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. כל פעולתנו יטחוןדרוש לא רק לצרכי ב יהמדע המחקר"
מקסימלי וכולל  שימוש ליהמשקית והתרבותית לא תתואר ב
, קידום החקלאות, הארץבכיבושי המדע והטכניקה. פיתוח 

מחייבים כולם  – מההתעשייה, הימאות, החינוך, הבראת האו
 טיפוח המדע עד קצה יכולתנו השכלית והחומרית."

 
בן גוריון דוד
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 טכנולוגית במכון ראּות-חדשנות מדעית צוות
מנכ"ל מכון ראּות. רואי הוא עורך דין בהכשרתו, בעל תואר ראשון ושני  הואקידר  רואי ■

הספר ע"ש קנדי  ביתבמשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במינהל ציבורי מ
לביטחון לאומי  במטה שירתבאוניברסיטת הרווארד שבבוסטון כעמית קרן ווקסנר. רואי 

פקיד בכיר בתקופת ממשלות שרון, אולמרט כשבע שנים בת משךבבמשרד ראש הממשלה 
 ונתניהו.

טכנולוגית -הוא ראש הצוות שעסק בפיתוח אסטרטגיה חדשה לחדשנות מדעית עאסלה עבד ■
בישראל, וראש הצוות לפיתוח אזורי במכון ראּות. עבד בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה 

עמיתי קרן  תכניתבוגר  עסקים מטעם אוניברסיטת חיפה ותואר שני בכלכלה. הוא במנהלו
לפיתוח כלכלי. במקביל, עבד  מודלים וגיבושפיננסית  בחדשנותעסק  שםמכון מילקן, -קורת

 שימש כיועץ כלכלי לחברת הכנסת נאדיה חילו.

בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ותואר  הואהוא חבר צוות במכון ראּות. שי  מעוז שי ■
יב. הוא שימש בעבר ככלכלן במגוון תפקידים במחלקת שני בכלכלה באוניברסיטת תל אב

 התקציבים של חיל הים. שי בוגר תוכנית מבוע במדרשת עין פרת למנהיגות ישראלית.

 עמרני ואלון קימחי תרמו לחלקים נרחבים מנייר זה.-מורסיאנו, יותם הכהן, נועה אקר גיל ■

 תודות
זו הייתה  לעבודהוהמהותית  העשירהראּות, מודה לאנשים האלה )לפי סדר א"ב(, שתרומתם  מכון

 טוב. ברצוןונדיבה בזמן 

; לשעבר מדענית EMCנשיא ומנהלת מרכז המצוינות בישראל בחברת  סגנית –"ר אורנה ברי ד ■
 ראשית במשרד התמ"ת;

 ;דשנותוח טכנולוגיההישראלי למדיניות מדע,  המכון  – ממובועז  מר ■

 ;העברית האוניברסיטה, החברה למדעי קולטההפ – דרורי גילי' פרופ ■

 קרן אביב, שותף מנהל; מתקדמות לתעשיות הישראלי"ר משותף, האיגוד יו – שלוש יואב מר ■
 ;סיכון הון

 זאת, הרעיונות המובאים בעבודה זו משקפים את עמדת הכותבים. עם

 .3 נספחב מפורטתהמומחים עמם נפגשנו לצורך עבודה זו  רשימת
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 מושגים
המדינות המובילות מבחינת  15-חזון הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מ 15חזון ישראל 

 איכות החיים של תושביהן. 

קפיצת מדרגה 
 לאומית

פיתוח מואץ שמביא לסגירת פערים באיכות החיים של תושבי המדינה 
בהשוואה למדינות מובילות. קפיצת מדרגה מחייבת שילוב בין צמיחה מהירה 

חלוקת פירות לבין  (Sustained Growth)וגה ומתמשכת שמביאה להגדלת הע
הצמיחה באופן שישפר את איכות החיים של כלל תושבי המדינה 

(Inclusiveness תוך שמירה על המשאבים לטובת הדורות הבאים ,)
(Sustainability). 

צמיחה המאפשרת הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה  צמיחה מכלילה
וליהנות מפירותיה על ידי צבירה ומימוש של הון כלכלי, דוגמת דירה או 
חיסכון פנסיוני; של הון אנושי, דוגמת השכלה או בריאות; או של הון חברתי, 
דוגמת רשתות וקשרים חברתיים שמספקים הזדמנויות עסקיות או השפעה 

 פוליטית.

 –ת, היסטורית או סביבתית כלכלית, חברתית, גיאוגרפי –איכות מקומית  נכס ייחודי
לדוגמה, נכסים  שאיננה ניידת ועשויה להיות תחרותית ברמה העולמית.

ייחודיים של מדינת ישראל הם הישגיה בהפרחת השממה, מערכת הביטחון, 
 מערך החדשנות והקשר לעם היהודי.

-חדשנות מדעית
 טכנולוגית

וצר, תהליך או היכולת לחשוב או לפעול בצורה שונה על מנת לפתח ידע, מ
 שירות חדש או משופר, שיש בו כדי לתרום להתפתחות תחומי החיים. 

StartUp 

Nation 

אפ היא מושג שהותווה על ידי מחברי הספר הנושא שם זה, -אומת הסטארט
אפ -דן סינור ושאול סינגר, המתאר את עליית ישראל כמעצמת סטארט

 ועד למועד כתיבת הספר. 90-עולמית במהלך שנות ה

המערך הסינרגטי של מוסדות, כוח אדם מיומן ומדיניות מתאימה, שמאפשר  מעגל ההזנה
 הזנה מתמשכת של מקורות העוצמה של החדשנות.

מגוון המוסדות, האנשים, התעשיות, החברות והמרחבים הגיאוגרפים,  בסיס החדשנות
 שמהווים את התשתית ליצירת החדשנות.

תשתית מוסדית 
 חדשנותמאפשרת 

משרדי הממשלה, הרשויות, המנגנונים והגופים, שמייצרים את הידע, שיתופי 
-הפעולה, ההכשרה, המדיניות ויכולות הביצוע במטרה לקדם חדשנות מדעית

 טכנולוגית.

, הערכים, הארגונים, סדותהיכולת של המדינה והחברה לייצר את המו חדשנות חברתית
 יכולות החדשנות את להזין שיכוליםהכללים, התמריצים, הסביבה והשפה 
בסיסה  ל. זוהי התשתית החברתית שעשמובילים לחדשנות מדעית טכנולוגית

 לצמוח ולשגשג. ניםיכולים המגזרים השו

חדשנות חינוך ל
 לאורך החיים

פורמליים, המאפשרים לאדם -מערכי החינוך וההכשרה הפורמליים והלא
ללמוד לאורך החיים ולפתח כישורים מתאימים שמקנים לו יכולת לייצר 

 חדשנות.
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 תקציר
 את שאפפו הייחודיות הנסיבות – לישראל יכולות בלתי רגילות בתחומי המדע והטכנולוגיה  .1

 האתגרים וריבוי משכילים מהגרים אוכלוסיית, טבעיים במשאבים חוסר, המדינה הקמת
 בקנה מעולותטכנולוגיות -מדעיות יכולות לפתח ישראל את הובילו והחברתיים הביטחוניים

 .עולמי מידה

מיטבי שלו  מיצויכן  ועל, מרכיב קריטי באיכות החיים של תושבי ישראל הינוייחודי זה  נכס .2
 .15כלכלית ומימוש חזון ישראל -מרכזי ליצירת קפיצת מדרגה חברתית בהוא מרכי

-סטארט חברות לאלפי בסיס שהיווההתפתח בישראל מודל ייחודי  90-שנות ה מתחילת החל .3
 וגייתשל קרנות הון סיכון, לפיתוח תשתית תומכת לתעשיית טכנול הענפ לפעילות, שקמואפ 

 לאומיות המובילות בעולם-, ולפתיחת מרכזי מחקר ופיתוח של החברות הרבטק'(-)'היי העילית
 מודל .בקליפורניה" הסיליקון"עמק  למעט, בעולם אחר מקום כל על ערוך לעין העולהבשיעור 

 בארץ ויהודית ישראלית לגאווה בסיס מהווה והואאפ", -הסטארט"אומת  זכה לכינוי זה
 .ובעולם

, כיום הואאפ הישראלי, כפי ש-מדינת הסטארט שמודל הוא המרכזית של עבודה זו מסקנהה .4
המגמות העולמיות הקיימות, וללא מתן מענה לחלק מהאתגרים  ובהינתןבר קיימא,  אינו

הפנימיים, המודל ישחק, וישראל עלולה לאבד את עמדת ההובלה שיש לה כיום  הישראלים
 :הבאים הגורמיםמ, השאר ביןזו נובעת,  מסקנה בעולם.

הגירה  ון, כגארעיים והי שראליתהמיוחסים להצלחה הי מהגורמים נכבד חלק ■
העמים  ברממדינות ח ייהמיומן במסגרת העל טכנולוגיו מדעיאדם  כוחמאסיבית של 

 לותובין היצע יכו ICT-ה םבין ביקוש גלובלי גבוה בתחו מפגש כן, ו90-שנות ה חילתבת
 .היום מתקיימים ואינם, ישראליות ייחודיות בתחום זה

 ייחודיות ליצירת קטיביתא מדיניות נוקטות אחרות וממשלות ייחודי לא כבר המודל ■
 ;עצמן משל

על הון אנושי, הון כלכלי ופעילות עיסקית מצד מדינות אחרות  גוברת עולמית תחרות ■
 ;של גורמי מפתח בשוק

 תתקשה ישראל בהם טיפול אלשל, הישראלי במשק מרכזיים שוק כשלי מספר קיימים ■
 ;לזנק

 ;הטכנולוגי התפתחויותה קצבבישראל לא מספיקה לאור  האנושי ההון הכשרת ■

, דהיינו פירות הצמיחה והפוטנציאל להנות מהם אינם מכלילה אינהבישראל  הצמיחה ■
 האוכלוסייה. למגיעים לכל

לפיה  ,השוררת במחוזות הממשלתיים תפיסהמתחדדת האנומליה שבאתגרים אלו,  לאור .5
 .""לתת לשוק לעשות את שלו כן ישהשוק יכול להתמודד עם אתגרים אלו ועל 

לייצר  תשכיל, שממשלתית מכוונת יד נדרשת מסקנה משמעותית היא שבמציאות הנוכחית .6
 מוביל מעמד לשמר לישראל לאפשרמנת -עלורגולטורית  לכליתותשתית אנושית, כ כיוון

 . טכנולוגית-המדעית החדשנות בחזית

 מספר המגלם ,ותףמש חזון של מוצא מנקודת להתחיל צריכה הממשלתית ההתערבות .7
 רצויים: טיםאפק

 שכבות החברה; כלל שמגיעהשמתקיימת בה צמיחה  מדינה –מכלילה  צמיחה ■

מדינה שרואה ביכולת לייצר חדשנות כמשימה לאומית שנוגעת  – כלל הציבור רתימת ■
 לכלל המרכיבים בחברה הישראלית;

חדשניות,  תהמעודדת חדשנות, מתגמלת יכולו יבהסב שיוצרתמדינה  – חדשנות סביבת ■
 גיבוי ללקיחת סיכונים; נותנתו לחותמציינת הצ
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, אלא גם בחברה, בחינוך, יהלא רק בטכנולוג היאמדינה שבה חדשנות  – ממדיות רב ■
 וברגולציה; מדיניות, בתבמוסדו

פתרונות לצרכים/אתגרים  לייצרבעיות ו לזהותעם יכולת  מדינה – גלובליותו מקומיות ■
 מקומיים וגלובליים;

 מדינה הממותגת כיצירתית ובעלת יכולות חדשנות ייחודיות. – מיתוג ■

שכולל שלושה מרכיבים:  ההזנה של החדשנות מעגלשכלול  מחייב משותףחזון  קידום .8
כך  לצורך כיום, זיהינו כי תחומים אלו נמצאים בתת הערכות. אדם ומדיניות.-מוסדות, כוח
 :להלן מתוארכ, טיפול שמחייבים מוקדיםזיהינו מספר 

אנשים, ביותר אזורים  יותר לשתף היכולתאת  כוללת זו הרחבת –החדשנות  בסיס תהרחב .9
 והשתתפות בפירותיה.  חדשנותיצירת ה בתהליךנושאים  יותרוב

. בשלמותו ממומש איננולישראל יש כוח אדם איכותי שהפוטנציאל שלו  – אנשים יותר ■
ונהנה מתעשיית  התורםשל החלק באוכלוסיה  מעותיתמש הרחבהלכן, נדרשת 

 פתרון מתן וכן, וערבים חרדים, יםנש יותר של שילוב ובעיקרהטכנולוגיה העילית, 
 ;השלישי הגיל בני של ושילובם להכשרתם

בכמות ובמגוון הידע הנמצא  ,בין השאר ,היכולת לייצר חדשנות תלויה – עשיותת יותר ■
, וכמות התעשיות מגוונת יותר, כך יותר גדולהשכמות הידע  ככלבחברה הישראלית. 

