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 ההיי-טק הישראלי - 
אתגרים והזדמנויות 

שהיי-טק הישראלי נמה
מרתקת  בתקופה  צא 
יות,  הזדמנו ומלאת 
שדורשת  מאתגרת,  גם  אבל 

שמאמצים מיוחדים. קצב ההת
טכנולוגיות טרנס שפתחות של 

פורמטיביות הינו חסר תקדים. 
מלאכו כבינה  שטכנולוגיות 

חישובית  ולמידה   )AI ( תית 
)ML( משפיעות על כל תחומי 
חיינו, ומשנות תעשיות שלמות 
שההיי-טק  בעוד  במהירות. 

שהישראלי מצוי בתנופה משמ
הטכנולוגית  הפעילות  עותית, 
נעשית יותר ויותר גלובלית. כדי 

שלשמר את המובילות הטכנולו
שגית שמהווה את הקטר של הכ

לכלה הישראלית, עלינו לשלב 
כוחות ולפעול במספר נושאים. 

יש בארץ אלפי חברות הזנק, 
עם גיוסים של מיליארדי דולרים 
וסיפורי הצלחה רבים, שתרמו 
ליצירת הנרטיב של "סטארט-

 .)startup nation( "אפ ניישן
אנו רואים ניצני מעבר חשוב 
 scale-up-ל start-up nation-מ

nation - היכולת לגדול לחברות משמעותיות גלובליות, הן כחלק מחברות 
גדולות יותר או כחברות שבסיסן בישראל. למוניטין של הכישרון, הרוח 
היזמית והחדשנות נוספו בשנים האחרונות בשלות בתחומים שונים של 
התעשייה, כמו יכולת מוצרית, עסקית וניהולית, המאפשרים את המעבר. 
אלה הכרחיים בעולם טכנולוגי שנעשה יותר ויותר גלובלי ודינאמי מאי 

פעם.

מקור לטכנולוגיות משמעותיות
אחד המרכיבים הקריטיים של האקו-סיסטם הישראלי הן החברות 
הרב-לאומיות, שמאז ומעולם היו חיוניות לצמיחת ההיי-טק בישראל. הן 
מביאות תקציבי פיתוח משמעותיים, הן מאפשרות הקניית ניסיון ניהולי, 
לצד ניסיון בעבודה עם מרכזי פיתוח גלובליים, וחשיפה לתחומים עסקיים 
ואחרים החיוניים לפעילות חברות גלובליות. הן גם תורמות לתהליכים של 
גיוון בכוח האדם, סוגיה חשובה שתשפיע על קצב התפתחותו של ההיי-

טק הישראלי בעתיד הקרוב. 
כיום, יש למעלה מ-350 מרכזי מו"פ בינ"ל בישראל, כאשר לכ-
20% מהחברות ישנם גם מתקני ייצור. הצמיחה בנוכחות של החברות 
הרב-לאומיות מעידה רבות על ההכרה הבינ"ל ביכולות ובמקצועיות 

ששל המהנדסים הישראלים, כמו גם ברמת החדשנות והעומק הטכנו
שלוגי של הסטארט-אפים. במציאות הטכנולוגית של היום, ישנה חשי

בות הולכת וגדלה ליזמות וחדשנות שמגיעה מהעובדים, והדבר נכון 
גם בחברות גדולות וגלובליות. לכן, החברות מעריכות את הכישרון 
הישראלי שניחן בתכונות אלה, והדבר בא לידי ביטוי הן על-ידי גיוס 
עובדים והן על-ידי רכישה של סטארט-אפים. בשל כך, מרכזי החברות 

שהרב-לאומיות בישראל הן לעתים קרובות מקור לטכנולוגיות משמעו
תיות ברמה הגלובלית.

אחד המאפיינים המיוחדים של ההיי-טק הישראלי הוא התפתחות 
קהילה תוססת שכוללת מפגשים רבים להחלפת ידע, לתמיכה הדדית 
ולשיתופי פעולה עמוקים בעניינים טכנולוגיים וחברתיים. אנו רואים 

שאת כל המאפיינים האלה במתחמים שונים שהוקמו, כמו לדוגמא במ
Google for Startups בתל-אביב, שבו עברו במהלך שש השש  תחם
נים מאז הקמתו למעלה מ-300,000 משתתפים והתקיימו בו למעלה 
3,500 אירועי היי-טק בתחומים שונים, שמקדמים ידע, יזמות, קיש -מ
דום גיוון בתעשיית ההיי-טק, תמיכה בהתנדבות ביזמים בתחילת דרכם 

ועוד.
גם ביחסים בין החברות הרב-לאומיות בישראל אנחנו רואים את 
אותם מאפיינים מיוחדים. בנוסף ליוזמות רבות שקמות במרכזים 

שבתחומי יזמות טכנולוגית וחברתית, מתקיים שיתוף פעולה פו
 IATI( רה ועבודה משותפת במסגרת פורום החברות הרב-לאומיות
MNC Forum(. אלה כוללות הגדלת כוח האדם המקצועי והמיומן, 

שגיוון בתעשיית ההיי-טק, עבודה שוטפת מול משרדי הממשלה השו
נים, קידום החינוך הטכנולוגי בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, כמו 

 mind( או ״מדע זה לבנות״ ,)skillz( למשל בתוכניות תחרות הסייבר
the gap(. שיתופי פעולה אלה קורים גם עם שאר מרכיבי האקו-
סיסטם כולל אקדמיה, חברות הזנק, חממות, קרנות הון סיכון וגופים 

ציבוריים.

