית - ועוד. היכולת לספק מענה מערכתי נרחב 
וולאפשר סביבה בטוחה ויציבה לעשיית עסקים, רשומה לזכות העבודה המ

שותפת של כל המגזרים והשכבות בתוך האקו-סיסטם. עבודה זו צמחה מן 
וההבנה הכללית שאקו-סיסטם חדשני ומתפתח זקוק לפתרונות הכוללים שי

תוף פעולה של כל המגזרים - מהאקדמיה, דרך גופים ממשלתיים ועירוניים, 
עובר בחברות רב-לאומיות, וכלה בחברות צמיחה, חברות ישראליות בוגרות 

וסטארט-אפים, משקיעי הון סיכון ומשקיעים פרטיים.
כל אלה הביאו את תעשיית ההיי-טק בישראל למעמד יציב ואיתן 
במיוחד נוכח המשבר שפקד את העולם בהפתעה בתחילת שנת 2020, עם 

אקו-סיסטם חזק ומערכת יחסים יציבה ובריאה בין המגזרים.

מענה לאתגרים של כלכלת החדשנות
IATI, כארגון הגג של תעשיות ההיי-טק ומדעי החיים בישראל, הוביל 
בשנה האחרונה מהלכים מרכזיים הלוקחים בחשבון את האתגרים שכלכלת 
החדשנות והחברה הישראלית נדרשים להתמודד איתם, וכאלה שייעודם 
תמיכה בתעשייה בעת המשבר, תוך שמירה על יציבותה ומבט צופה פני 
עתיד ליצירת תשתיות איכותיות להמשך עבודה בשגרת קורונה ובתקופה 

שתבוא אחרי המשבר, בתקווה במהרה.
 :IATI בין המהלכים המרכזיים שנעשו השנה בהובלת

 תמיכה ותקצוב סטארט-אפים - קידמנו את העברת הכספים בתקופת 
והקורונה לחברות הסטארט-אפ יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר ור

שות החדשנות;  
 קידום השקעות מוסדיים בהיי-טק -  הושקה תוכנית מפורטת ומושקעת 
43( עם רשות החדשנות ומשרד האוצר לעידוד השקעות גופים מוו  )מסלול

סדיים בחברות היי-טק ישראליות בתחילת שלבי המכירות והצמיחה; 

 הסדרת מיסוי השקעות משקיעים זרים ומקומיים בעבודה עצימה מול 
רשות המיסים; 

 הגדרת חברות היי-טק וביומד מסויימות כמפעלים חיוניים והחרגתם מהסגר 
- עם הכרזת המשלה על תחילתו של סגר שני בעיצומה של התפשטות מגיו

פת הקורונה, עלה צורך מהותי בתעשייה לפעולה מהירה ונחושה, שתאפשר 
הגדרתן של חברות מסוימות העושות שימוש בשרתים משוכללים, מעבדות 
ובציוד רפואי ומחקרי מתקדם כחיוניות והחרגתן מן הסגר. פנינו מייד לראש 

והממשלה והגורמים הרלוונטיים ופעלנו בכל הצינורות, עד אשר הושגה הצל
חה והתקבל מענה מתאים שאפשר את הפעילות הסדירה של החברות; 

 קידום תשתיות תקשורת - IATI יחד עם מנכ"לים של חברות בכירות החו
ברות באיגוד, ויד ביד עם שר התקשורת היוצא, יועז הנדל, הניעו פעולות 
לקידום מתווה הסיבים האופטיים למשק הישראלי מתוך הצורך הדחוף 

ובשיפור ועדכון תשתיות התקשורת בישראל, במיוחד במציאות החד
שה שמשנה את צורת העבודה של המשק שעוברת במידה רבה לעבודה 
מהבית, עם חותם לטווח ארוך. העבודה מהבית בחברות היי-טק בעקבות 
הקורונה צמצמה את המרחקים לפריפריות הגיאוגרפיות ואמורה לאפשר 

הזדמנויות חדשות בצורת פרויקטים חדשים ומקומות עבודה; 
 הקמת שדולת היי-טק וחדשנות בכנסת – השדולה הוקמה על ידי ח״כ 
עידן רול, במטרה לעזור לתעשיית ההיי-טק בישראל להמשיך ולצמוח, 