 יותר קל במונחים עולמיים לייצר מומחיות בתעשיות נוספות. 

במרכז הארץ ומישור  להתרכזבישראל תעשיית טכנולוגית העילית נוטה  –אזורים  יותר ■
, והחוף: "הסיליקון וואדי". אזורי הפריפריה לא נהנים מפירותיה של תעשייה ז

לפתח  מוצע. על כן, לוא באזוריםהקיים  הפוטנציאל תא ממצה לא עצמה והתעשייה
 ';דיווא סיליקון'המתקיימים ב אלומספר מוקדים של תעשיית טכנולוגית עילית לצד 

על רקע קצב  לפעולאלו צריכים  מוסדות – המאפשרים יצירת חדשנות מוסדות הקמת .10
 ההתפתחות המואץ של הטכנולוגיה ולאור הצורך המתמשך להתמודד עם כשלי שוק:

חזון  תווהבראשות ראש הממשלה/שר בכיר שמ מגזרית ובין משרדית בין היגוי ועדת ■
 כולו; משקודרך ל

 ;קר, ארגונים, נותני שירותים, מוסדות הכשרה ומחעסקים בין רישות פלטפורמות ■

 . גזריים למגמות עתידיות שעשויות להשפיע על השוקעל מ חקרמ מוסדות ■

בשינוי תפיסתי,  חהכר יש – החינוך מערכת על רק ולאהדגש על חינוך רב מערכתי  שימת .11
הוא  תפקידה – דשנותהחינוך לח מערךהיא רק חלק אחד מ אליתלפיו מערכת החינוך הפורמ

ישנם שלבים נוספים שמכשירים את הפרט להיות חדשני  שלאחריו, ראשיתילתת ידע בסיסי 
-Life-Long" )החיים לאורך"חינוך  של מהרעיון השראה שואב ההגיון .בתחום עיסוקו

Learning ,)משתנה בעולם רלוונטי להשאר מהצורך כחלק נפוץ ויותר ליותר הפך שכיום. 

 :אלו בנושאים שוק לכשלי ממשלתי מענה מתן .12

 ;הזר למימון ביחס םיהישראלי מוןמקורות המישל וגיוון  ההרחב ■

תמריצי נזילות לחברות בשלבים  מתן באמצעותתרבות 'האקזיט'  עם התמודדות ■
כי גם במקרה בו  והבטחה", זיטלעמוד בפיתוי של "אק הםל רמתקדמים כדי לאפש

 את רווחיהם, הערך המרבי שנוצר באותו מיזם נשאר בישראל. משיםיזמים ממ

 ברור כיוון לסמן השכילה הממשלהבעבר לזנק באותם מקומות בהם  הצליחה ישראל, לסיכום .13
שק לפרוץ. למ השאפשר המדיניות, וסייעה ביצירת התשתית המוסדית, האנושית ולמשק
נדרשת יד  , בה המודל הקודם ממצה את עצמו. על כןוםנמצאת בנקודת פיצול כזו כי ישראל

את המשק  שיזניקאקטיבית שתצעיד את המשק לעבר מודל חדש -ופרו מכוונת ממשלתית
מודל זה. ליצירתבסיסית רעיונית האת התשתית ה הנחנוזה  בנייר .הישראלי
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 תפיסתית מסגרת

 בישראלטכנולוגית -מדעית חדשנות

 לקריאה מהירה הנחיות

רעיון אחד בלבד  בטאתמ סקה. כל פבאמצעות המשפטים המודגשים במהירותלקרוא מסמך זה  ניתן
השוליים אין רעיונות  הערות. בדרך כלל זהו המשפט הראשון בפסקה. בודגששמסוכם במשפט המ

 רעיוןבמילה 'כאמור' מבטאות חזרה על  שמתחילותנוספים שלא נזכרים בגוף המסמך. פסקאות 
 .עברשהוצג ב

 רקע
 תמונה בפנינו והציג הביטחון מגופי אחד של האדם כוח"ל סמנכ אלינו פנה כשנתיים לפני .1

בכמות ובאיכות כוח  . לדבריו, ישנה ירידהבישראלטכנולוגי -המדעי האדם כוח של קודרת
האדם המבקש להגיע לאותו גוף באופן שמעורר דאגה ליכולת להבטיח את היתרון האיכותי 

יחקור את הנושא ויפעל לעורר תחושת  ראּותסמנכ"ל ביקש שמכון  ותוהישראלי לאורך זמן. א
 דחיפות בקרב מקבלי ההחלטות בישראל. 

 רק הוא טכנולוגי מדעי אדם כוח של הנושאההבנה כי  התחדדה הראשונית הבדיקה במהלך .2
 העשייה בחזית להיות ישראל של ליכולת נוגע יותר הרחב הסיפור וכי, הרחבה מהתמונה חלק

 . כלכליהו חברתיב, טחונימשימור האינטרסים שלה בתחום הבי כחלק טכנולוגית המדעית

 .האחרונות בשנים ראּות מכון מקדם אותו, 15 ישראל לחזון ישיר חיבור התחברו הדברים .3
 נכסשל  קיומושל החזון הוא  המרכיביםהניסיון בעולם שעל בסיסו גובש החזון מראה שאחד 

, הנעדרת משאבי טבע משמעותיים, נכס ל. בישראמרכזי למשק הצמיחה מנוע מהווהייחודי ש
 טכנולוגית. -מדעית חדשנותמאז ומתמיד  יהזה ה

את החדשנות  בחנו, בכלל אם, מעט אך, החדשנות בנושא האחרונות בשנים נכתב רבות .4
עוד פחות מכך עסקו בשאלה מה יהיה מצבה  .בעולם כיום הקיימות למגמותביחס  ישראליתה

זו המטרה  שנה בהינתן התהליכים הפנימיים והחיצוניים הנוכחיים. 15-20-של ישראל בעוד כ
ומה נדרש כדי לשמר עמדה של מובילות  ,איפה נמצאת ישראל כיום להביןששמנו לעצמנו: 

 ישראלית בעשורים הקרובים.

עם בכירים במשק הישראלי מכלל המגזרים, עברנו על כך, ערכנו עשרות רבות של פגישות  לשם .5
מהעולם. לאחר מכן הצגנו  דוגמאותו ספרותחומרים רבים שנכתבו בישראל בנושא, וכן סקרנו 

חלק ממסקנותינו הראשוניות למביני דבר, קיבלנו את הערותיהם וחידדנו את הדברים פעם 
 נוספת.

, דחיפות תחושת אותה את לייצר של התוצר הסופי אינו להפנות אצבע מאשימה אלא מטרתו .6
 ישראל על בגאווה לספר יהיה ניתן עשורים קדימה ששני מנת על, הנדרש השינוי את שתחולל
 .והטכנולוגיה המדע בתחומי עולמית כמובילה
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 להמשיך בכוונתנו. טכנולוגית המדעית החדשנותזה מהווה גרסה א' של המחקר בתחום  מסמך
 לקחים להוסיף וכן, ולשפרו להרחיבו כדי רלוונטיים קהלים בפני המסמך את ולהציג

 .נוספת גרסה לפרסם מנת על בשטח מהפרויקטים

 המסמך מבנה
 ;לאומי סכבישראל כנ טכנולוגית מדעית החדשנותאת  מציג המבוא ■

 ;בישראל והטכנולוגיה המדע בהתפתחות עוסקהראשון  הפרק ■

 ;אפ" למציאות המתפתחת-סטארטה"מדינת  מודלשל  רלוונטיותב עוסקהשני  הפרק ■

 ;את הצורך ביד מכוונת של הממשלה מדגישהשלישי  הפרק ■

 ;למודל החדש היסוד עקרונות את מציגהרביעי  הפרק ■

 .קדמיהולא העסקי למגזר ,לממשלה המלצות מציעהחמישי  הפרק ■
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טכנולוגית כנכס ישראלי -: חדשנות מדעיתמבוא
 ייחודי

 ולםעשרה המדינות המובילות בע-משקורא להפוך את ישראל לאחת מח 15ישראל  חזון .7
 ראּותמכון חברתי ב-הכלכלימנחה את עבודת התחום  זה חזון – באיכות החיים של תושביהן

 1בשנים האחרונות.

