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 פתח דבר 

( ( גאה להגיש לראשי המפלגות המתמודדות בבחירות  IATIהאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות 

 . מסמך המדיניות הלאומית בתחומי החדשנות, ההייטק ומדעי החייםלכנסת העשרים וארבע, את 

המשק  של  העיקרי  והקטר  ישראל  כלכלת  של  הצמיחה  מנוע  את  מהוות  המתקדמות,  התעשיות 

ת עולמית, אבן שואבת לחברות  המקומי. בזכות התעשיות הללו, ישראל נחשבת למעצמה טכנולוגי

המובילות לאומיות  והמתפתחות.    הרב  המפותחות  העולם,  למדינות  השראה   וכמקור 

לאורך השנים, התעשיות המתקדמות והממשלה שואפות לפעול ב"מעין הרמוניה" המשלבת בין שני  

גולציה  עקרונות: צמצום המעורבות הממשלתית מצד אחד, ומן הצד השני, מתן כלי סיוע והתאמת ר

( אלו, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות  עקרונות  בין שני  (, מנהל שיח  IATIלצרכי התעשייה. 

שוטף ומשותף עם מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לצורך קידום יוזמות והתמודדות עם השפעות  

 רגולטוריות שונות.  

בהשתתפותם של ראשי התעשיות  מתוך שותפות זו, האיגוד ערך את מסמך מדיניות זה, אשר נכתב  

הרלוונטיים:    –  המתקדמות המגזרים  כלל  את  המייצגים  ובכירים  חברות  סטארטאפיםבכירות   ,

וחממות; חברות ביומד וקרנות   פיתוחמרכזי  חברות ישראליות בוגרות וחברות רב לאומיות;, צמיחה

יזמי פודטק משקיעים   ,רות מקצועיותמוסדות אקדמיים, מרכזי הכש;  ואוטוטק  אגרוטק,  הון סיכון; 

. האיגוד שמח וגאה להגיש מסמך זה ובכוונתו לקדם את ההיבטים האמורים בו,  ועוד  מקומיים וזרים

 .   36-והממשלה ה 24-במסגרת פעילות הכנסת ה

 

 תמצית האתגרים 

 ת במשפט אחד קצר:  ו לתמצ ניםהאתגרים מולם ניצבות התעשיות המתקדמות בישראל, נית 

 *אתגר שימור והעצמת יתרונותיה היחסיים של ישראל כמעצמה טכנולוגית עולמית* 

האתגרים הללו הועצמו באופן משמעותי כאשר העולם כולו נקלע, בבת אחת, למשבר הקורונה חסר  

גם   וכך  ואיתנות  מרשימה  צמיחה  הפגינו  המתקדמות  התעשיות  הגלובאלית,  ברמה  התקדים. 

נחיצותה  בישראל.   את  הוכיחה  גם  הטכנולוגית  החדשנות  וההתפתחות,  הצמיחה  למדינת  לצד 

יכולותיה לפתח במהרה אמצעי זהירות בריאותיים, פתרונות טכנולוגיים לניהול "שגרת    ואת  ישראל  

עולמיים  מאמצים  הפגנת  ותוך  שיא  בזמן  פותחו  אשר  חיסונים  וכמובן,  מרחוק"  ועבודה  חיים 

והעצמת מעמדה של ישראל כמעצמת חדשנות עולמית, נדרש לטפל במגוון    לצורך שימורמשותפים.  

במהנדסים,   החמור  למחסור  מענה  מקצועיות,  הכשרות  )חינוך,  האנושי  ההון  ביניהם:   תחומים, 

ורגולטורית   עסקית  סביבה  יצירת  ודיגיטליות;  פיזיות  תשתיות  פיתוח  ארצה(;  מוחות  השבת 

תחרות בישראל(; השתתפות המדינה והגופים המוסדיים  אטרקטיבית )ביחס למדיניות העולם המ

למימוש  הנוכחי  המשבר  מינוף  בפירותיהן(;  השתתפות  גם  )בכך,  החדשנות  בתעשיות  בהשקעות 

 הפוטנציאל הישראלי האדיר בתחומי מדעי החיים ועוד. 