אתגרים והזדמנויות
לצד התנופה החיובית של ההיי-טק הישראלי יש גם מקום ניכר 
לדאגה כשמסתכלים מקרוב יותר על מגמות בתחומי ההון האנושי, 
המחקר המדעי והאקלים העסקי. בשנים האחרונות התווספו למדינות 
״היזמיות״ מדינות חדשות, אשר משקיעות תקציבים ומאמצים רבים 

שבבניית ההון האנושי לתחרות, יזמות ומצוינות. כדי להבטיח את המ
שך התנופה והמשך ההובלה של ההיי-טק הישראלי, על החינוך הכללי 

שוהטכנולוגי - מהגיל הרך ועד ללימודים מתקדמים  - להתאים את עצ
שמו לעולם החדש. עלינו להבטיח שההזדמנות ללמוד ולהתפתח מקצו

עית תהיה נחלתם של כולם - נשים וגברים, ממגזרים שונים ומכל רחבי 
הארץ. חברות רב-לאומיות רבות פועלות בשיתוף פעולה עם הממשלה 
ועם החברה האזרחית כדי לקדם נושאים אלה, זוהי משימה לאומית 

שצריכה לקבל עדיפות מתאימה.
חשוב לשמור על מדיניות לאומית המאפשרת ומעודדת השקעות זרות, 
יזמות וחדשנות. אין זה סוד, שלחברות ולמשקיעים בינ"ל יש נטייה לתכנן 
לטווח ארוך. זאת לצד גדילה מתמדת בהיצע השווקים היזמיים בעולם. לכן, 
חשוב שמדינת ישראל לא רק תפתח את ההון האנושי העתידי, אלא תדאג 

שגם לשדר יציבות בנוגע למדיניות שעשויה להשפיע על המערכת הטכנולו
גית בישראל ועל הפעילות של חברות רב-לאומיות בה. זו משימה לאומית 
ועל כולנו להבטיח שהסביבה הישראלית תישאר תחרותית אל מול העולם. 

לעודד את המחקר המדעי
תשומת לב מיוחדת נדרשת למחקר המדעי. יש היום קשר קרוב מאי 
פעם בין המחקר המדעי לטכנולוגיות המתקדמות, לכן עלינו להגביר את 
ההשקעה ולעודד את המחקר המדעי באוניברסיטאות בישראל, על מנת 

שלשמר מובילות מדעית וטכנולוגית, ולקדם מחקר מהשורה הראשונה בת
שחומים אסטרטגיים כגון תחומים הנופלים בהגדרה הרחבה של בינה מלא

כותית, בחישוב קוונטי, ועוד.
ההיי-טק הישראלי תרם תרומות יוצאות דופן לפיתוח הטכנולוגיות 
המובילות בעולם. יש לנו הון אנושי איכותי ומיומן, יכולות מחקר ואקדמיות 

שמהטובות בעולם, ויכולות יזמיות יוצאות דופן. בשנים הקרובות נצטרך לש
לב ידיים, חברות מקומיות ובינ"ל, גופים עסקיים וציבוריים והממשלה, כדי 

לשמור על מעמדנו כמעצמת חדשנות עולמית.       

 Google ומנכ״ל מרכז המחקר והפיתוח של Google הכותב הוא סגן נשיא בחברת
בישראל. הוא חבר סגל בביה״ס למדעי המחשב באוניברסיטת תל-אביב, זוכה פרס 
גדל. חבר מועצת המנהלים של האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( ויו״ר 
)IATI MNC Forum( משותף של פורום החברות הרב-לאומיות
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היי-טק בשטח

ההיי-טק הישראלי תרם תרומות יוצאות דופן לפיתוח הטכנולוגיות המובילות בעולם. יש לנו הון אנושי איכותי ומיומן, יכולות 
מחקר ואקדמיות מהטובות בעולם ויכולות יזמיות יוצאות דופן. אך לצד התנופה החיובית של ההיי-טק הישראלי יש גם מקום 

ניכר לדאגה כשמסתכלים מקרוב יותר על מגמות בתחומי ההון האנושי, המחקר המדעי והאקלים העסקי | פרופ' יוסי מטיאס