ולהוות את קטר הצמיחה ליציאה של המשק ממשבר הקורונה ; 
 שימור ועידוד מרכזי פיתוח -  פורום החברות הבינ"ל IATI, כולל קבוצות 

והעבודה של מנהלי הכספים ושל מנהלי משאבי האנוש, פועלים למען מר
וכזי הפיתוח, המהווים עוגן יציב בכלכלת ישראל, מתוך מטרה לשמור ול

שפר את התנאים שהופכים את מדינת ישראל לאטרקטיבית עבורם, לצד 
כוח האדם האיכותי בעולם שמושך אותם לארצנו; 

 קידום גיור קרנות הון סיכון - מדובר בקרנות שבמשך שנים ארוכות 
והתאגדו באיי קיימן. פעלנו ונמשיך לפעול באופן נחוש מול משרד המשפ

טים על מנת לתקן את העוולה ;
 קידום ההיי-טק במגזר החרדי והערבי ובקרב אוכלוסיות נוספות - הצגנו 
לנשיא המדינה דו"ח מפורט שהפקנו יחד עם ארגון קמא-טק, הסוקר את 
המגמות של המגזר החרדי בהיי-טק הישראלי. הדוח מציג עלייה דרמטית 

ובשנים האחרונות בהשתלבות חרדים בתעשייה וצמיחת יוזמות טכנולו
גיות במגזר. 

המשותף למרבית הנושאים אותם קידמנו השנה הוא שמדובר 
במטרות-על שאינן משרתות רק את האינטרסים של התעשייה, אלא 
מביאות בחשבון את העובדה שחדשנות בת-קיימא משגשגת רק בתוך 
חברה חזקה וקהילה מגוונת ומגובשת. העבודה בתוך החברה הישראלית 

היא חלק מנשמת אפן של חברות הטכנולוגיה, במיוחד בעיתות משבר. 

עידוד סביבה עסקית מאפשרת
בשנה הקרובה אנו נמשיך ונדבוק בדרך זו ונשאף להירתם למען 
הקהילה בה אנו פועלים. אנו נמשיך ונפעל למען עידוד סביבה עסקית 
מאפשרת )ease of doing business( בכל הצירים, ליצירת סביבת מס 

יציבה, לסגירת הפערים בכוח 
ואדם מיומן - הן בתפקידים טכ

נולוגיים והן בתפקידי המעטפת 
ו- להגדלת תקציב רשות החדש

נות, לקידום הפריפריה, לקידום 
ואוכלוסיות מוחלשות ושילו

בן בתעשייה, ולקידום החינוך 
הטכנולוגי. זאת נעשה יחד עם 

ושותפותנו חברות האיגוד ובעז
רת רשת הנטוורקינג המסועפת 
שאנו מטפחים, הכוללת את כל 
שרשרת הערך בתעשיית ההיי-

טק המקומית ומעבר לים ובכירי 
הדרג הנבחר והדרג המקצועי 

בזירה הציבורית.
אני מאמינה שהלכידות של 
התעשייה בישראל היא מרכיב 

ומשמעותי בכוחנו כאקו-סי
סטם טכנולוגי מוביל, ועלינו 
ולתעל אותה  לשמר, לטפח 

ולטובת קידום הנושאים הח
שובים שעל סדר היום, לטובת 

ועתיד טוב יותר, תעשייה מש
גשגת וצליחת משברים, ככל 

שיהיו, בדרך.
הכותבת היא מנכ"לית ונשיאת האיגוד 

)IATI( הישראלי לתעשיות מתקדמות

האקו-סיסטם הטכנולוגי בישראל הוכיח איתנות לאורך משבר הקורונה. שיתופי פעולה מקומיים וגלובליים, השקעות, כוח אדם איכותי 
ותוכניות מרובות סקטורים, התגלו שוב כמתכון מנצח.  IATI הוביל וימשיך להוביל את התעשייה, אבל על כל נוגעים בדבר, בהם הממשלה 

והכנסת, לפעול על מנת להמשיך ולשמר את התעשייה כקטר הצמיחה   |  עו"ד קרין מאיר רובינשטין
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