כאמור, מסמך זה מפרט את האתגרים הללו, שנכתבו בשיתוף בכירי התעשיות המתקדמות אשר  

 ודדים עימם באופן יומיומי, הן בזירה המקומית והן בזירות הגלובאליות.  מתמ



 (IATIאודות האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )

( הינו  IATIהאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות  ההיי(  הגג של תעשיות  מדעי החיים -ארגון  טק, 

  ביניהםמכל קצוות התעשייה,    גופיםמאות    פועלים  . באיגודושאר התעשיות המתקדמות בישראל

הרב  החברות  של  פיתוח  מרכזי  סיכון,  הון  בוגרות,  -קרנות  חברות  בישראל,  הפועלות  לאומיות 

אפים, חממות, חברות מסחור, אוניברסיטאות ובתי חולים, מרכזי חדשנות, עיריות, נותני  -סטארט

טק הישראלית מול קובעי  -ישירותים ועוד. האיגוד הוא הנציג הבולט והחשוב ביותר של תעשיית ההי

הדרגים המקצועיים   פעולה הדוק עם  בשיתוף  עובד  ובאקדמיה. הוא  ברשויות  המדיניות בממשל, 

והפוליטיים הבכירים במשרדי הממשלה, כמו גם עם הכנסת והוועדות הרלוונטיות בה. האיגוד עוסק  

קי ביניהם  הישראלית,  ההייטק  תעשיית  של  החשובים  לאתגרים  פתרונות  החינוך  במתן  דום 

הטכנולוגי, המחסור בכוח אדם מיומן, קידום הפריפריה החברתית והגאוגרפית, ושילוב אוכלוסיות  

מדיניות    מגוונות. לעיצוב  ביותר  המשמעותי  השותף  הינו  מתקדמות  לתעשיות  הישראלי  האיגוד 

 לאומית, לשימור מעמדה החדשני של ישראל ולחיזוק עוצמתה הטכנולוגית העולמית. 

 

בתעשייה על מנת שניתן יהיה לפעול    יםמעמיד לרשותכן ולרשותכם את הידע והניסיון הצבורהאיגוד  

באופן הנכון ביותר בסביבה גלובאלית מורכבת. אנו מקווים כי תאמצו את מסמך מדיניות זה ותפעלו  

 ליישומו במסגרת הכנסת העשרים וארבע והממשלה השלושים ושש.  
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 הצעות למדיניות בתחומי ההכשרה והחינוך 

התעשיות המתקדמות בישראל מבוססות, בראש ובראשונה, על המשאב האנושי. ליזמים הישראליים  

ולאנשי המקצוע המעולים שמאפיינים את התעשייה המקומית, תכונות מגוונות אך ייחודיות. הבסיס  

המקשר בין כולם, הוא הבסיס ההכשרתי והתשתית החינוכית. המחסור הכמותי במהנדסים ואנשי  

הווה חסם התפתחות משמעותי והפער האיכותי העולה מהישגי תלמידי ישראל במדדים תוכנה מ

- וצמיחתו ל  10%  -כהבינלאומיים מעורר דאגה חריפה. שיעור המועסקים כיום בתעשיות החדשנות  

 הינו חזון בר השגה. להלן עיקרי צעדי המדיניות המומלצים בתחום זה:  20%

ייעודים.   .1 להייטק הישראלי באמצעות מתן תמריצים למסלולי הכשרה  הרחבת שערי הכניסה 

 זאת, בשיתוף עם המעסיקים הפוטנציאליים וגופי ההכשרה המקצועיים והעדכניים. 

מגוונות במעגל התעסוקה בכלל ובתעשיות המתקדמות    הרחבת המאמצים לשילוב אוכלוסיות .2

 בפרט. ביניהם: המגזר החרדי, הערבי, בני ובנות העלייה האתיופית, הבדואים, הדרוזים ועוד.  

