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האיגוד דבר
 - 1AT1 מנכ״לית רובינשטין, מאיר קרין

 מתקדמות, לתעשיות הישראלי האיגוד
הישראלי ההיי־טק אתגרי על

 לנצל איומים, עם להתמודד
התחקות את למנף הזדמנויות,

 הטוב שכל לטעות, לנו אל אך השלם, מכל רב-לאומיות וחברות קרנות משקיעים, של הלב תשומת במוקד נמצא הישראלי ההיי־טק
 הזדמנויות לנצל חולשות, לזהות המשמך על דלעמו חייבים אנו הישראלית. החוצפה או המזל, בכוחהאינרציה, עד לעולמי שךיימ הזה

 הישראלי האיגוד - 1AT1 מנכ״לית רובינשטין, מאיר קרין I יותר גדולים פערים ולפתוח יותר תחזקלה כדי שלנו, החוזקות את ולמנף
מתקדשת®*!" לתעשיות

f

 החיים ומדעי ההיי-טק בתעשיית אחת שנה סכם►
אחרת. תעשייה בכל עשור לסכם כמו זה הישראלית,

מס מפתיעה, דינאמית, פחות לא הייתה 2016 שנת /
 מה כל מלתאר קצרה והיריעה מקודמותיה ומאתגרת קרנת

 ביקורת מילות גם יש הנהדרת, העשייה לצד בה. שהתרחש
נד בשמירה" "נירדם שלא כדי שכך, וטוב תדירות הנשמעות

 את האט קצת המשק" של הצמיחה ש״קטר לעתים לנו מה
 לחדש להמשיך נוכל עוד כמה לפעמים תוהים אנו דהירתו,

בס אקזימים עוד כמה דרך; פורצות טכנולוגיות עם לעולם
ומש מבקרים עוד כמה פליאה, לנו יגרמו דמיוניים כומים
 פוסקת, בלתי אווירית ברכבת לכאן יזרמו העולם מכל לחות

מו יום כל עדיין אנחנו אז עמנו. פעולה ולשתף ללמוד כדי
חוסכים לא עת ובאותה זה, מכל מהדש ומתרגשים פתעים

נעשה. לא שעדיין ומה שנעשה מה על ביקורת
 לעשייה כזו ביקורת מתעלים כיצד השאלה נשאלת

האקו-סיסמם? כלל לטובת ויעילה נכונה
 העולמי, וההיי-טק היזמות בצמרת ישראל של מעמדה

 צריכה אינה בארה״ב, הסיליקון לעמק רק בהישגיה שנייה
 והממשלה. התעשייה אנשי עבורנו, מאליה מובנת להיות
 ביף־לאומית הכרה של הזה למקום כשהגענו דווקא

 מצוינות, למנף להמשיך הצורך שלנו, וביכולות בהישגינו
ביקו לכן, מתמיד קריטי הינו תחרותיות וכושר יצירתיות

 פעולה נדרשת לכך, מעבר אבל נדרשת, בהחלט בונה רת
בשטח. ממשית

 משקיעים של הלב תשומת במוקד נמצאת ישראל
הז שמחפשות רב-לאומיות חברות העולם, מכל וקרנות

 שולחות בעולם וממשלות ולהתרחב, להשקיע דמנויות
במ הישראלי, ההיי-טק קוד את לפצח המבקשים נציגים

 הטוב שכל לטעות, לנו אל אותו. לשכלל וגם לשכפל טרה
החוצ או המזל, האינרציה, בכוח עד לעולמי יימשך הזה
 אבל לטובתנו, בהחלט פועל זה כל נכון, הישראלית פה

 עם להתמודד חולשות, לזהות המשמר, על לעמוד חייבים
 כדי שלנו, החוזקות את ולמנף הזדמנויות לנצל איומים,
 שאנחנו ככל יותר. גדולים פערים לפתוח יותר, להתחזק

חדש מעצמת היותנו של הזה, במקום יותר מתבססים
 לטפח לשמור, כדי יותר קשה לעבוד צריכים אנו כך נות,

פוע שאיננו הבנה מתוך שלנו, היחסי היתרון את ולמנף
 בתעשיית עצומה תחרותיות בהחלט ויש בוואקום, לים