לסגירת הפערים באיכות  שתביא כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, החזון מימוש .8
צמיחה  שלמדרגה היא תהליך  קפיצת. בין ישראל לבין המדינות המפותחות בעולם םהחיי

 שכבות כל ןמתחלקים בי שפירותיה ,דהיינו ., שהיא גם מכלילהמתמשכתמואצת ו
  2על המשאבים הקיימים לטובת הדורות הבאים. שמירההאוכלוסייה, תוך 

מדיניות פיתוח  קידום מחייבתמדרגה באיכות החיים  שקפיצת מלמד הבינלאומי הניסיון .9
"י הממשלה, שתאפשר למשק הישראלי להישאר עובראשונה  בראש, ובליתייחודית וגל

 . עולמיתתחרותי ברמה ה

חיבורם למגמות  תוך ,למדינה שיש הייחודייםפיתוח כזו מתמקדת במיצוי הנכסים  מדיניות .10
, הזדקנות האוכלוסייה והתרחבות אקלים: שינויי הכגוןעולמיות חזקות ומתמשכות, 

 3.דבריותהמ

 נסיבות. ראלאחד הנכסים הייחודיים המובהקים של יש אהי ולוגיתטכנ-מדעית חדשנות .11
אתגרים  יבויטבעיים, אוכלוסיית מהגרים משכילה ור שאביםבמ חוסר, כמו מובהקות ייחודיות

 יכולותישראל לפתח  אתלמן הקמתה, הובילו  לפתחהביטחוניים, חברתיים ואחרים שניצבו 
מידה  בקנה לחידושיםהימים  ברבות פכובתחומי המדע והטכנולוגיה, שחלקן ה מתקדמות

החקלאות,  4,יטחוניותהמערכות הב מייים בתחוהחידושים הישראל בולטיםלמשל,  כך .מיעול
 ICT).המידע והתקשורת ) טכנולוגיותהבריאות, ו

למשל, תעשיית  כךצמיחה מרכזי במשק.  למנוע חרוניםייחודי זה הפך בעשורים הא נכס .12
 20-גודל שנתי של כ סדרייצוא הסחורות ב מהיקף מחציתקרוב ל מהווהטכנולוגית העילית 

השקעות  דודמנוע מרכזי לעי ומהווה 5,בדיםעו ףאל 280-ככיום  מעסיקהמיליארד דולר, 
  6בישראל.
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(. דו"ח זה, שפורסם על ידי הבנק העולמי, מציג מכנה משותף של מדינות שזינקו Growth Report)להלן: 

 .ועקרונות לפעולה
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יצואנית הנשק  ישראלג., " כהן, וכן; "Jane's HIS, 2012Global Defence Import and Exports 2012 ,"דו"ח, 
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(Geneva, Switzerland, 2010).. לחברות הזנק,  האקוסיסטם במדד, השניאביב במקום  תל אזור ג, מדורכן כמו
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http://www.idi.org.il/media/395027/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
http://www.janes.com/industry
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2054993
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2054993
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://s3.amazonaws.com/startupcompass-public/StartupEcosystemReportPart1v1.2.pdf
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 7המועסקים בענפי טכנולוגית המידע והמו"פ יקף: ה1 תרשים

 

 

עלה כי  20128בשנת  ערךשנ בסקר. העצמית של ישראלים פיסהלמקור גאווה בת ךזה הפ נכס .13
והמדעיים של ישראל דומה או עולה  כנולוגייםהט שגיםההי שרמתמהאוכלוסייה סבורים,  79%

האחרות. גאווה לאומית והערכה עצמית גבוהה לחדשנות  ותעל זו של רוב המדינות המפותח
סקר שנערך בקרב  פיהעוסקים בתחום הטכנולוגי. על  הגם בקרב מנהלי התעשיי ניכרתבישראל 

את ישראל בין שלוש המדינות  ממקמיםמהישראלים  65%כי  נמצאמנהלים בתעשייה 
בישראל  חדשנותסיווגו את סביבת ה שאליםמהנ 78%המובילות בעולם החדשנות. יתר על כן, 

 9ביחס לעולם. כמובילה

החדשניות  דינותשל ישראל כאחת המ עולמילחלק מרכזי במיתוגה ה הפכה החדשנותכן,  כמו .14
תעשיית  עלייתתיאור  באמצעותחשוב במיתוג זה,  קחל Start-up Nation לספר. בעולם

 שביקשו רותלמדינות אח אהבעשורים האחרונים שימש הספר מקור השר שראלבי אפ-רטהסט
 10.יהישראל צלחההה מסיפור למודל

מרכזי ביכולת  כיבטכנולוגית בישראל הינו מר-המדעיתכן, מיצוי מיטבי של נכס החדשנות  על .15
. תחום החדשנות 15 ישראל חזוןכלכלית לקראת מימוש -ה חברתיתלקדם קפיצת מדרג

ת הוא דוגמה למדיניות פיתוח שמיצתה נכס ייחודי שהפך למנוע צמיחה יגהמדעית טכנולו
 עבור כלל המשק.

                                                 
. 119' עמ .2010, נאמן שמואל מוסד", השוואתית נתונים תשתית :בישראל ולחדשנות לטכנולוגיה, למדע מדדים"  7

 (.למדע מדדים)להלן: 
: "סקר וכן (;14/03/2012, )הידען, "סבור כי המדינה משקיעה פחות מַדי במחקר אקדמי מהציבור %74": ראה 8

 רדמשהמדע הלאומי", המועצה הלאומית למחקר ופיתוח,  יוםלקראת  –עמדות הציבור לגבי מדע וטכנולוגי 
 .2012המדע, 

, מרקר דה", בטוחים שהם החדשניים ביותר; בעולם חושבים אחרת הישראליםג., " גרימלנד: מתוך 9
 (General Electric סקר(. )להלן: 18/01/2012)

 ,.up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle-StartSenor D. & Singer S ,ראה:  להרחבה  10
Grand Central Publishing, 2011. 

http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&TMID=581&LNGID=2&FID=646&IID=8078
http://www.hayadan.org.il/israel-is-underbudget-science-140312/
http://www.themarker.com/technation/1.1620091
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 והטכנולוגיה בישראל  מדע: התפתחות ה1 פרק

 : מענה לאתגרים ייחודיים70-היהודי ועד שנות ה מהישוב
וקידום המדע היה המשך ישיר של תנועת ההשכלה וחלק בלתי נפרד מהאתוס של  פיתוח .16

, היהודית המנהיגות ידי על הובל זה אתוס – 20-היהודי החל מתחילת המאה ה שובהי
 בתנועהכי המחקר והפיתוח הם מרכיב יסודי  שהאמינו, וייצמן וחיים הרצל תיאודור ובראשה

, המחקר המדעי נועד להיות בסיס לתרבות הלאומית של חברה חדשה משנתםהציונית. ל
כי ההתיישבות בארץ ישראל, הענייה והדלה  סברומודרנית וביטוי סמלי ומוחשי לחברה זו. הם 

  11ע והטכנולוגיה.באוצרות טבע, תצלח אך ורק אם ישכילו המתיישבים ליישם בה את המד

 שישראל, חוניהביט ם, הן בתחום האזרחי והן בתחוהמגוונים האתגרים נוספו זה אתוס אל .17
 : מראשיתה בפניהם ניצבה

, בין ראליש סובלתבספר המדבר,  תהממוקמ נהקט כמדינה –במשאבי טבע  מחסור ■
 טבע.  ותואוצר חקלאיות השאר, ממחסור במים, קרקעות

 של פיתוחהעולם דרש  חביר מכלהעולים  זרם –עלייה  של המונית הבקליט הצורך ■
של צורות התיישבות, תעסוקה,  מגוון: זה ובכלל ,ההאוכלוסיי לכלל ושירותים פתרונות

 . מיםרפואה וחיסונים מותא

להתמודד עם איומים ביטחוניים תדירים,  נאלצת אשרכמדינה  – ביטחוניים איומים ■
עדיפות על פני כלל אויביה כאינטרס ראשון  נולוגיותיכולות טכ בפיתוח ישראל ראתה

 .להבמע

חייב  ישראל את הסובבות המדינות עם ומסחר שכנות יחסי העדר – במרחבכלכלי  בידוד ■
 רחוקים יותר.  מקומותלהתאים את הכלכלה שלה אל מול  אותה

של מדע וטכנולוגיה  חשיבותםעל  עמד, שהתווה את המדיניות הישראלית דאז, גוריון בן דוד .18
 12ולחברה הישראלים: למשקלביטחון, 

והתרבותית לא תתואר בלי  קית. כל פעולתנו המשיטחוןדרוש לא רק לצרכי ב י"המחקר המדע
, קידום החקלאות, התעשייה, הארץמקסימלי וכולל בכיבושי המדע והטכניקה. פיתוח  שימוש

מחייבים כולם טיפוח המדע עד קצה יכולתנו השכלית  – מההימאות, החינוך, הבראת האו
 רץבשער בימים יבואו, עלינו לרכז בא עמידתנווהחומרית. הוא הדין בצרכי ביטחון, למען כושר 

היהודי, לאפשר לכישרונות המדעיים שבתוך הנוער שלנו  עםהמדעיים שב הכוחותמיטב 
ביותר  כללותושהמ מעבדותכל חייהם לעיון ומחקר מדעי, לצייד אותם ב ולהקדישלהשתלם 

 הפיזי והביולוגי ולהתאים את פעולתם לצרכי ביטחון המדינה ופיתוחה". חקרשדות המ כלב

הפוליטית,  ההנהגה של מאוחדתעם אתגרים אלו נוצרה בזכות אסטרטגיה  התמודדל היכולת .19
-המדעית שתיתהת לפיתוחבשורה של צעדים  שנקטו, המדעית הקהילההדרג הבירוקרטי ו

 טכנולוגית בישראל:

מכן  חרהיהודי, ולא הישוב –וביטחוניים  יםמחקר ציבוריים, אזרחי ותמוסד הקמת ■
 סיטהמחקר ופיתוח דוגמת הטכניון, האוניבר מוסדותהשאר,  בין ,, הקימוראלמדינת יש

ביטחוניים ואזרחים כאחד.  םכמענה לצרכי ,הביולוגי המכוןו , מכון וייצמןהעברית
לחימה  אמצעילפיתוח  לרשותהמדע, שהפך ברבות הימים  חילבולטת הוא  דוגמה

                                                 
 , כרך רביעי, זמן יהודי חדש.מדע בישראללהרחבה ראה: שרון נ.,   11
 משרד", הביטחון של ישראל תפיסתישראל י., "-: בןמתוך. ניםבפני קורס קצי 1949בהרצאה במאי  וריוןג בן דוד 12

 .2013, הביטחון
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 13.שראלשל י נרחבותהביטחוניות ה לתעשיות ודאבן יס שהיא(, ל")רפא

 מספר רב ישראל מדינת קלטה הבתחילת דרכ – יאנושי איכות הוןוהכשרה של  קליטה ■
מכן בכל  ולאחרהביטחונית,  במערכתשל מדענים, שהיו אחראים על היתרון הטכנולוגי 

החינוך והמחקר האקדמי יצרה  רכתמתמשכת במע השקעה, תתחומי החיים. לצד זא
לעלייה חדה בהיקף כוח  הובילה מדעי וטכנולוגי מיומן. השקעה זו םמאגר של כוח אד
 14עתירת ידע בישראל. ותבתעשי המועסקהאדם הטכנולוגי 

והקהילה המדעית,   פקידותיה גהדוקים בין ההנהגה הפוליטית, הדר קשרים יצירת ■
אלו  יםקשר – אתגרים אותםעל בסיס הבנה משותפת )לרוב בלתי פורמאלית( סביב 

 יכותכנכסי א המדעענפי הטכנולוגיה ו לש פיתוחה חשיבות של המשותפת מהראיהנבעו 
, חזון משותף רפקטו-לו, דה עוצבכלכלית. כך,  מיחהברמה הלאומית וכמקור מרכזי לצ

 15מערכתי.-כלל

כגון  פיתוחים – הביטחוניות התעשיות של לצמיחה ובראשונה בראש הובילה זו טגיהראסט .20
ללא טייס, אמצעי תקשורת ומודיעין  יםהמטוס ית, תעשיכבההקריה למחקר גרעיני, טנק המר

 לאחר מכן את התעשיות האזרחיות. ששימשומתקדמים, היוו תשתית ליכולות חדשנות 

בתחילה היו אלו אתגרים בתחומי  –יות מתקדמותבישראל תעשיות אזרח צמחוזאת,  לצד .21
 אוהמכון הביולוגי בנס ציונה  הבריאות, החקלאות והסביבה, שבאו לידי ביטוי במוסדות כמו

 יתוחיםארוכה של פ הזרעים, חיסונים, טכנולוגיות גידול, ושור, שפיתחו ניאת מכון וולק
שיית הטכנולוגיה העילית הישראלית, הראשון של תעהגל  לאחר מכן בא מדעיים מתקדמים.