להכשרות   .3 יותר  רבים  משאבים  שיושקעו  כך  בישראל,  הגבוהה  ההשכלה  תקצוב  מודל  גיוון 

בדו זאת,  תעסוקה.  מוכווני  ולימודים  עדכניות  ובהתאם  מקצועיות  העולמיות  למגמות  מה 

 לביקושים העדכניים בקרב המעסיקים הגלובאליים. 

תואר" המאפשר הכשרות מקצועיות בתחומים המבוקשים ביותר בשוק  -קידום מודל ה"מיקרו .4

 , ניהול קהילות ומוצר וכיו"ב.  Data Analyst, UI/UX, Digital Marketingהתעסוקה, ביניהם: 

הל  מכסות הגדלת   .5 את  הסטודנטים  ההייטקומדים  לתעשיית  הנדרשים  במוסדות    המקצועות 

 ועידוד הכשרת חוקרים ומנהלים לתחומי מדעי החיים.   להשכלה גבוהה

עידוד נשים לפנות ללימודים גבוהים בתחום ההייטק וכן סטודנטים ערבים וחרדים )בין היתר   .6

 באמצעות הפעלת מכינות ללימודים בתחום ומנגנונים לגישור על פערים(. 

. כך, ניתן יהיה להגדיל את שיעור התלמידים מבתי הספר היסודיים  כבר  מקצועות המחשב שילוב   .7

 הבוחרים במסלולי מוגברים בתחומי מדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה, פיזיקה ורובוטיקה.  

  .חיזוק צוותי ההוראה בתחומי מדעי המחשב ומדעי החיים .8

 . בקרב המורים והן בקרב התלמידים, הן  הוראה דיגיטליות וטכנולוגיותהרחבת השימוש בשיטות   .9

הפעלת תוכניות לימודים לחדשנות ויצירתיות כבר בבתי הספר היסודיים. זאת, תוך שימת דגש   .10

 על לימודים טכנולוגיים והקניית השפה האנגלית.  

כישורי השפה האנגלית הינם המרכיב ההכרחי ביותר להשתלבות בתפקידים כלשהם בתעשיות   .11

הכשרה טכנולוגית או מדעית. אבל,  מחייב  אינו  בתעשיות הללו    מגוון תפקידים רחב המתקדמות.  

 .  המחייבות שליטה בשפה האנגלית התעשיות הללו לעולם תפעלנה בסביבות גלובאליות 

  . חיזוק החינוך הטכנולוגי בבתי הספר התיכוניים ופתיחת מסלולי הכשרה מקצועיים למצטיינים  .12

להשכלה גבוהה אשר    בנוסף, יש לפעול לכך שבתי ספר עיוניים וטכנולוגיים "יאומצו" ע"י מוסדות

בין   מקשר"  "חוט  ויתוו  וטכנולוגיה  למדע  לחשיפה  יתרמו  ומדעית,  עיונית  בהוראה  יסייעו 

 הלימודים התיכוניים ללימודים גבוהים במקצועות הטכנולוגיים. 

השקעת משאבים להשבת מוחות לישראל: החל מיצירת תשתית אטרקטיבית לפעילות, דרך מתן   .13

 .בישראל  –רת "הכרה במסלול הרילוקיישן" שרצוי ויסתיים בבית תמריצים כלכליים ועד ליצי



 הצעות למדיניות בתחומי התשתיות הפיזיות והדיגיטליות 

מעבר למשאבים האנושיים שמהווים את הבסיס העיקרי לתעשיות המתקדמות בישראל, נדרשות  

התעשיה   של  איתנה  וצמיחה  יציבה  פעילות  המאפשרות  הכרחיות  ודיגיטליות  פיזיות  תשתיות 

 המקומית. להלן עיקרי צעדי המדיניות המומלצים בתחום זה:  

ת מתווה הסיבים האופטיים. פריסה קידום פריסת תשתיות תקשורת בכל רחבי הארץ באמצעו .1

 רחבה אינה רק צורך תעשייתי, אלא גם אמצעי פיזי לצמצום הפערים שבין הפריפריה למרכז. 

