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 דבר האיגוד 

לרוץ כדי להישאר 
בעמדת הובלה

2019 ה�שיכו ה�מג -ם -ב
לצידה  לע�וד  ספרים 
החדשנות  תעשיית  של 
הישראלית: תוצרת ענף 
ההיי-טק �הווה 12.5% �הת�”ג 
43% �היצוא הישמ -ולא פחות �

ראלי. שיעור ההשקעות -ב�חקר 
)�ו"פ( כאחוז �התוצר  ופיתוח 

מ-בישראל הוא הג-בוה -ביותר -בעו
לם ה�פותח, ועו�ד על כמ4.5% 

�הת�"ג. 
על  להחזרים  הנוגע  -בכל 
ט  י האקז י  ו שו ת,  ההשקעו

מה��וצע הוכפל -ב�חצית הרא
2019, והיקף האקזימ  שונה של
טים -ב�חצית הראשונה של 2019 
הסתכם -במ14.48 �יליארד דולר 
-במ66 עסקאות. ה�חצית השנייה 
של שנה זו, כך עולה הרושם, 
צפויה להיות לא פחות �רשי�ה. 

מגם הח-ברות הישראליות הנסח
מרות -בוול-סטריט ו-בשווקים אח

רים �ראות עליות שווי יפות. 

גם �-בחינת כוח האדם, �ספר עו-בדי ה�ו"פ -בישראל עולה -בקצ-ב של 
5% -בשנה ו�תקר-ב למ50 אלף איש. �ספר �רכזי הפיתוח של ח-במ מיותר �

רות ר-ב-לאו�יות הולך וגדל ועו�ד כעת על יותר �-360. ו-ב�-בט כולל על 
מהתעשייה ניתן לראות יותר ויותר �יז�ים ש�טרתם קידום הפריפריה, הע

צ�ת אוכלוסיות שהיו �יוצגות -בחסר -בתעשייה, פרויקטי חינוך טכנולוגי 
ועוד. 

אתגרים חיצוניים, מכשולים מקומיים
א-בל הגאווה לנוכח כל ההישגים העצו�ים האלה אינה יכולה לגרום לנו 
לקפוא על הש�רים. כ�ו -ב�שחק �חש-ב �שוכלל, לאורך כל הדרך צצים 
�כשולים וגור�ים חיצוניים, שיש לחזות את �הלכיהם ולת�רן -בהתאם. 

מאחד �הם הוא הנתונים לג-בי עלייה �ת�שכת -בהשקעה ה��שלתית -בת
עשיות טכנולוגיות של �דינות אחרות -בעולם, -בייחוד קוריאה ו�דינות 
אירופיות שונות. ככל שתלך אחת ה�דינות הללו ותתעצם, ש�ירה על 

מהיתרון היחסי הישראלי של חינוך טכנולוגי �קיף ושל תר-בות יז�ית, עלו
מלה לא להספיק עוד. לכן, -בראייה גלו-בלית, על התעשייה הישראלית לה�

שיך לרוץ כדי להישאר -ב�קו�ה ה�כו-בד. 
תעשיית הטכנולוגיה הישראלית נתקלת גם -ב�כשולים �קו�יים. 
אחד �הם הוא ה�חסור -ב�הנדסים �יו�נים, �חסור שכדי ל-בלום אותו 
עושים ה��שלה, התעשייה וארגוני ה�גזר השלישי יד אחת כדי לפתח 
תוכניות הכשרה, הת�חות והש�ה. �כשול נוסף הוא ריכוזיות היתר של 
אזור ה�רכז, ש�הווה אשכול טכנולוגי �עולה �כל -בחינה, ו�רכז לא 
פחות �-77% �הסטארט-אפים היום. אך -בה -בעת הריכוז הזה גורם 

מלאשכולות טכנולוגיים -בקצוות הארץ לע�וד -בצילו ו�עכ-ב את התפ
תחותם. -בעיה נגזרת נוספת הקשורה -בהתפלגות ה�שא-בים היא חוסר 

מהאיזון -בחלוקת �שא-בי הפיתוח -בין האוכלוסיות השונות -בח-ברה היש
ראלית ה�גוונת. 