סאיטקס  (,1967(, אלישרא )1962(, תדיראן )1961) ECI (,1961אלרון )החברות הבאות: דוגמת 
 תעשיית טכנולוגית העילית בישראל.היוו את האבות המייסדים של שוכמה נוספות (, 1968)

, 1952-1973בעיקר בין השנים  הכלכלית המדרגה בקפיצת חשוב מרכיב הייתהזו  אסטרטגיה .22
 60% -לנפש של כ לתוצרמארה"ב  40% -של כ בשיעורזינקה ישראל מתוצר לנפש  ןשבמהלכ

מכנים אותו  שכיוםבנקודת מוצא לקראת התפתחות מודל  שראלשמיקם את י זינוקמארה"ב. 
 ". "Start-up Nation-ה

 "Start-up Nation" -ה מודל התפתחות
ממשלתית מכוונת וגורמים  יותאפ הוא תוצר של מדינ-מודל מדינת הסטארט התפתחות .23

 הכלכלית השפל בנקודת דווקא היא תחילתו. ייחודי מודליצר  ביניהםאקראיים שהשילוב 
 .70-ה בשנות בפניה ניצבה שישראל

 כיוון מתווה הממשלה"היד המכוונת": 

ותה ישראל האטה כלכלית חו 80-שנות ה אמצע עדו 73משנת  החל –" "העשור האבוד .24
זה איבדה ישראל למעשה חלק  ורהאבוד". בעש ור"עשה מכונות ותיהמשמעותית, שתוצא

. האטה זו צרהמהתנופה הכלכלית שנוצרה קודם לכן וההתקדמות הישראלית ביחס לעולם נע
 כלכליתמוניטרית ו מדיניותעל התקציב ו חוןהביט ערכתהיא שילוב של העומס הגדול של מ

, שבסופו של יום העולמית למערכת הנדרשות ההתאמות את עשתה שלא ,ישראלית לא עדכנית
 .כלכלית לקריסה וגרמהשכמעט  ,אינפלציה-היפרל יהובילה את המשק הישראל

עמוק של  י, שכללה שינוי מבנ1985שנת  של גדולהברפורמה הכלכלית ה הזו הסתיימ תקופה .25
צעדים  שלשל המטבע, הקלות רגולטוריות בכניסת הון זר לישראל ושורה  זציההמשק, ליברלי

 16העסקי. המגזרלייצוב המשק, וחיזוק 

                                                 
 ,.Breznitz D: ראהקציר.  ועדתכפי שהמליצה  שלהנוספת הינה הקמת המדענים הראשיים במשרדי הממ דוגמה  13

Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and 
Ireland, Yale University Press, 2007. P.50. (ברזניץ: להלן). 

 .42,53' עמ, ברזניץ: ראה 1967.-1980בין השנים  260%של  עלייה 14
 . 46: ברזניץ, עמ' ראה 15
: כן. ו2009, המאוחד הקיבוץ", בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית –פוליטית  כלכלה., "י: גבאי ראה למשל 16

 .רזניץ: במתוךתהליך הליברליזציה לעלית אומת הסטרט אפ.  ןההסבר על הקשר בי
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 לצורכיתהליכים של ייצור  הואצו –האופן בו נוהל המשק הישראלי  השתנה, מכך כתוצאה .26
היכולת לממן תהליכי מחקר  הון ומטבע זר באופן שהוגדלה באופן משמעותי הוכנס, ייצוא

 .ליתוח )להלן: מו"פ( בישראופ

מאחוז אחד  גדל הלאומיההשקעה  היקף – גדלו בצורה משמעותית ומיותהמו"פ הלא הוצאות .27
 -)מקום אחד לפני אחרון ב 1965בשנת  מימהתוצר המקומי הגול כחלק"פ מושל השקעה ב

OECD  )2012.17מהתוצר התוצר הגולמי בשנת  4.2% שיא לרמתנכון לאותה תקופה 

 18: הוצאות מו"פ לאומיות2 תרשים

 
שיצרה מוסדות חדשים לקידום חדשנות. אלו כללו בין , רחבהחלק מראייה  היהזה  מהלך .28

והתפתחותו , 1969בשנת  במשרד התעשייה והמסחר אשייחידת המדען הר הקמתהשאר את 
 חקיקת 1984ולאחר מכן בשנת  המשאבים, בהקצאתהמו"פ ו מדיניות בעיצובכמוסד מוביל 

הושם  יהראש מדעןפעולתו של ה במודל. שהרחיב את סמכויות המדען חוק המחקר והפיתוח
, גוף שיש א, ומאידך גיסשומותגיסא, גורם ציבורי חיצוני, מתכלל ומקצה ת דדגש על היותו מח

 19.תהדוק לתעשייה הישראלי קשרלו 

', שורה של 90-המחצית הראשונה של שנות ה לאורך, הוביל הראשי המדעןבהמשך לכך,  .29
 של קשו ליצירתשוק וכשלים מבניים  שליכ עם תישירו שהתמודדותכניות עתירות משאבים, 

 20אלו נכללו: וכניותת בגדר. טכנולוגית עילית

לקידום  הצליחה להניע תהליך של יצירת תנאי מימון" יוזמהתוכנית " – מימון תוכניות ■
 21 .הכנסת הון זר למשק הישראלי

                                                 
"פ הלאומי כולל את הוצאות הממשלה, המגזר המויש לציין ש ;2013, ס"מ, הל23/07/2013 לעיתונות הודעה: ראה 17

: ראהכן  כמו ."ס למו"פהלמ הגדרת: ראה"רים פרטיים למחקר ופיתוח. כמוסדות ההשכלה הגבוהה ומל, יהפרט
 .למדע מדדים

 .27' עמ: מדדים למדע, ראה  18
, יותובישראל. במודל פעולתו הושם דגש על  ה גתטק משגש-יביצירת תעשיית הי יהמדען הראשי היה מרכז משרד 19

ר' . 95,54' עמ: ברזניץ, ראה.  הגוף שיש לו קשר הדוק לתעשיי גיסא, מאידךו מתכלל ממשלתי ם, גורגיסא מחד
 . (1984ק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד נוסח חוק המו"פ )החוגם את 

 .42' עמ, ברזניץ: ראה. תכנית מגנ"ט ותכנית החממות מהוות שיעור ניכר מפעילות המדען גם כיום. 20
 הון ייתאת תעש לפתח סייעל כדימשרד התמ"ת ומשרד האוצר  שלמשותפת  זמהכיו 1993 -יוזמה הוקמה ב תכנת 21

לבין  םבאמצעות יצירת שיתוף פעולה ושיתוף סיכונים ייחודי בין שחקנים גלובליים גדולים בתחו בישראל הסיכון
  ,.nd High Tech Policy: Evolutionary Innovation aAvimelech G. & Teubal M:ראה להרחבההממשלה. 

, 2005.Samuel Neaman Institute, What can we learn from Israel's Targeting of Venture Capital 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201312199
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201312199
http://www.cbs.gov.il/publications/mop1190/p20-23.pdf
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DEAF9131-D2B3-4BA4-A804-B10C6BC7E2F7.htm
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=2047
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=2047


16 
 2013, אוקטובר 

 ד, תשע"תשרי
 

 

126 Yigal Alon St., Tel Aviv 67443, Israel ▪  67443, תל אביב 126יגאל אלון  
(580419513ע"ר   ) +972-(0)3-6950090 ▪ office@reut-institute.org ▪ www.reut-institute.org 

 

 '(.96) ט"מגנ – יישומי-טרוםלמחקר גנרי  תכנית ■

 '(.92) הטכנולוגיותהחממות  תכנית – וגיתלקידום יזמות טכנול תכנית ■

 וכניות, בנית תקרי – "יטרליתשל המדען הראשי כ"אקטיביות ני זולתאר מדיניות  ניתן .30
. קשהתעוררו כשלי שו במקוםהנדרשים  וסריםותשתיות גנריות למו"פ תוך זיהוי והשלמת הח

"פ מוההשקעה ב יקיבכך שהממשלה לא בחרה בעצמה את אפ התבטאהניטרליות המדיניות 
 עיקר בים ראשוניים והותירה אתיושקע הכסף(, אלא העניקה משא הן)לדוגמה התעשיות ב

 . העסקיהמגזר  בידיהבחירה 

 הביטחוניות מהתעשיות איכותי אדם וכוח הגירה של שילוב": המסייעת"היד 

חשיבות  בעלי אקראיים גורמיםמספר  היוהעסקי,  המגזר פעילותו הממשלה מדיניות לצד .31
    מחוזק ממנו." ואף לצאת ודהאב העשור" על להתגברשל המשק  ולתועצומה ליכ

ומיומן מחבר העמים,  איכותיאדם  כוחשל  מסיבית הגירההחלה  90 -בתחילת שנות ה .32
 מסך" נפילת –הראשונה  שורה, חלקם מן היםשל מדענים ומהנדס ותשהביאה לישראל רבב

קריטית של מהנדסים ומדענים, שהוסיפה איכות ויכולות למשק  מסההברזל" הביאה לישראל 
 על 22הקהילה המדעית בישראל. ולהעשרתלצמיחת מגזר טכנולוגיית העילית  סייעהו ראליהיש
 בפעילותלעסוק  נאלצו, ואלה באנגלית או בעברית מספק ידע היה לא מהעולים שלחלק אף

השני לעליה להוות  ורהביאה את הד , הערכתם להשכלה ולתרבותשלהם מהמקצוע חלק שאינה
 גבוהה היחסית שתרומתם באופן בישראל והטכנולוגיה המדע קידוםנדבך חשוב עוד יותר ב

 .באוכלוסיה משיעורם

טכנולוגיות  כולות, בעל יאיכותי אדםכוח  של הזליגה, ישראל נהנתה מתופעת הגירהה לצד .33
 . ומתגמלעם אופי יזמי, ופגש שוק אזרחי/עיסקי דינמי  23,ןטובות, שיצא ממערכת הביטחו

 עיקרב לחדשנות הגלובלי ביקושב החד עלייה נרשמה בהבתקופה  התרחשו התופעות אל שתי .34
מהתפתחות דרמטית בעולם המחשוב  שנבעה, העלייה .(ICTהתקשורת והמחשוב ) תחומיב

, עליית המחשבים האישיים, וכניסת המחשוב לתחומי חיים רבים, יצרה פוטנציאל קשורתוהת
 צמיחה עולמי אדיר.

 עמק" בדמותטכנולוגי  אשכולאלו החל להיווצר במישור החוף בישראל  בשנים, לבסוף .35
-רב תמכוני מחקר, חברוגיאוגרפי זה מרוכזות מעבדות,  במרחב – 24ישראלי" ההסיליקון

החדשנות  מת. רוכדומהפיננסיים, סוכנויות ממשלה רלוונטיות  גופיםלאומיות, חברות הזנק, 
רק ל"עמק  שנייההיא  –שבאה לידי ביטוי בפיתוח ובמימון  כפי שראליהאשכול הי יבשהנ

 25הסיליקון" בקליפורניה.