דיגיטצי .2 של  מקיפה  רפורמה  ויישום  מהפיכת    הקידום  את  המקדם  באופן  בממשלה  וחדשנות 

עבודה לקידום    השירותים המקוונים לאזרח. כל משרד ממשלתי יהיה מחויב להכין וליישם תכנית

 כלים חדשניים ואף יוקצה לכך תקציב ייעודי למחקר ופיתוח.  

הטמעת ושילוב שירותים ומוצרים טכנולוגיים בכל רחבי הארץ לטובת רווחת האזרחים וליצירת   .3

 ממשל חכם וידידותי המתאפיין בפחות ביורוקרטיה ויותר זמינות ותודעת שירות.  

 "ל ובזרועות הביטחון השונות, לטובת יישומים אזרחיים.  עידוד העברת טכנולוגיות שפותחו בצה .4

 

 הצעות למדיניות בתחומי הסביבה העסקית

מדינת ישראל מתאפיינת בסביבה עסקית שאינה יציבה דיה, הסובלת משינויים רגולטוריים תכופים  

המתקדמות, נדרש לפעול  ונתונה להשפעות גיאופוליטיות חיצוניות ופנימיות. לצורך חיזוק התעשיות  

מהלך שכזה יתרום    (. Ease of doing businessחיזוק הוודאות ),  לשיפור יציבות הסביבה העסקית

לכלכלת ישראל באופן מלא ונרחב וישפיע לחיוב על כל תחומי המשק. להלן עיקרי צעדי המדיניות  

 המומלצים בתחום זה: 

בתעשיות   .1 השחקנים  למגוון  הנוגעת  יציבה  מס  סביבת  יצירת  המאפשרת  החלטות  קבלת 

)יישום חוק האנג'לים בהתאם לכוונת המחוקק(, דרך קרנות הון   המתקדמות: החל מאנג'לים 

 שבחרו להקים ולהפעיל מרכזי פיתוח בישראל.  וישראליות סיכון ועד לחברות רב לאומיות 

עשיית ההייטק תחת גורם ממשלתי אחד )משרד ממשלתי או  ריכוז האחריות והסמכויות על ת .2

רשות ממשלתית(. לתעשיית ההייטק תפקיד משמעותי דיו באופן המצדיק יצירת סמכות שכזו 

 וזאת, מעבר לרשות החדשנות בה התעשייה רואה כשותפה של ממש.  

המוסדיים    קידום מנגנון )רצוי המבוסס תמריצים חיוביים( המגדיל את שיעור השקעות הגופים .3

הב המתקדמותמגוון  הגופים    .תעשיות  ע"י  מנוהלים  שכספיו  הישראלי  הציבור  מכך,  כתוצאה 

 )הייטק וביומד(.   המוסדיים, יהינו גם הם מפירות התעשיות המתקדמות

( באמצעות  ועוד  Agtec, Foodtec, Watecהקמת קהילות חדשנות בפריפריה )למשל: בתחומי   .4

סיסטם" שלם -שכזה, יכול לייצר "אקו  שת"פשיתוף פעולה בין הממשלה, התעשייה והאקדמיה.  

 התומך בקיום תעשייה ייחודית באזורים המרוחקים מהמרכז, תוך מתן תמריצים והטבות מס.

בישראל, תוך שילוב בין מרכזי פיתוח ומרכזי   שלמה עידוד חברות בינלאומיות להקים פעילות   .5

 מגוון.   כ"א. לפעילות שכזו פוטנציאל אדיר בקידום תעסוקה יציבה בפריפריה תוך שילוב ייצור

הגומלין על ספקי התרופות והציוד הרפואי בישראל. יישום הכללים הללו,    רכשיישום מדיניות   .6

 יזרים משאבים אדירים לתעשיית מדעי החיים הישראלית ויביא לתרומה משמעותית לכלכלה. 



 מדינת ישראל כמעצמת חדשנות מדעי החייםמיצוי פוטנציאל 

 במדינת ישראל גלום פוטנציאל לא ממומש להפוך למעצמה עולמית בתחומי מדעי החיים. 

