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  היי-טק בשטח: דעה  

אלפי אקדמאים ערבים הרלוונטיים להיי-טק לא מוצאים את דרכם לתעשייה. הממשלה והתעשייה צריכים לקחת אחריות גדולה 
ויותר מערכתית לשילוב האוכלוסייה הערבית והערים הערביות בכלכלת החדשנות שצומחת משנה לשנה  |  הנס שקור 

שילוב ותעסוקת ערבים בהיי-טק - 
אינטרס כלל-ישראלי

רבות, מ שנים  זה 
ידו גמדינת ישראל 

סטארט- בתור  עה 
ניישן. תעשיית  אפ 
בישראל  והחדשנות  ההיי-טק 
ההובלה  קטר  בהיותה  מוכרת 
הכלכלה,  של  הצמיחה  ומנוע 
פתרונות  להמציא  וביכולתה 
בעלי ערך, כמעט בכל מצב, אם 
בתקופת הקורונה ואם בזמנים 
נורמליים יותר, אבל האמת היא 
זינק,  הכלכלה  שקטר  שבזמן 

גהאוכלוסייה הערבית פשוט נז
נחה ונשכחה מאחור.

והאמת, לחברה הערבית יש 
גהמון מה להציע ולתרום לכלכ
גלת החדשנות. למרות הפוטנ

ציאל האדיר של ההון האנושי 
גהאיכותי בחברה הערבית, ול

מרות המחסור בכוח אדם של 
18 אלף משרות' ממנו סובלת 
תעשיית החדשנות בישראל, 

גאלפי אקדמאים ערבים במק
גצועות ההיי-טק עדיין לא מו

עסקים בתעשייה. הפוטנציאל 
הזמין למיצוי אדיר, שלא לדבר 

געל הפוטנציאל המטורף להגד
לת היצע כוח האדם באקדמיה 
ובתעשייה, וכרגע ההפסד הוא 
משולש: גם של אלפי בוגרי 

גהאקדמיה במדע, הנדסה וט
כנולוגיה מהחברה הערבית 
שלא מועסקים בתחומם, וגם 

גשל ההיי-טק הישראלי, שמ
שווע לעובדים טובים, וגם של 

הכלכלה שמחפשת לצמוח.
ם  קי חל שב ד  ו ס א  ל ה  ז
מסוימים בחברה הישראלית 
עדיין מסתכלים על הערבים 
בחשדנות או בדעות קדומות, 

גאך הכישרונות הצומחים בח
גברה הערבית רואים את עצ

מם לגמרי אחרת - משכילים, 
מוכשרים, חכמים, מיומנים, 
וחלקם מאייש את התפקידים 

גהבכירים ביותר בהיי-טק העולמי, והם כן יכולים ורו
צים להשפיע. תשאלו את ג'וני סרוג'י )Apple(, פרופ' 

זיאד חנא )Cadence(, שאדי קופטי )IBM( ואחרים.
נכון להיום, מועסקים בתעשיית ההיי-טק כ- 
8,300 בוגרי מדע והנדסה מהחברה הערבית, רובם 
MNCs. נתון זה מייצג כ- 58% מכלל הבוגג  בחברות
רים הערבים במדע, הנדסה וטכנולוגיה, והמשמעות 
היא שאלפי אקדמאים ערבים הרלוונטיים להיי-טק 
פשוט לא מוצאים את דרכם לתעשייה. אם תעשיית 
החדשנות הייתה משכילה לשבור את חומות הדעות 
2,000 מועסקים ערג  הקדומות והחשדנות ולקלוט
בים בשנה, בעיית המחסור תיפתר תוך פחות מחמש 

שנים, החדשנות תפרח והכלכלה תשגשג.

תוכנית חומש מקיפה
גכדי שזה יקרה, ארגון צופן, ביחד עם הוועד האר
גצי לראשי הרשויות הערביות והאיגוד הישראלי לתע

שיות מתקדמות )IATI(, בשת"פ עם Deloitte, סיימו 
לגבש ולכתוב תוכנית מדיניות מערכתית לקידום היי-
טק וחדשנות בחברה הערבית. מדובר בתוכנית חומש 

גמקיפה, שנועדה להקפיץ את ההיי-טק בחברה הער
בית קדימה, והיא מקודמת בימים אלו מול הממשלה 
מתוך התפישה שתפקיד ההיי-טק אינו רק להוביל את 

הכלכלה, אלא להוביל לשינוי חברתי.
גמצד אחד, תוכנית המדיניות סוקרת מגמות עד

כניות ואתגרים במצב ההכשרה, ההשכלה ותעסוקת 
הערבים בהיי-טק, התשתיות הפיזיות והדיגיטליות, 

גסצנת היזמות בהובלת יזמים ערבים, וההיי-טק המ
גתפתח בערים ערביות, ומצד שני היא מציעה פתרו