 המודל הישראלי ייחודיות

-ועד לעשור הראשון של שנות ה 90-אלו יחד הביאו לתופעה במהלכה החל מתחילת שנות ה כל .36
 שמיתג באופן, ICT-ה ומיבתח עיקרב אפ,-הסטארט חברותעלייה חדה בכמות  הייתה ,2000

 .בעולם מוביל ככוח ישראל את

 הבאים: ם, בין היתר, מהגורמימורכבתהמודל הישראלי  ייחודיות .37

של ישראל, תחושת הפמיליאריות,  קוטנה –חברתי  וןכבסיס לקידום ה טןלקו יתרון ■
של יזמים שחברו  לקבוצותהפכו אותה לכר פורה  אנשיםוהקישוריות של ה ותהרשתי

 26.לעסקים שהפכויחד, שיתפו בידע ובטכנולוגיה והולידו יוזמות 

                                                 
 .77' עמ, ניץ: ברזראה 22
 "לביא".ה פרוייקט את לסגור ההחלטה לאחר האזרחי לשוק שיצאו המהנדסים אלפי היא לכך בולטת דוגמה  23
תל אביב, המרכז,  ותזו אנו מתייחסים למחוז בעבודההישראלי".  הסיליקון עמק" מושגפורמלית ל הגדרה אין 24

 חיפה.  ור, על אף שונות מסוימת באופי התעשיות בין אזור המרכז לאזהישראלי הסיליקון עמקוחיפה כ
", בישראל החדשנות כלכלת של המוסדי המערך: בישראל שנותהסלילים לחד מודל: דרורי ג., "ראה  25

 .H-18' עמ(, 2013, בירושלים העברית האוניברסיטה)
 קפיצת. )להלן: 2010, ראּות מכון, ריהקפיצת מדרגה באיזורי הפריפ - 15ישראל  חזון: אהר חברתי הון של להגדרה  26

 (אזורית מדרגה

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3922
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 מעצבת, אישית חוויה איכותיים אנשים של לשורה שהקנהההכשרה של צה"ל,  מערך ■
 .הישראל במשק מובילים ליזמים להפוך להם שאפשרה, ומשותפת

והקרבה היחסית  םהאתגרי ריבוי –המוצר  שלבמשלב הרעיון ל במהירותלעבור  יכולת ■
המצאה מהיר בין מפתחים למשתמשים, אשר יצר תנועה מהירה  מעגליצר  םאליה

 חידושיםהרלוונטיות של  ממרחב הרעיון למרחב היישום. אפשרות זו הבטיחה שמירת
 27המהירה לשוק. םופיתוחים והבאת

 הביטחונית במערכת בעיקר שנצבר, ישראלי ניסיון –צמוד עם אתגרים בחיכוך  יצירה ■
 שחייב, אמיתייםעם אתגרים  הגבוה החיכוך בשל העסקית לסביבה רב ערך בעל היה

 רבה בעולם.  הערכה, שזכו לומיוחדות חדשות יכולות

 שווקיםל הפתיחותו המאפשרת גולציהבישראל, לר האיכותי האדם לכוח בנוסף זאת
 .ייםהעולמ

 הפכה כך –לתאגידים בינלאומיים  חדשנותהתפתחה כמרכז  ישראלייחודי זה,  מודל לאור .38
, מיקרוסופט, ינטלוהפיתוח של חברות ענק כמו א המחקרישראל למקום מועדף למיקום מערכי 

IBM ,גוגל, סיסקו  ,EMC.ואחרות , 

של תהליך מתוכנן מתחילתו ועד סופו,  תוצר אינואפ -מדינת הסטארט מודלחלק זה,  לסיכום .39
 מדיניותמתאימים,  כלכליים תנאיםטכנולוגית, -מדעית תשתית בין המפגש של תוצאהאלא 

   .ICT-בתחומי ה בעולם הביקוש ועלית, מוכשר ישראלי אנושי הון, מכוונת ממשלתית

 

 

                                                 
 (.2009, ספרים, )ידיעות "קשת עילם"., עראה: עילם  להרחבה  27
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 אפ" -"מדינת הסטארט מודל: אתגור 2 פרק

 קיימא-בר: המודל הממשלתית התפיסה
 אינואפ הישראלי כפי שהתפתח, -הטוענים, כי מודל מדינת הסטארט כאלוכיום קיימים  כבר .40

 . בצורה חד משמעית בר קיימא. המחקר שלנו מחזק קולות אלו

עם זאת, אופן הפעולה הממשלתי, כפי שהוא מסתמן משורה של פעולות ואמירות משקף  יחד .41
 איתן להתמודדו, אותן לפרט שחשוב יסודות הנחות מספר עומדות שבבסיסהתפיסה שונה, 

 .מכן לאחר

 בשני, כאמור –ייחודי ועובד  הואאפ -ולסטארטהישראלי ליזמות  המודלטענה כי  יש, ראשית .42
 חדשנותב המובילות המדינותמעמדה בעולם כאחת מ אתביססה  ישראל ניםהעשורים האחרו

 מאמינים כי: רביםלכן,  28בעולם.

על מדד החדשנות העולמית וסקרים  בהסתמך –היא מדינה חדשנית במיוחד  ישראל ■
 עוד. ותהחדשני ותיהלהכרה נרחבת ביכול הבקרב מנהלים בעולם, עולה כי ישראל זוכ

גודל  סדרי במספרכי ההערכה של הישראלים לחדשנות של ישראל גבוהה  ,עולה
 29מההערכה של אחרים בעולם כלפיה.

בעיקר  בעטבעי שנו תוצר היא – יתבחברה הישראל ונטועההיא ייחודיות  החדשנות ■
ישראלית" ונטייה ליזמות, נתפסים  ה"חוצפ ,כך .חברתייםממאפיינים תרבותיים ו

 30.בעתידלהזין את החדשנות בישראל גם  ים, שיכולקבועים םכגורמים תרבותיי

ישראליות )כדוגמת  הצלחותלייצר  משיכהמ ישראל – חיפותהד תחושתב צורך אין, משכך
זאת, אין צורך  לאורתעשיית הטכנולוגיה העילית.  עמידות(, שמלמדות על Wazeמכירת חברת 

 של החדשנות.  העוצמהמחדש של מקורות  הזנהו חיזוקדחיפות ב חושתבת

 אלו –שמרביתו נשאר בישראל ו, שקרב למ כלכליזו מייצרת ערך  שתעשייה הנחה יש, שנית .43
הסחורות,   ייצואמ 53% -לכ אחראית יליתטכנולוגית הע תעשיית כי מראיםשחושבים כך 

, השקעות משיכתכמו כן, תעשיה זו מהווה מנוע מרכזי ל 31דולר. דמיליאר 20-בהיקף שנתי של כ
 32להשקעות הון סיכון ביחס לכמות התושבים. אומייםכשישראל מובילה במדדים בינל

ההנחה כי  תחת הזר הכלכלי הוןה על תחרותכי ישראל צריכה לה הטענה, נטענת, שלישית .44
 ותהון אנושי איכותי, שבהינתן מקור קלפי טענה זו יש מספי – מספק האיכותי האדם כוח היצע
הישראלית היא  יפותמתאימים יוכל לייצר חדשנות בקנה מידה עולמי. לכן, העד ןמימו

רבות השכילו להבין  ינותזאת בעוד שמד 33על משיכת השקעות והון כלכלי זר. תחרותלה
ת זרות, והתחילו להשקיע כיון להיות הן על ההון האנושי והן על השקעו עברה רותשהתח

                                                 
. כך העולמיים החדשנות מדדישל טבלת  העליון בחלקבכלל ואזור תל אביב בפרט מדורגים בקביעות  ישראל 28

 ,Cornell University, INSEAD: ראה. 2013 לשנתהעולמי  ותהחדשנ במדד 14 במקום דורגהלמשל, ישראל 
, (Geneva, Ithaca, The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovationand WIPO: 

and Fontainebleau, 2013).  :להלן(WIPO ;)מדדב 22-ה במקום, דורגה ישראל וכן ( התחרותיות העולמיGCI )
 The Global: ראה. השביעי במקום, כאשר במרכיב החדשנות והתחכום מדורגת ישראל 2012-2011 לשנת

, World Economic Forum, (Geneva, Switzerland, 2010).2012-ess Report 2011Competitiven; כן כמו ,
 כסביבהלחברות הזנק,  האקוסיסטם במדד, בקליפורניה ואלי הסיליקון לאחר השני במקום מדורג אביבאזור תל 
 .Startup Genome: ראה. טכנולוגיים למיזיםתומכת 

מדינות ביקש לעמוד על התפיסות  22-שכלל אלפי מנהלי תעשייה מ ,General Electricעל ידי חברת  שנעשה סקר 29
ציינו כי ישראל  םמהמנהלים בעול 4% -שרק בעודכי  נמצאביחס לחדשנות בארצם.  םשלה ותהעצמיות והיחסי

 בעולםהישראלים מיקמו את ישראל  הנסקריםמ 65%המדינות החדשניות ביותר, שיעור גבוה של  3 -היא אחת מ
 .General Electricבעמדה זו. ראה: סקר 

 שות. דוגמאות רבות משמיוביתשל קונטציה ח מעותבאנגלית ובגרמנית במש שימושחוצפה נכנסה ל המילה  30
מימי קום המדינה  גמאותדו ים, קושרים המחבראפ-הסטרט מדינתות ישראלית, למשל, בספר תעוזה ויזמ לתיאור

 .90-השל התעשיות המתקדמות בשנות  הצמיחהלאורך תקופת  ישראליתשל חוצפה 
 .2012, "סהלמ, 2011 לישארלהסטטיסטי  השנתון: וכן; 2013, ישראל בנק, 2012"ח בנק ישראל דו: ראה 31
 .Startup Genome: ראה 32
המדען הראשי  תקציבוהשיח המקצועי בישראל עוסק במשיכת השקעות, הטבות מס לעידוד השקעות  מרבית  33

 .וגילתמיכה במו"פ. חלק קטן הרבה יותר עוסק בסוגיות כח אדם, מרביתו בחינוך טכנול

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012
http://matarbooks.co.il/index.php?book=1697
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2012&Vol=63&sa=%E4%EE%F9%EA&CSubject=16
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2012&Vol=63&sa=%E4%EE%F9%EA&CSubject=16
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 34.הון אנושי איכותי מרחבי העולם כתמאמצים רבים למשי

 ענהבמ נותאת הפתרו תולים אך, כאתגר בחינוךבמערכת הממשלתית רואים  רבים, רביעית .45
 ישראליתהחינוך ה שמערכת היא הגישה –החינוך  מערכת תוךשיפורים מסוימים ב שכולל

הון אנושי איכותי וחדשני. לכן, אין צורך בשינויים בסיסיים ויסודיים, אך  לייצרמצליחה 
 35, תקציביים ומבניים.פדגוגייםנדרשים תיקונים 

הממשלה  תפיסת – יללהוב שוקלתת ל שצריכה כזו תפקידה ת, תופסת הממשלה אלבסוף .46
, יש "לתת לשוק עיליתהמגזר הפרטי בתעשיית הטכנולוגיה ה חתעוצמת והצל לאורכי  גורסת

 לעשות את שלו". עדות לכך נמצא בפעולות הממשלתיות הבאות:

 תמיכותמ 85% -של כ חלק הארי –קצרי טווח  למאמציםממשלתית תקציבית  עדיפות ■
מו"פ תחרותי, קרי בסיוע  של םבמסלולי מושקעבמו"פ  הכלכלה במשרד הראשי המדען

 36.להלן 3 בתרשים שמתואר כמו, מוצרמכוון  פיתוחברות בפעילות שוטף לח

 37סוג לפיבמו"פ  הממשלתית ההשקעה חלוקת: 3 תרשים

 

מודל המימון של  – עסקית תכנותבאפיקים בעלי הי התמקדות"מתמיכה להשקעה":  ■
על תמלוגים. מזה שנים החזרי השקעות עבר בחברות מהווה  מתבסס הראשיהמדען 

התמלוגים והשפעתם על  תלפעילותו. חשיבו העיקרייםאחד משני מקורות המימון 
 תדירמקוצץ  אשיבה תקציב המדען הר בתקופהאף עולה  המדען של תמיכותמדיניות ה

בלבד וכל כספי  המדען הראשי פועל בכוונות רווח שאיןוסובל מחוסר יציבות. אף על פי 
על  משפיעמודל התמלוגים  ללידי הציבור, עצם ההסתמכות ע רההתמלוגים מועברים חז

 מדיניות ההשקעה של המדען.