טריליון   10.5-שוק מדעי החיים וטכנולוגיות הבריאות נחשב לאחד הגדולים בעולם והיקפו נאמד בכ

משוק הסייבר העולמי(. לישראל ישנם נכסים ייחודיים המהווים פוטנציאל מובילות    100דולר )פי  

זה.   בתחום  גם  בעולמית,  תלויה  ככולה,  רובה  בתחום,  הישראלית  הפעילות  להיום,    FDA-נכון 

האירופאי. תלות זו, מגבילה את יכולת החברות הישראליות להתפתח ואלו    EMA-מריקאי ו/או בהא 

שכן מצליחות בכך, לעתים רבות מאבדות את הזהות הישראלית שלהן ופעילות המחקר והניסויים  

הקליניים מנוהלים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים בחו"ל. משבר הקורונה העולמי שבר פרדיגמה 

החיים  משמעותית מדעי  חדשנות  אירופה.  ויבשת  ארה"ב  של  מגבולותיהן  חורג  הרפואי  העולם   :

ועוד.  ובארגנטינה  בברזיל  וברוסיה,  בהודו  קוריאה(,  סין,  )יפן,  הרחוק  המזרח  במדינות  גם  קיימת 

 מדינות רבות החלו לפעול למיצוי פוטנציאל הביומד באופן עצמאי והן אף מצליחות בכך.  

הישראלי, באופן אשר    FDA-הקורונה מוכיח, כי מדינת ישראל יכולה לממש את חזון הקמת המשבר  

יאפשר התבססות יכולת פיתוח תרופות וטכנולוגיות רפואיות גם בישראל: החל משלב הגיית הרעיון,  

דרך עבודת המחקר והפיתוח, עובר דרך הניסויים הקליניים אשר יכולים להתבצע במוסדות רפואיים  

 ליים ועד למתן אישור מסחרי ע"י הגורם הרגולטורי המוסמך במשרד הבריאות הישראלי.  ישרא 

ישראלי יאפשר את הזנקת תעשיית מדעי החיים הישראלית ויהווה אבן שואבת לחברות    FDAהקמת  

 גלובאליות הפועלות בתחום. יצירת סביבה תומכת גם תעודד הקמת מפעלי ייצור בישראל.  

מונים, את  הפוטנציאל הכלכלי הג ועשוי להכפיל, בעשרות  אדיר  לום בחדשנות מדעי החיים הוא 

הפירות הכלכליים המופקים ממנה כיום. האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות רואה עצמו שותף  

 הישראלי וביכולתו לסייע ב"יבוא" הידע, הניסיון והמומחיות הנדרשים.  FDA-למימוש חזון הקמת ה

משלב בין ביולוגיה להנדסה וטכנולוגיה. תחום זה צפוי לחולל מהפכות    Bio-Convergence- התחום  

מדינת ישראל צריכה למצב עצמה כאחת  בעולמות הבריאות והרפואה וכן בענפי המזון והחקלאות. 

המובילות בתחום זה והתשתיות לכך קיימות. לצורך העצמת היכולות הישראליות בתחום זה, נדרש  

השקעות של רשות החדשנות, תמיכות ממשלתיות ועידוד השתתפותם  להגדירו בעדיפות מדיניות ה

 של הגופים המוסדיים המקומיים.  

 

 רתימת החדשנות הישראלית למאבק במשבר האקלים 

החדשנות הישראלית והעולמית מביאה פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ואמצעים חדשים 

  FOODTECH-ר, במסגרת קידום פעילות הלמאבק בהתחממות הגלובאלית. תחום זה קיים, בין הית

וה מזון(  סובלת    AGTECH-)טכנולוגיות  והבשר  המזון  תעשיית  החקלאות(.  בתחום  )טכנולוגיות 

 מפליטת גזי החממה.   25%-ביעת רגל פחמנית משמעותית והיא אחראית לכ טמ

נדרש   אגטק ולצורך קידומו- פודטק וה-ישראל נחשבת לאחד המרכזים המובילים בעולם בתחומי ה