מלצד הקשיים האלה, סו-בלת התעשייה �אתגר חיצוני נוסף -בד�ות סו
גיות �ס ורגולציה שאינן ת�יד �-בית. -בישראל ה��שלה �-בינה על-פי 
רו-ב את החיוניות של ס-בי-בה �אפשרת לעשיית עסקים, אך �ול תקנות של 
�דינות אחרות יש להיערך -באופן שונה. רפור�ת ה�ס של הנשיא טרא�פ 
�חזירה ח-ברות א�ריקאיות לארה”-ב ו�ושכת לשם גם ח-ברות ישראליות, 

מוה�א-בק ה-בינ”ל -בתכנוני �ס פוגע -ביכולת להעניק הט-בות ל�שקיעים ול
�שוך אותם להשקיע -בתעשייה ה�קו�ית. 

�תוך הה-בנה שיש לה�שיך לרוץ כדי לש�ור על ע�דת ההו-בלה, על 
ה�גזר העסקי והצי-בורי -בישראל לשל-ב ידיים ולקדם שורה של �הלכים - 
כאלה שיסייעו ליתר איזון -בחלוקת ה�שא-בים ולת�ריצים -בדיוק -ב�קום 
ה�יועד לכך. כל אלה יאפשרו התנהלות עסקית יצי-בה ו-בטוחה ויתנו כלים 

ואפשרויות לכל �גזרי האוכלוסייה ועוד.

להתמקד בשווקים שיניעו את העולם 
כוח האדם הישראלי הפלורליסטי -באופן �-בורך הוא גורם �רכזי כאן, 
ויש להשקיע -בפיתוחו ו-בהכשרתו לא רק כדי לענות על צרכים -בוערים 
-בתעשייה ולא רק כדי להכניס עוד עו-בדים ��גזרים נוספים לענף, אלא 
גם כדי לקדם יתר שוויון ושגשוג -בכלל אוכלוסיות ישראל. -בין הצעדים 
שננקטים לטו-בת נושא זה, ש-IATI הוא �-בין �ו-ביליהם: הכשרה אקד�ית, 
ת�ריצי לי�ודים, קורסים �קצועיים, תחרויות תכנות ועוד. השכר ה��וצע 

מ-בתעשיית ההיי-טק הוא כ�עט פי-שניים וחצי �השכר ה��וצע -ב�שק, וכ
ניסה לענף זה היא קרש קפיצה להתקד�ות אישית וקהילתית �ש�עותית. 
מול-בסוף, התעשייה ה�קו�ית - שידעה ת�יד לזהות את �וקדי החדש

נות ה-באים, את הד-בר הגדול ה-בא והד-בר הגדול ה-בא-ה-בא - צריכה לשו-ב 
מולהת�קד -בשווקים שיניעו את העולם -בעשורים הקרו-בים:  -בינה �לאכו

תית, רפואה דיגיטלית ו�ותא�ת אישית, תח-בורה חכ�ה, טכנולוגיות �זון 
מ�תקד�ות ועוד. ההצלחות הישראליות -בתחו�ים הללו הן כ-בר שם ד-בר -בר

ח-בי העולם, ועוד ועוד �הן יוצאות לשוק ככל שחולפות השנים.

מה�ע�ד ה�ו-ביל של ישראל כ�דינה חדשנית, כ�י שעושה הכל כדי לק
דם פיתוחים צופי עתיד ולענות על צרכים של -בריאות, א-בטחה, תח-בורה 
ופיננסים, חיי-ב להיש�ר. את האתגרים שעו�דים -בפני הש�ירה על �ע�ד 
זה אנו כ-בר �כירים, וגם הכלים �צויים -בידינו. כעת עלינו להקפיד, ככל 

משניתן, על חלוקה נ-בונה של התקצי-ב, על ס-בי-בת �יסוי הגיונית, על יצי
-בות עסקית ופוליטית, על �גוון ח-ברתי ואפשרויות קידום �שוכללות, ועל 
הה-בנה שקידום של ההיי-טק הישראלי הוא קידו�ה של הח-ברה הישראלית 

כולה וה-בטחת חוסנה ופריחתה. 

הכותב הוא יו"ר משותף )היי-טק( באיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI(, וחבר 
)IIA( דירקטוריון רשות החדשנות

"המעמד המוביל של ישראל כמדינה חדשנית 
חייב להישמר. את האתגרים שעומדים אנו 

מכירים וגם הכלים מצויים בידינו. כעת עלינו 
להקפיד, ככל שניתן, על חלוקה נבונה של 

התקציב, על סביבת מיסוי הגיונית, על מגוון 
חברתי ועל ההבנה שקידום של ההיי-טק הישראלי 

הוא קידומה של החברה הישראלית כולה"
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