הגלובלית. ההייטק
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הרב-לאומיות על לשמור
 רב- חברות של פיתוח מרכזי 300כ- פועלים בישראל

 התעשייה, מעובדי למחצית קרוב מועסקים בהם לאומיות,
משמ זו פעילות איכותי אדם כוח לעוד משוועת שעדיין
 הישירות התעסוקה אפשרויות בשל למשק, מאוד עותית

 המדינה לקופת המיסים תשלום מייצרת, שהיא והעקיפות
 הרב- החברות פעילות בנוסף, לישראל רב ידע והכנסת

 אם השקעות, של ערוץ היותן בשל גם חשובה לאומיות
 משולבים אשר מקומיים, סטארט-אפים של רכישות דרך

 קרנות כספי באמצעות ואם המקומיים הפיתוח במוקדי
יש ויזמים בסטרט-אפים שמושקעים ארגונים אותם של

 וחייבים שלהם, האם למטות מדווחים אלו מרכזים ראלים.
טכ וחדשנות עסקית יעילות של ברורים במדדים לעמוד

 הכדאיות שאלת את להציף עלול מהם ירידה וכל נולוגית,
בישראל. דווקא ההשקעה של

ניכ סכומים ומשקיעות בעורפנו נושפות רבות מדינות
עבודה כן, על נדרשת, בתחומן. מו״פ פעילות בעידוד רים

שהחב כדי והתעשייה, הממשלה של ומשותפת מאומצת
 שישראל ירגישו סטארמ-אפים, גם וכך הבין־לאומיות רות

יזמות, של פורייה קרקע רק לא מציעה
ור־ כלכלית ודאות של תנאים גם אלא

 רישום או מיסוי, חוקי כגון - גולטורית
מבעבר, יותר כיום נכון הדבר פטנטים.
.OECD^ של BEPS^ תקנות בעקבות
IAT1, ההיי- תעשיות של הגג ארגון 

לקי פועל בישראל, החיים ומדעי טק
 שנוצר והאקוסיסטם התעשייה דום

הישרא למשק שיאפשר באופן סביבה,
 התחרותית בסביבה ולשגשג להמשיך לי

 ומהעולם מישראל גופים 700 העולמית.
 ההיי- בתעשיית הן במסגרתנו, פועלים

החיים, ומדעי הביומק בתעשיות והן טק
 צעירות סטארט-אפ חברות יזמים, בהם.

 הון קרנות רב-לאומיות, חברות ובוגרות,
 מו״פ מרכזי וחממות, אקסלרטורים סיכון,

 מייצרים אנו ועוד. ואקדמיה מסחור חברות וחדשנות,
מפ עורכים , והזדמנויות חיבורים מאות וביניהם עבורם
 ענק מחברות מפתח תפקידי ובעלי משלחות עם גשים

 פעילות את ומעודדים וממשלתיים, ציבוריים ומגופים
והפיתוח. החדשנות בתחומי האקוסיסטם

תעסוקתי וגיוון טכנולוגי חינוך
 האתגרים לאחד מענה לתת פועלים אנו זה, כל לצד

 בעיית והוא התעשייה, מתמודדת עימם המשמעותיים
שחסרו מהנדסים 10,000כ- איכותי, אדם בכוח המחסור

 הקצר לטווח פתרונות נמצא לא אם מורגש. בתעשייה נם
 תהיה בתעשייה הפגיעה כי ברור הארוך, לטווח ובוודאי
המ וקידום טכנולוגי לחינוך הבא הדור הכשרת קריטית.

 חרדים נשים, של השילוב הגברת דהיינו התעסוקתי, גוון
 אחת שעת וטובה השעה צו הנם היי-מק, במשרות וערבים

קודם
 ממש מתחנכים המחר של והביוטק ההיי-טק עובדי

 ויש בישראל והתיכוניים היסודיים הספר בבתי עכשיו
 בתעשייה להשתלבות להכינם שלנו היכולות את למצות
 החינוך, משרד עם פעולה בשיתוף פועלים אנו בעתיד.

