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החדשה תעשיית  את  ראו  האחרונות  כשנים 
נות הישראלית הולכת מחיל אל חיל ורושמת 
שיאים חדשים. ללא ספק, הדבר קרה לא מעט 
בזכות התהליכים המשמעותיים שהובילו יחד 
המגזר הפרטי והציבורי בתחומים כמו רגולציה, מיסוי, 
הכשרת כוח אדם, חינוך טכנולוגי לילדים ולמבוגרים, 
קידום אוכלוסיות שונות בתוך התעשייה ועוד. היכולת 

כלספק מענה מערכתי נרחב ולאפשר סביבה בטוחה ויצי
בה לעשיית עסקים, רשומה לזכות העבודה המשותפת 
של כל המגזרים והשכבות בתוך האקו-סיסטם. עבודה זו 
צמחה מן ההבנה הכללית שאקו-סיסטם חדשני ומתפתח 
זקוק לפתרונות הכוללים שיתוף פעולה של כל המגזרים - 

כמהאקדמיה, דרך גופים ממשלתיים ועירוניים, עובר בחב
רות רב-לאומיות, וכלה בחברות צמיחה, חברות ישראליות 

בוגרות וסטארט-אפים. 
IATI, כארגון הגג של תעשיות ההיי-טק ומדעי החיים 

בישראל, הוביל בשנה האחרונה מספר מיזמים מרכזיים הלוקחים בחשבון 
כאת האתגרים שכלכלת החדשנות והחברה הישראלית יתמודדו איתם בע

תיד, ומבררים כבר כעת כיצד ניתן וצריך להיערך אליהם. כל המיזמים הללו 
מתקיימים תוך שילוב ידיים בין המגזר הפרטי והציבורי, ובשיתופי פעולה 

מתמשכים בדרך אל מטרות משותפות.
מטרות אלה אינן משרתות רק את האינטרסים של התעשייה אלא 
מביאות בחשבון שחדשנות בת-קיימא משגשגת רק בתוך חברה חזקה 

כוקהילה מגוונת ומגובשת. העבודה בתוך החברה הישראלית היא חלק מנ
שמת אפן של חברות טכנולוגיה. 

מינוף התעשייה
בפתח העשור הבא נמשיך לפעול בשורה של נושאים:

• עידוד סביבה עסקית מאפשרת )ease of doing business( - סביבת מס 
כיציבה ומאפשרת תוכל להבטיח את שגשוגן של חברות טכנולוגיה ישרא

ליות בשלות, כמו גם חברות רב-לאומיות, קרנות הון סיכון וכל גוף בינ"ל 
הפועל בארץ. לחברות רב-לאומיות היתה מאז ומתמיד פעילות נמרצת 
בישראל, המתבטאת בפתיחת מרכזי מו"פ, בתנופת ייצור והקמת מפעלים 
ובאיתור טכנולוגיות חדשניות. כקולה של התעשייה,IATI  ממשיך לפעול 
מול הרשויות השונות והממשלה בנושאים החיוניים להגדלת ההשקעות 
והיציבות העסקית בישראל, כמו קידום חקיקת המס לקרנות הון סיכון זרות 

המשקיעות בארץ,  התאמת חוק החברות להשקעות 
כזרות, וכן עידוד השקעות של משקיעים מוסדיים בחב

רות היי-טק הנסחרות בבורסה התל אביבית. 
תנאי מרכזי לוודאות עסקית כזו הוא הגדלת תקציב 
הרשות לחדשנות, על-ידי תקציב רב-שנתי שתקצה לה 

כהממשלה, ו/או קיבוע שלו כאחוז יציב מהתקציב הכו
לל. הבטחה תקציבית מרחיקת ראות תעניק אורך נשימה 

כלכלי למיזמים חדשניים. 
• קידום הפריפריה - "מדינת ההיי-טק" נטתה באופן 

כמסורתי להתרכז במרכז הצפוף בלבד. היום, מתוך הח
שיבה ארוכת הטווח, מוקמים פארקי היי-טק כמעט בכל 
עיר בינונית או קטנה, כולל בצפון ובדרום הרחוקים. 
כשותף ביוזמת "ישראל 2048", הפועלת לגיבוש חזון 
IATI מוביל מהלכים ליצירת 2-3 מרככ  כולל לישראל,