בקביעת מדיניות  עדיפות ,כלומר –החזר על ההשקעה  בגיןשל מדידה כמותית  אימוץ ■
זו יוצרת הטיה לכיוון  יסהבר מדידה. תפ הןניתנת לתכניות שההחזר על ההשקעה של

מחקר ארוך טווח,  שלבתשתיות מחקר ומסלולים  השקעהמכוונות מוצר על פני  כניותתו
 38שהתוצרים שלהם קשים למדידה, דוגמת תוכנית מגנ"ט.

                                                 
. גבוה באמצעות הטבות שיובעלי הון אנ הגריםמושכות תלמידי תארים מתקדמים מוכשרים ומ בותר מדינות  34

The Silicon Valley Index 2012 ,: ראהארצות הברית.  לידימהתושבים אינם י 37% -, בעמק הסיליקון כלמשל
Silicon Valley Community Foundation & Joint Venture Silicon Valley, (California, USA, 2012).  

 שנגעולתמורה",  עוזחדש" ו" אופקשבוצעו במערכת בשנים האחרונות, " ותהמרכזי הרפורמותשתי  ,ללמש כך  35
 בתוך מערכת החינוך הפורמלית, כמו מספר שעות לימוד, פדגוגיה , איכות ותכני הוראה. לשיפוריםבעיקר 

 .(2011"פ מו תכניות. )להלן: 2012, "תהתמ במשרד הראשי המדען, 2012-2011"פ במו התמיכה תכניות: ראה  36
מו"פ גנרי טרום יישומי, מוגדר כשלב ביניים בין  .2011"פ מו תכניות: בתוך הראשי המדען לשכת נתוני עיבוד  37

מחקר בסיסי המבוצע במוסדות השכלה גבוהה לרוב, לשלב הפיתוח של מוצר מסוים. בשלב זה מפותחת טכנולוגיה 
פעילויות פיתוח של מוצרים/ יישומים  –כללית שעשויה להתאים למספר ישומים או מוצרים שונים. מו"פ תחרותי 

 נוספת. אתר המדען הראשי להרחבהמסוימים. ר' 
בפער בין  צאתמדיניות התמיכות של המדען הראשי נמ בקביעתהכמותיים  יםשל המדד תםלחשיבו תבולט דוגמה 38

על  Applied Economicsעבודה של חברת  פורסמה 2008 בשנתשל המדען.  רותתכנית מגנ"ט לתכניות האח
אותה החברה להעריך את  נתבקשה במחקר המשך .ממשלתית במו"פ )ללא תכנית מגנ"ט( שקעההתשואה על ה

ולא ניתן מדד כמותי.  תהיו בהירות פחו צאותהתשואה של תכנית מגנ"ט למחקר גנרי טרום תחרותי, כאן התו
מדען השתנו תדיר, הנתח של תקציב תכנית מגנט מתוך  שלואכן לאורך השנים בעוד תקציבי התכניות השונות 

השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ לאך ש., פריזט ש. ווסרטל ד., . ראה: עתקציב התמיכה במו"פ נותר קבו

http://www.siliconvalleycf.org/docs/2012-jv-index.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0BA7755A-4F76-4520-9A67-A4216C30E071/0/mopspreads.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0BA7755A-4F76-4520-9A67-A4216C30E071/0/mopspreads.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/3C96E1CF-EDFA-4F16-BACE-216773805124.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/42218509-67BD-492A-9332-33AC27436B41/0/gov_mop62008.pdf
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 יטוילידי ב באהזו  ניטרליות –ביחס להתערבות בשוק  אליתמדיניות ניטר הובלת ■
, כי אין לממשלה המדען תפיסתאת  מבטאתו לההראשי במשרד הכלכ דעןהמ לותבפעו

 (.Targetingותחומי מחקר על פני כוחות השוק ) ענפים תיתרון בבחיר

 החדשנות הישראלי הולך ונשחק  מודל: בפועל
 מדיניותארוכה טווח ב השקעהו מקרהבין יד ה מפגשמ נוצרההישראלית  ההצלחה, כאמור .47

 מהגורמים נכבד חלק –, ואולם חלק ניכר מגורמי ההצלחה אינו מתקיים עוד מתוכננת
אדם טכנולוגי ומדעי  כוחשל  יביתארעיים, כגון הגירה מאס והי שראליתהמיוחסים להצלחה הי

ובלי , ומפגש בין ביקוש גל90-שנות ה חילתהעמים בת ברממדינות ח ייהמיומן במסגרת העל
 אינםישראליות ייחודיות בתחום זה. גורמים אלו  לותובין היצע יכו ICT-ה םגבוה בתחו

 תוחמתקיימים עוד או מתקיימים בצורה המחייבת התאמה )למשל, הסטת משאבים מכיווני פי
 האפליקציות לעבר הביקוש ההולך וגובר בתחומי הסייבר והאבטחה(. 

 וממשלות אחרות נוקטות מדיניות אקטיבית  ייחודי לא כבר המודל

 מעותייםהאחרונות, חלו שינויים מש בשנים – ייחודי אזאת, מודל החדשנות כבר ל לצד .48
כיב מפתח כמר יתהטכנולוג-המדעיתלחדשנות  שלותבחשיבות שמייחסות מדינות וממ

ביטוי במספר  ידיבאים ל אלולפיתוח כלכלי. שינויים  מדיניותבמדיניות לאומית אסטרטגית וב
 :םסימני

 יתהחדשנות הישראל סביבתחלק מרכזי של  מהוויםה יםרבות מאמצות מרכיב מדינות ■
. כך למשל, מדינות באסיה, דוגמת סין והודו, הטכנולוגי שלהן הפיתוח וכניותת לתוך

 ולוגיתבמדיניות הטכנ זי"פ המתקדם )דור א'( כמרכיב מרכהמומאמצות את מודל 
, במערבשל מדינות בודדות  ןבעבר נחלת ו"פ מתקדם שהיובאופן שיכולות מ 39שלהן,

  40.אלוהאסטרטגיות של מדינות  תוכניותב שגהכיום למרכיב חשוב ובר ה כותהופ

במודל הישראלי  םלעולם שמתחרי מסביב ספיםמודלים ייחודיים מוצלחים נו קיימים ■
למשוך הון אנושי והון  מצליחות נוספותמדינות  – מקור השראה םאו לכל הפחות מהווי

של מערכות  ייעולמערכות של תמריצים, מיקוד בתחומי מפתח ו צעותכלכלי, באמ
-מדעיסינגפור שבשנים האחרונות בונה אשכול  היא כך. דוגמה לשלהןהבירוקרטיה 

 41.מד-הביו בתחומיכלכלי -טכנולוגי

טכנולוגית כמרכיב -המדעיתהחדשנות  לקידום אקטיבית מדיניות נוקטות אחרות ממשלות .49
 לותאלו באות לידי ביטוי בהגברת המעורבות של ממש מגמות –האסטרטגית  דיניותןמרכזי במ
 כדלקמן: 

ישראל   בילהבמשך שנים הו –המו"פ הלאומי במדינות רבות  יתקציבמתמשכת ב עלייה ■
בשנת  4.8%לעומת  2009לשנת  וןנכ 4.3%"פ מתוך התמ"ג )במובשיעור ההשקעה 

 אחרותהמאמצים של מדינות  הגברתלאור  סכנה, מעמד זה נמצא בולםא 42(.2007
בתחום. כך למשל, ההשקעה הלאומית במו"פ בסין ודרום קוריאה גדלה בשנים 

                                                 
הערכת תכנית ; וכן: גייר ק., וסרטל ד. וסומיקן ס., 2008, אפלייד אקונומיקס, תעשייתי על המשק הישראלי

 .2012, אפלייד אקונומיקה ,מסלול מאגד –מגנ"ט 
 פעילותל בהשוואהומוגדלים כל העת בהודו ובסין,  תחיםנפ IBM גמתדו ,פיתוח של חברות רב לאומיות מרכזי  39

או חואוויי  ידוגמת קונצרן טאטא ההוד ,חברות רב לאומיות מהמזרח ,. לצד זאתתבישראל ובמדינות מערביו
(Huaweהסינית ), העולם. מתוך שיחה עם איתן ישראלי,  רחבימוצאן וב צותמפתחות יכולות מו"פ נרחבות באר

 (.30/05/2012ישראל, ) IBMחוקר, 
 על דגש ששם ,'(ב דור)מו"פ  טכנולוגיים מוצרים של המוני ייצור של ממודל שעברה סין היא בולטת דוגמא  40

, ענן טכנולוגיות כמו הגלובלית הטכנולוגיה בחזית בתחומים מתקדם"פ למו, ייצור ויותעל והורדת אופטימיזציה
 .דיגיטלי ויצור מימד תלת מדפסות, חלל

" ,.BioSpectrum", s Third Most Innovative Country In Biotech’Singapore Is WorldSuresh N ,: ראה  41
 ,.Before Biopolis: Gelfert A: אהבסינגפור ר התעשיה תפתחותה על להרחבה; .(21/06/2012)

, National Asia Research Institute, Representations of the Biotechnology Discourse in Singapore
of Singapore, 2011.University   :להלן(Before Biopolis)ן; וכ :Creating a Biotechnology Okamoto Y., 

, Doshisha University, 2009Cluster : Lessons to Learn from Singapore's Experience. 
 .23: מדדים למדע, עמ' ראה  42

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/42218509-67BD-492A-9332-33AC27436B41/0/gov_mop62008.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2B54D8B5-1FBF-48FC-8573-9EF9C673069A/0/MagnetFinalReport2012_09_06_FINAL.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2B54D8B5-1FBF-48FC-8573-9EF9C673069A/0/MagnetFinalReport2012_09_06_FINAL.pdf
http://www.biospectrumasia.com/biospectrum/news/2035/singapore-world-s-innovative-country-biotech#.UhTBPtISaSq
http://www.gelfert.net/People/Axel/Publications/Gelfert_BeforeBiopolisPreprintVersion.pdf
http://www.gelfert.net/People/Axel/Publications/Gelfert_BeforeBiopolisPreprintVersion.pdf
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=BD00013213&elmid=Body&lfname=040000030012.pdf
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=BD00013213&elmid=Body&lfname=040000030012.pdf
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חלה  2009עד  2002 משנתבעוד שבישראל  43.10%-האחרונות בקצב שנתי של למעלה מ
 44בלבד. 1.2%של  שנתי בממוצע גדל"פ והמו בגידול האטה

יכולות מו"פ מתקדמות שהיו  – מדיניות עתירת משאבים לבניית תשתיות מו"פ קידום ■
למרכיב חשוב ובר השגה בתוכניות  כיום כותהופ במערבבודדות  תשל מדינו ןבעבר נחלת

 אסטרטגיתהיא רוסיה, שקיבלה החלטה  לכך דוגמאהאסטרטגיות של מדינות רבות. 
להשקיע בתעשיות עתירות ידע, ובמסגרתה מוקם כיום "עמק סיליקון רוסי", ונפתחה 