נות מערכתיים למינוף המציאות הקיימת באמצעות 
גמענים ריאליים למיצוי הפוטנציאל של ההון האנו

שי בחברה הערבית, טיפוח והגדלת היצע כוח האדם 
המיומן לתעשיות עתירות ידע, בניית בוסתני היי-טק 
- מתחמי תעסוקה, חדשנות ויזמות בערים ערביות - 

גוחיבור הסצנה למרכז הארץ ולמוקדי היי-טק וחדש
נות מרכזיים בעולם וזאת במטרה לבנות את הערים 

גכלכלית, תרבותית וחברתית, ולהפוך את החברה הע
רבית לאזור צמיחה. מדובר בתכנית כוללת בעלות של 

800 מיליון שקלים לחמש שנים, בדגש על טיפוח הון אנושי, תשתיות 
פיזיות ודיגיטליות ותמריצים למעסיקים.

לתת את ההזדמנות
למרות הפתרונות הקיימים וההתקדמות שחלה בעשור האחרון, 
האתגרים הניצבים בפני בוגרי האקדמיה הערבים במקצועות ההיי-
 Skillset -טק עדיין רבים. חלק מהאתגרים הוא אובייקטיבי וקשור ב

גשל המועמדים הערבים, וחלק הוא סובייקטיבי שק
שור במעסיקים שעוד לא התרגלו לקרוא קו"ח של 
מועמד המגיע מהחברה הערבית, או לראיין אותו, 
ולצד כל זה, היעדר התשתיות המאפשרות השתלבות 

ותעסוקה. 
אלפי המהנדסים מהחברה הערבית המועסקים 

גכיום בהיי-טק מוכיחים, כל יום מחדש, שהם כישרו
גנות איכותיים, מבריקים, שקדנים, עם העדפה לבי

טחון תעסוקתי וקריירה לטווח רחוק יחסית, ולכן 
גהם לויאליים למקומות העבודה, דבר הנותן למעסי

קים שקט נפשי. לויאליות הוא נכס יוקרתי בתעשיית 
ההיי-טק בגלל עומק הנושא ורמת הידע הנדרשת 
שצוברים עם הזמן ולכן עדיף להשקיע במישהו בינוני 
לטווח רחוק מלהשקיע בגאון שעלול לעזוב תוך כמה 

חודשים. 
גחלק מבוגרי האקדמיה הערבים, לרבות בוגרי המ
גכללות האקדמיות במקצועות ההיי-טק, גם כשהם מת

קשים להשתלב בתעסוקה, אינם מתפשרים על עבודה 
פחות איכותית וממשיכים להשקיע בעצמם עד לקבלת 
תפקיד ההולם את כישוריהם. מדובר באלפי מועמדים 

גשיש לפעול לשילובם בתעשייה, ולתת להם את ההזד
גמנות להצליח. הניסיון של מאות מעסיקים מלמד שמ

דובר בכישרונות שקדניים מאוד, הרעבים להצלחה ויש 
להם היכולת להבריק, רק אם יקבלו את ההזדמנות.

אחריות משותפת
החברה הערבית נושאת באחריות כלפי עצמה, אך 
יש לה אחריות על הכלכלה והחיים המשותפים במדינת 
ישראל, ולכן משימת שילוב ותעסוקת ערבים בהיי-טק, 

גמנוע הצמיחה של הכלכלה הישראלית, והבאת תעסו
קה וחדשנות לערים ערביות, צריכות להיות אינטרס 

גכלל-ישראלי מובהק; הממשלה והתעשייה צריכים לק
חת אחריות גדולה ויותר מערכתית לשילוב האוכלוסייה 
הערבית והערים הערביות בכלכלת החדשנות שצומחת 

גמשנה לשנה - אחרת הפספוס והפערים רק יגדלו. צמי
חתה והמשך שגשוגה של כלכלת החדשנות תלויים בכך.

דווקא עכשיו, בצל מגפת הקורונה המכה בנו מזה 
כמעט שנה, כולנו למדנו בצורה המוחשית ביותר, שיש 
משברים שאפשר לצלוח אותם רק יחד. כולנו ביחד בתוך המשבר הזה 

ג- או שכולנו ניקח אחריות, נכונן ונצעד קדימה, או שכולנו ניוותר מא
חור ונקונן. זה נכון לקורונה, כמו שזה נכון לכלכלה ולחיים המשותפים 

בישראל.

הכותב הוא חבר הנהלת צופן ושותף לגיבוש תוכנית המדיניות לקידום היי-טק 
וחדשנות בחברה הערבית

"חלק מבוגרי 
האקדמיה 

הערבים, לרבות 
בוגרי המכללות 

האקדמיות 
במקצועות ההיי-

טק, גם כשהם 
מתקשים להשתלב 

בתעסוקה, אינם 
מתפשרים על עבודה 

פחות איכותית 
וממשיכים להשקיע 
בעצמם עד לקבלת 

תפקיד ההולם את 
כישוריהם"
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