חס להסיר כדי נוספים, וגורמים מדע קדימה רש״י, קרן
שכבות בכל טכנולוגיים במקצועות בחירה מפני מים

 מאומצת עבודה "נדרשת
 הממשלה של ומשותפת

 שהחברות כדי והתעשייה,
 גם וכך הבין־לאומיות

 ירגישו □טארט-אפים,
 רק לא מציעה שישראל

 יזמות, של פורייה קרקע
 ודאות של תנאים גם אלא

ותולטורית" כלכלית
 והחברתית הגיאוגרפית בפריפריה לרבות - האוכלוסייה

 השלישית השנה זו למשל, כך, הישראלית. ההברה של
 בשיתוף הלאומית הסייבר אליפות אה עורכים שאנו

 הגדולה המחשב למדעי החינוך תכנית לעיל, הגורמים
 במרץ ותסתיים 2016 בנובמבר החלה התכנית בישראל.

נו הארץ ברחבי ספר בתי תלמידי אלפי כאשר ,2017
 שאנו ודומות כזו שפעילות מצפים אנו חלק. בה טלים

 יורידו שלנו, הטכנולוגי החינוך תכנית במסגרת מקיימים
בטכ להשקיע להמשיך התלמידים את ויעודדו חסמים
 ובמכללות באוניברסיטה מכן ולאחר בצבא גם נולוגיה

השונות הטכנולוגיות
 לשינוי להביא מאמצים משקיעים אנו בו נוסף תחום

מדו בתעשייה. התעסוקתי המגוון הגברת הוא משמעותי,
 בשימור ראשי מרכיב אלא מוסרי, צו רק שאינו בנושא בר

 דפוסי מפתחת התעסוקתי המגוון העשרת שלנו. המצוינות
 של ערכים ומטמיעה יצירתיות מעודדת מגוונים, השיבה

סי שום אין שלנו. האנושי המשאב דנ״א בעומק סינרגיה
 המגזר בני ויותר חרדים יותר נשים, יותר נראה שלא בה

למ כדי גם בהיי-טק, שונים בתפקידים משולבים הערבי
 החשיבה את להעשיר כדי וגם החסרות השורות את לא

שלנו. והיזמית החדשנית

החיים במדעי נם צומחים
 נחש־ אנו בה החיים, מדעי בתעשיית גם אלא המידע, טכנולוגיות בתעשיית רק לא מתרחשת שלנו הטכנולוגית החדשנות

הול בישראל גם העולם, ברחבי כמו חיים. מצילי ופתרונות תרופות לאנושות מביאות אשר דרמטיות, דרך לפריצות פים
 החיים ומדעי ההיי-טק תעשיות בין שהפריד«בעבר הקו כאשר למולטי-דיסציפלינארית, והופכת החדשנות תעשיית כת

 ואלגוריתמי־ תוכנה מפתחי בין פעולה שיתופי על נשענים הדיגיטלית הבריאות בתחום הפיתוחים מיטב ומיטשטש. הולך
מגוונים. מתחומים וחוקרים מיקרוביולוגים ביוכימאים, ובוטניקאים, נתונים למדעני קאים

 ובמיכשור בפארמה בעיקר החיים, מדעי בתחום רב-לאומיות חברות של לישראל כניסתן את לעודד פועלים אנו כן, על
 ומדענים, מנהלים של דור לבניית חשובה החיים מדעי בתחום רב-לאומיות חברות של בישראל הפעילות הרחבת רפואי.

 מהענפים אחד חינה החיים מדעי תעשיית גדולות. ביוטכנולוגיה חברות של הבין־לאומיים המשחק כללי את שמבינים
 בע־ והן ופיתוח, במחקר רב הון משקיעות עובדים, אלפי מעסיקות אשר חברות 1,000מ- יותר עם כיום, במשק הצומחים

 ומשותפת נכונה בעבודה פה, גם כן, על מוביל. ייצוא וענף הישראלי המשק של מרכזי צמיחה קטר להוות פוטנציאל לות
ישראל. בכלכלת מאוד משמעותי לענף הופך החיים מדעי תחום את לראות נוכל והתעשייה הממשלה של
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