 45עילית. נולוגיתבתחומי טכ ותהשקע דלעידוקרן 

והודו עוסקות  סיןכמו  מדינות –ומחקרי  צועיאדם מק וחשל הכשרת כ יותמדינ נקיטת ■
 נדסיםמה מיליוןמ למעלהבהכשרה של כמויות גדולות של מהנדסים וחוקרים )יחד 

  46את עצמן כמקור להון אנושי רלוונטי. מצבותבשנה(, וכך מ

, למשל – רב לאומיות כנכס אסטרטגי חברות של וייצורמרכזי מו"פ  קמתה עידוד ■
 כמו טכנולוגיה רב לאומיות רותמו"פ וייצור של חב כזי, תומכות בפתיחת מרלנדאיר

 שמעודדתנוספת היא שוודיה,  דוגמאאינטל, כמרכיב באסטרטגיה של עידוד חדשנות. 
מיסוי ורגולציה בשוק הקמת מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות באמצעות מבנה 

 47.העולמיתברמה  תחרותי שהואהעבודה 

שקשרים  הבנהבמדינות רבות גוברת ה –מהאקדמיה לתעשייה  ותטכנולוגי זליגת עידוד ■
אקדמיה ותעשיה תורמים לקידום מו"פ יישומי ומהווים מרכיב חשוב  ביןהדוקים 

למשל "תכנית המו"פ  48משאבים רבים. בהםמושקעים  לפיכךחדשנות, ו תוחבפי
שנים, המזמינה  8לתקופה של  ולרד יארדמיל 50האירופאית" היא תכנית בהיקף של 

יחד בפרויקטים המצויים בשלבים שונים שבין  להשתתףוהאקדמיה  מהתעשייהגורמים 
    49.תעשייתי ויישוםמחקר בסיסי 

רך שני השכילה לאו סינגפור – מתקדמיםאשכולות חדשנות בתחומי תעשיה  יצירת ■
חברות פרטיות,  הכוללמד, -הביו בתחומיאשכול חדשנות  רליצו םהאחרוני יםהעשור

החל משלב  מעותיתמוסדות לימוד ומחקר בסיסי ויישומי, ומעורבות ממשלתית מש
ממוקד, פיתוח מוצרים, ייצור ושיווק. כך תעשיה זו מהווה  מחקרהמחקר הבסיסי, דרך 

 50כיום רגל אסטרטגית מרכזית של כלכלת סינגפור.

 גוברת עולמית תחרות

 העבר תחרות זציההגלובלי ידןבע –הכלכלי  הוןעל  תחרותאנושי לצד  וןהתחרות על ה מתגברת .50
, משקיעות באופן הודוו סיןו הון אנושי והן על השקעות זרות. מדינות רבות, כמ על הן יותלה

                                                 
 לאומית"פ מו מדיניותבתחום. ראה:  העולמיתמכלל ההוצאה  13%-היוותה כ 2010בשנת  סיןב תהלאומי ההוצאה 43

, סיכום מושב מו"פ כמערכת כלים שלובים: ממשלה, תעשייה ואקדמיה, כנס הרצליה שלובים כלים כמערכת
 (שלובים כלים כמערכת"פ מו. )להלן: 6, עמ' 2011, הבינתחומי המרכזהאחד עשר, 

 .26' עמ, למדע מדדים: ראה הבלהרח. 7.5%עלייה שנתית ממוצעת של  ייתהה 2001עד  1990לציין שבין  יש  44
 (. 15/12/2011, )מרקר-דה", פוטין מהמפיכה טק הרוסית שתציל את-: עיר הייסוקולובו: גרימלנד ג., "ראה 45
לימודי הנדסה גבוהים  יימיםהודיים מס מהנדסים 500,000 -וכ םסיניי דסיםמהנ 760,000 -מקורות שונים כ לפי  46

 ,.Fact or  -from China and India ’ threat‘The skills Kiwana L., Kumar A. & Randerson N: אהבשנה. ר
, EngineeringUK, 2012fiction. 

 ,.Israel 2020: A Strategic Vision for Economic DevelopmentPrestowitz C. & Carliner B ,: ראה  47
Economic Strategy Institute, 2008. 

לתעשיה לצורך העברת טכנולוגיה, כך חברת יישום  אקדמיהחסים בין ההיתה מהחלוצות בהסדרת הי ישראל  48
של  שולבים. דוגמאות לפיתוחים מ1964-העברית הוקמה כבר ב רסיטההחברה למסחור טכנולוגיות של האוניב

של חברת טבע  סוןשאחראית לתרופת הקופק המולקולההתעשיה והאקדמיה יש רבות, אחת המפורסמות היא 
 יצמן על ידי פרופ' מיכאל סלע, פרופ' רות ארנון ופרופ' דבורה טייטלבאום.במכון וי שפותחה

(. ראה: מו"פ כמערכת כלים שלובים, 2013-2006)השביעית למו"פ של המועצה האירופית למחקר  רתהמסג תכנית 49
 .5עמ' 

 

 

http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/OriSlonim2.pdf
http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/OriSlonim2.pdf
http://www.themarker.com/markerweek/1.1592037
http://www.engineeringuk.com/_resources/documents/Engineering_Graduates_in_China_and_India_-_EngineeringUK_-_March_2012.pdf
http://www.engineeringuk.com/_resources/documents/Engineering_Graduates_in_China_and_India_-_EngineeringUK_-_March_2012.pdf
http://www.econstrat.org/images/ESI_Research_Reports_PDF/israel_2020_strategic_vision_for_economic_development.pdf
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 שראלהון אנושי מקומי. בעוד שבי הכשרתבאנושי איכותי ו הוןובמשיכת השקעות זרות  בימסי
העולם, זאת  מרחביאנושי  הון, חוסר השקעה במשיכת איכותי אנושי הון שלקיימת עזיבה 

וערבים( וחיצוני )כגון  חרדים)כגון  המקומי אנושיה בהוןניצול הפוטנציאל הטמון  איבנוסף ל
 51ישראלים בחו"ל ויהודים(.

בזמן, הון אנושי מצוין הקיים בישראל פגיע יותר מאי פעם להחלטות של כוחות גלובליים  בו .51
, לשל חברות גדולות כמו גוגל, אינט אומייםהישראלית למשוך מרכזי פיתוח בין ל היכולת –

HP לטנהאו יותר מחברות ענק אלו תח תאח, אם ותלחרב פיפי להפוך, סיסקו ואחרות יכולה 
ישראלי  םאד וחכזה קיים חשש שכ מקרהלהעביר את מרכזי הפיתוח למקומות אחרים. ב

 52למרכזים במיקומם החדש. לעבוריוכל לעמוד בפני הפיתוי  לאומיומן  ותיאיכ

 הישראלי במשק שוק כשלי

זה לישראל יש כמה מגבלות  בהקשר –חברות גדולות  טיפוחהמשק הישראלי מקשה על  מבנה .52
 :מובנות

על חברות ישראליות לגדול ומהווה  מקשהמצב זה  – יםמשווקי היעד המרכזי ריחוק ■
 היעד.  שווקי לעברלמעבר מהשוק המקומי  מריץת

( Venture Capitalאימוץ מלא של מודל הון סיכון ) – סיכון הוןמימון מבוסס  מודל ■
הצורך בהחזר השקעה  לאוררווחים  למימושאשר מכתיב נטייה  יקריכאפיק מימון ע

 מהיר למשקיעים וליזמים.

 מכורחברות בצורה מהירה ול פתחתפיסה יזמית השואפת ל – דםמוק אקזיטשל  תרבות ■
בשלבים מוקדמים יחסית של פיתוח ( אותן עם תאגידים בינלאומיים M&Aאו למזג )

 .רווחים ומימוש השקעות החזר לטובתהמוצר, 

, בודדטווח מעבר לרמת המוצר ה ארוכי ופיתוחלמחקר  סביבותבמשק  חסרותזאת  לאור .53
 ליצירת עוגניםגדולות המהוות  חברות, ואלומשמעותית הנרכשת בחברות כ ליתחניכה ניהו

סביבת  קידוםחלק משמעותי ב יםיצירת ערך המהוו יגדולות מרכיב לחברות –ערך מקומי 
הוא היכולת  גדולות מקומיותחברות  שלקיומן  של יםהבולט היתרונות דאח 53.חדשנות חזקה

 54לפתח סביבות עבודה מופרדות מלחצי השוק, למחקר גנרי על בסיס ארוך טווח.

 רךשראל, חלק נכבד מהעלכך, המציאות מראה כי על אף שהחדשנות נוצרת בי בהמשך .54
 :בעברלחדשנות בעוצמות שנראו  וזרוהתשואה העודפת אינו נשאר בישראל, ואינו יוצר היזון ח

לחברות רבות  אפשרריבוי מכירת חברות בשלבים מוקדמים לא מ – וידעעובדים  שימור ■
פעמים  כךתעסוקה, ידע והכשרה לעובדים ויזמים צעירים.  קדימו וותלהתפתח ולה

 .המערב ינותאל מד מפתחיו םרבות ידע חדשני שפותח בישראל עובר ע

מגיע מחוץ לישראל, לכן שיעור גבוה  יהגבוה מההשקעות בתעשי שיעור –כלכלי  הון ■
ות על חברות מייצא שהמסומשקיעים מחו"ל, בעוד  סיכון הוןלקרנות  שייךמהרווחים 

 אינםמכירתה  בעת Waze, מרבית בעלי המניות של חברת להינו נמוך למדי. כך למש
מעשי המדינה מרוויחה  פןישראליים, ולכן אינם משלמים מיסים בישראל, ועל כן באו

                                                 
, מרקר דה", טק רבים בסכנה-בעשור: עובדי היי 40%-המדען הראשי נחתך ב תקציב: אורפז ע., "ראה  51

 (מרקר בדה ראשי מדען ראיון)להלן:  (.18/12/2012)

להתמודדות עם פגיעות זו והשפעות  oecd -. לאחרונה החלה התארגנות בינלאומי בהובלת ארגון ה. שםשם  52
ולת של חברות רבות להפחית משמעותית את תשלומי המס שליליות נוספות של חברות רב לאומיות בראשן היכ

 . the marker 20.07.2013, דפנה מאור יוצא למלחמה בתכנוני המס של חברות גלובליות OECDר'  –שלהן 
מספר חברות  חוהתעשיות בהן לישראל נוצר יתרון תחרותי מלמדת כי בכל אחת מתעשיות אלו התפת בחינת  53

סיסטם של חדשנות שיצר מעגל הזנה -ישראליות גדולות וחזקות, שהשכילו לפעול לאורך שנים ולייצר מסביבן אקו
ות, התקשורת של המשק הישראלי. דוגמאות לחברות כאלו בתחומי הביטחון, הבריאות, המים והחקלא

 .2, ניתן לראות בנספח הסייבר בתחוםוהמחשבים ולאחרונה גם 
של המאה  60-40 -בשנות ה  AT&Tשל חברת  Bellהחדשנות הנרחבת שהופקה במעבדות  את'ון גרטנר, מתאר ג 54

 ,.Gertner J: אהואת המאפיינים היחודיים שמסוגלים ליצור חדשנות מעבדת מחקר של חברה גדולה. ר 20 -ה
, (25/02/2012).The New York Times", True Innovation" 

http://www.themarker.com/technation/1.1888199
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2076762
http://www.nytimes.com/2012/02/26/opinion/sunday/innovation-and-the-bell-labs-miracle.html?_r=2&
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 . Waze מכירתבהכלכלי  הוןהמ ןקט חלק רק

רוחני על שם החברה  כקנייןפעמים רבות  נרשמתחדשנות הנוצרת בישראל  – וחניר קניין ■
יוצא מגבולות  דשנימהערך הח יהרב לאומית או הזרה בה היא פותחה, כך חלק משמעות

 ישראל.