לקדם תשתית רגולטורית מתאימה. תשתית זו מתמקדת ביכולת של משרד הבריאות לאשר מוצרי  

מזון חדשים מבוססי טכנולוגיה. בעולם כבר ישנם כמה מוקדים הפועלים בתחום והמאמצים בתחום  

 ישראלי.  FDAזה, מתחברים לצורכי תעשיות מדעי החיים בהקמת 



 תקציב המדינה הצעות למדיניות בתחומי 

הייטק   במיזמי  והשקעה  במימון  המדינה  עצמהמהשתתפות  את  מאז כבר  ,  וכיחה  שנים,   עשרות 

  החדשנות   את  לקדם  רשות תפקידה של הרשות החדשנות.    –  ובהמשךהוקמה לשכת המדען הראשי  

הושקה    90-בשנות ה .עיקרי צמיחה  מנוע שמהווה ההייטק  תעשיית  על בדגש,  הישראלית  בתעשייה

  אילו נתנו תוכניות . ישראל במדינת  סיכון  הון   השקעות  לעידוד "תכנית יוזמה"  הממשלתית   התוכנית

  והשקעות   המעודד פיתוח  ויצרו אקלים  בישראל  סיכון  ההייטק וההון  לתעשיית  משמעותית  דחיפה

בתעשייה    .הישראלי  ההייטק  בתחום בשימור ההשקעה הממשלתית  עליונה  ולכן  קיימת חשיבות 

של   שיעור  על  החדשנות  רשות  תקציב  את  בחקיקה  לקבוע  כפי   0.8%מוצע  המדינה,  מהוצאות 

. הקצאת תקציב זה הינה "השקעה" ולא "הוצאה". כלל מדינת ישראל  OECD-שמקובל במדינות ה

 נהנית מתשואת השקעותיה בתעשיית ההייטק. 

 

 הצעות למדיניות בתחומי הפרט 

הקורונה   בו  משבר  ובאופן  העבודה  בסביבת  לשינויים משמעותיים  הביאו  זמן,  לאורך  והימשכותו 

אנשים משתתפים בשוק התעסוקה בכלל ובתעשיות המתקדמות בפרט. שינויים אלה השפיעו רבות  

על מדידת שעות העבודה, הבחנה בין "זמן פרטי" ל"זמן מקצועי", ביטול המרחקים בין ישראל לחו"ל  

 משימות גם בעבודה מהבית ומרחוק. עיקרי צעדי המדיניות המומלצים בתחום:  ושיפור יכולת ניהול

שילוב בין עבודה מהבית לבין עבודה    –פיתוח פתרונות וכללים בנושא מודל הניהול ההיברידי   .1

 במשרד, תוך שילוב המיקוד בין תוצאות וביצוע לבין רווחת הפרט.  

לישראל.   .2 מחו"ל  בכירים  עובדים  של  רילוקיישן  ביצוע  על  תקל  אשר  הגירה"  "מדיניות  יצירת 

 מדיניות זו נועדה לשני צרכים עיקריים: 

מחו"ל, תצמצם את סיכון העברת  מתן האפשרות להבאת אנשי מקצוע ומנהלים בכירים   .א 

 פעילותן של חברות ישראליות למדינות אחרות.  

בשנים האחרונות אנו עדים להתחזקותן והתרבותן של חברות צמיחה ו"חדי קרן" הבוחרות   .ב

לשמר את המטה הניהולי שלהן בישראל. לצורך כך, נדרשים פעמים רבות, חיזוקים ניהוליים  

ארגונים גלובאליים ענקיים. הקלה על "יבוא" עובדים    "מבחוץ" ע"י מנהלים שעמדו בראש

 ומנהלים שכאלה, מגדילה את ההיתכנות לבניית חברות בוגרות וגדולות בישראל.  

 קידום פרויקט לאומי להשבת מוחות ישראליים הפזורים בכל רחבי העולם.   .3

 