זים בתוך הגיאוגרפיה הישראלית, שיאזנו את המשקל 
כהכבד של אזור המרכז. בין היתר, האיגוד מעורב במס

פר תוכניות להכשרה קצרת טווח של מבוגרים לתחומי תוכן שונים בתוך 
ענף ההיי-טק. מהלכים אלה מתבצעים בגיבוי מועצות מקומיות, משרדי 

ממשלה ומוסדות אקדמיים אזוריים, בחממות, תמריצים, הכשרות ועוד. 
• הקפדה על מגוון אנושי - המחסור החריף במהנדסים, שאותר כבר לפני 

כמספר שנים, חייב צורך בהגדלת מעגלי העבודה בתעשייה. זאת ועוד, למ
כרות הגיוון הרב בתוך החברה הישראלית, מגזרים כמו נשים, ערבים, חר

דים, אתיופים, בדואים ועוד, היו מודרים מהתעשייה, בעיקר בשל סיבות 
מבניות כמו נגישות להשכלה. מסלולים חדשים שנפתחו לעידוד לימודי 
תכנות, והכשרות מקצועיות מזורזות בקרב האוכלוסיות האלה, מעלים את 

שיעורן בתוך התעשייה בקצב הולך וגובר. 
• חינוך טכנולוגי - בראייה ארוכת הטווח, מתבצעת בוועדת החינוך של 
IATI כבר מספר שנים עבודה לטווח הארוך השוקדת להכניס אל תוך העוכ

לם הטכנולוגי בני נוער וילדים. מיזמים כמו אליפות הסייבר הלאומית, 
אליפות הנוער לתכנות, האקתונים של בני נוער ועוד, כולם מתבצעים על-

ידינו, בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך, צה"ל וגורמים רלוונטיים 
נוספים. 

עירוב תחומי תעשייה - אם בעבר היה נהוג לדבר על "תעשייה מסורתית" לעוכ • 
מת "תעשייה מתקדמת", הרי שכיום גם ענפי התעשייה המסורתיים מבינים, כי 
לא יוכלו לצמוח במאה ה-21 ללא הטמעה נרחבת של טכנולוגיות, מו"פ ושיטות 
IATI  על אמנה לשיכ םפעולה שמקורן בתעשייה המתקדמת. רק לאחרונה חת

תוף פעולה עם איגוד המוסכים, 
כשמטרתה לגבש קווים מנחים לע
כבודה משותפת בין ענף הרכב לע

נפי תעשייה מתקדמים והפיתוחים 
שהם מביאים. 

- אקו- משותפת  דה  עבו  •
סיסטם טכנולוגי איתן מושתת 

כעל היכולת ליצור שיתופי פעו
לה, קשרים חדשים, מקומיים 
תוכניות  ותכנון  ים,  וגלובלי

כשבהן מעורבים סקטורים שו
 ,IATI נים. מועצת המנהלים של
המאחדת גופים משמעותיים 
והתחומים  הסקטורים  מכל 
בתוך התעשייה, פועלת באופן 

כהמגובש הזה ליצירה ושמי
רה של חזון משותף לכל רבדי 

האקו-סיסטם. 
 , ת י אל שר הי ה  י י ש התע
לא  קמה  חדשנות,  כקהילת 
בכדי בתוך מדינה שתמכה מן 
היום הראשון בסקטור המצמיח 
והאיתן הזה. ניכר כי כל הרבדים 

כהמעורבים באקו-סיסטם מבי
נים את הצורך בבניית חזון, ואת 
מינוף החזון הזה לשם שגשוג 
התעשייה הישראלית ושיתוף 

כבפירותיה. החזון שלנו כולל מי
נוף של עוד ועוד ענפי תעשייה, 
מכוח יזמות ישראלית מעוררת 
השראה. על בסיס החזון הזה אנו 

כרואים את ישראל ממשיכה וצו
מחת כחברה שפניה קדימה. 

הכותבת היא מנכ"לית ונשיאת האיגוד 
)IATI( הישראלי לתעשיות מתקדמות
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