לא  55ועוברים ממנה, בישראלטכנולוגיה ויזמים שהצליחו  אנשי – ליזמות חניכה ■
 56היזמי שרכשו לאנשים נוספים. הידעאת  ביריםמע

, מתקשה לזהות את כשלי השוק בזמן עלמנסה להתמודד עם כשלי שוק, אך בפו הממשלה .55
מימון ארוך טווח  ובפרט -למשל מחסור במימון  כך – מםוכאשר מזהה מתקשה להתמודד עי

 אךהעילית הינו אתגר שהממשלה מנסה להתמודד עימו מזה שנים,  וגיהבתעשיית הטכנול -
  57.מוגבל עודנו ייהבתעש , שכן היצע המימוןמשמעותית ללא הצלחה

 האנושי ההון מבחינת לישראל שיש היתרון שחיקת

 אחת היה בישראל האנושי ההון, כאמור – קחהולך ונש אנושיהשל ישראל בהון  היתרון .56
 מדינת מודל ולהיווצרות 60-וה 50-ה בשנות לזנק ישראל של ליכולת העיקריות הסיבות

של ההון מקיפים  פיתוחכיום בהעדר הכשרה ו אולם .90-ה בשנות מכן לאחר אפ הסטארט
 .למול התחרות העולמית זהוגוברת השחיקה ביתרון  הולכת המשתניםהאנושי לצרכי השוק 

טכנולוגית צריך להיות באמצעות התאמות במערכת -, שהטיפול בהכשרה המדעיתהראייה .57
במציאות  –כנולוגיה המדעים והט הוראת באופישינוי יסודי  נדרשהחינוך, לא מספיקה, שכן 

 – האינה מצליח אלית, מערכת החינוך הרחבה והפורמתדיר הוא לוגיהטכנו נויבה קצב השי
. ותיבעולם התחר ילהתעדכן בקצב כה מהיר ולהצליח לייצר ידע רלוונט – יכולהואף ספק אם 

חדשה,  בפרדיגמהצורך  קיים לאכדי שזה יקרה, אין די בשינויים קלים במערכת החינוך א
 נטילכל אדם להיות רלוו ותלפתח מערכות של חינוך לאורך החיים, שמאפשר רשתאפש

. שינויים אלו מצריכים הרחבה משמעותית מצאבו הוא נ לבלהתפתחויות הטכנולוגיות בכל ש
 .פורמאליתלמערכת החינוך ה עבראל מ טכנולוגי-המדעיבחינוך  םשל הגופים העוסקי

ואילך שלא  50אנשים בגיל  – השלישי בגיל לאוכלוסיות להתייחס בחיי זה משינוי חלק .58
מקבלים הכשרות מתאימות לאורך החיים, עלולים למצוא עצמם בשלב מסוים לא רלוונטיים 

 לקידום לתרום שיכולים מי של ממומש לא פוטנציאל אבדן הן יוצרת זו תופעהלשוק העבודה. 
 שמצאו באוכלוסיות לטפל המדינה רשויות של הצורך והן, המתקדמות הטכנולוגיות התעשיות

 .תעסוקה ללא עצמן

 מכלילה אינה הצמיחה

ואינה משיאה פירות לאוכלוסיה  מכלילההצמיחה הנוצרת באמצעות תעשיה זו אינה  מרבית .59
ב"סיליקון ואדי" במרכז  מתרכזתאפ הישראלית -ארטהסט מדינת, כאמור –בישראל  בהרח

של קבוצות מרכזיות כנשים, חרדים, ערבים ומבוגרים  תתפותםהש כאשר ,יפההארץ ובאזור ח
"פ אזרחי )פרטי, ממשלתי, אקדמי והינה נמוכה מאוד. כך למשל ההוצאה הממוצעת על מ

 58אחרים בארץ. לאזורים בהשוואהואחר( לתושב גדולה פי שלוש בממוצע באזורי המרכז 

                                                 
 ההמצטבר גבוה במיוחד. לאור כמות המיזמים הגבוהה לאורך שנים, נוצר מיהיז הנסיוןנחשבת למדינה בה  ישראל  55

ניסיון בניהול חברות טכנולוגיות. הנסיון של יזמי חברות סטארט  בעליואנשי טכנולגיה  יזמיםרחבה של  כבהש
 .Startup Genomeמקבילים בעמק הסיליקון. ראה:  יזמיםנבדל משמעותית מ אינואפ בשווקים 

 מדרגה קפיצת: אהכרת גם בדינמיקה שבין מרכז ופריפריה בישראל ובמדינות נוספות. להרחבה רזו מו בעיה  56
 .אזורית

בישראל  העיליתהיחסי" שנועדה לחזק את יסודות תעשית הטכנולוגיה  היתרון" תכניתהושקה  2011 בשנת  57
קלות לטובת הגופים כי למרות 'חוק האנג'לים' ושורה של ה נמצא. וןהשאר עם הצע המימ ביןולהתמודד 

אם לאן? מה קרה -הסטרט אומת: אורפז ע., "אההמוסדיים, ההשקעות בישראל לא גדלו באופן משמעותי. ר
 (.17/07/2013, )מרקר דה", טק?-ליתרון היחסי של ישראל בהיי

 המועצה שנתי דוח: "וכן. 2012"ס, הלמ, 2011הלמ"ס: שנתון הסטטיסטי לישראל  נתוני דעל עיבו מבוסס  58
 נתוני( 2011"פ מולמו: להלן. )2012, ופיתוח למחקר הלאומית המועצה", 2011-2010 ופיתוח למחקר הלאומית

 לאדם₪  2,126לאדם לעומת ₪  6,755 -תל אביב, המרכז, וחיפה, הם כ מחוזותאת  שכוללואדי,  בסיליקוןהמו"פ 
 האחרים.  באזורים

http://www.themarker.com/technation/1.2073847
http://www.themarker.com/technation/1.2073847
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/AnnualReport2010-11.pdf
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/AnnualReport2010-11.pdf
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/AnnualReport2010-11.pdf
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קיימים  אמנם – ישראלדשנות בלחיזוק הח הפוטנציאלאת  מגבילהזו  לילהלא מכ חדשנות .60
 מגמת של התחילת, וישנה ליתהעי ולוגיהניסיונות לשילוב אוכלוסיות חדשות בתעשיית הטכנ

, אך היא החרדית חברההו יתהערב חברהטק בקרב ה-בתעשיית ההיי בתעסוקהעליית 
של  יחודיותהתאמתו לי לשל "חבר מביא חבר" ולא ע יםעל העתקת המודל הקי בססתמת

 59שונות באוכלוסיה. קבוצות

בישראל  פוטנציאליותהתעשיות ה גווןהאוכלוסיות ומ גווןהמובחן, מ יםהאזור מגוון ,בהתאם .61
 :ביטוי כדילא מגיע ל

מגיעים  עילית( בתעשיית הטכנולוגיה הים)היזמים והעובד העוסקים מרבית– אנשים ■
 60יחסית. והומוגניתמשכבה חברתית צרה 

לידי ביטוי  באשהוא  כפי, נולוגיתיסוק בחדשנות טככאמור מרבית הע – אזורים ■
ובמדדים נוספים, ממוקד  קחברות ההזנ תההוצאה למו"פ אזרחי, בכמו פלגותבהת
 הארץ ובחיפה. כזבמר

 בענפיבמקום טוב באמצע, תוך התמקדות  הואבישראל  שיותהתע ווןמג – תעשיות ■
מד, החקלאות והמים ובשנים האחרונות -והמחשבים, הביטחון, הביו התקשורת

 61.אבטחת המידע והסייבר

 ותהפוך את עמדת ההובלה בתחומים אלו לשמרלא תשכיל  שישראל חשש קייםהאמור,  לאור .62
בענף מסוים  עשייהמשליך על כושר התחרות של הת נוזה, אינ מצב – למדינה אחת מני רבות

 מול מדינות העולם של ההובלה הישראלית הקיימות את אתגרמאו בתקופה קצובה, אלא 
  62הכלכלה, הביטחון והחברה בטווח הארוך. מיבתחו

להשפיע על  העשויותלמגמות  מוקדמים תסמיניםניתן לראות  םשחיקה ראשונים, בה סימני .63
  : ומיםתח במספר, ניכרים כיום בעתידההובלה של ישראל  כושר

 פתחותמת וגיותהסממנים הבולטים של מעצמות טכנול אחד – רוחניהקניין ה בתחום ■
העשור האחרון מציגים את  נתונישל כמות הפטנטים שלהם.  תיתהגדלה משמעו הוא

בזמן שבישראל חל  - העולמיהעלייה ברישום הפטנטים בישראל כנמוכה יחסית לממוצע 
גדל מספר  BRIC-הפטנטים שנרשמו, במדינות ה כמותב 92%האחרון גידול של  שורבע

על  הגןהרוחני הוא מרכיב מרכזי ביכולת ל יין. בעולם שבו הקנ600%-הפטנטים ב
  63ללמד על מגמה משמעותית. יכוליםאלו  נתוניםחדשנות, 

ברמת  ירידה על צביעיםמ סאפלייד אקונומיק חברת של ממחקרנתונים  – הפריון בתחום ■
 מהבארה"ב לר קבילה, כחלק מהתפוקה המהאחרונותטק בשנים -ההיישל עובדי  הפריון

-יירמת הפריון בתחום הה צויהבשעה שבעולם במהלך העשור האחרון מ זאת. 83%של 
 64טק בעלייה מתמדת.

 לוגיהשיעור העובדים בתעשיות ובשירותים של טכנו 2001 מאז – תעסוקהה בתחום ■
  65.9%ונע סביב  בהמשרות במשק נותר יצי מכללעילית 

                                                 
 ."רשח פרויקטו; בעבודה הזדמנויות וויוןש נציבות; העסוקבת לגיוון הישראלי הפורוםלכך ראה:  דוגמאות  59
, על פי סקר הלמ"ס משנת 94.5%(, יהודים )2013 -חברת אתוסיה מ של"ס וסקר מעל פי הל 88%-78%) גברים  60

לפי סקר  29%) 8200(, עם בולטות ליחידות הטכנולוגיות דוגמת אתוסיהלפי סקר  90%(, בוגרי צבא )2009
: אהאתוסיה(. ר רעל פי סק 75%) 40אתוסיה(, בוגרי אוניברסיטאות )ופחות מכללות(, צעירים מתחת לגיל 

טק הישראלי: גבר צעיר, יוצא יחידה קרבית או טכנולוגית בצה"ל ובוגר -ההי פרופיל, "הירשאוגה א.
 (.10/03/2013, )מרקר דה", אוניברסיטה

שיעור משרות המחקר והפיתוח בענפי  . כמו כן,4מיקומה של ישראל באופן יחסי לעולם ראו תרשים מס'  לעניין  61
  .2011"פ מולמומכלל משרות המו"פ העסקי בישראל. מתוך:  60% ווהוהתקשורת מה קטרונייםהרכיבים האל

לכך היא תעשיית היהלומים הישראלית שהיוותה בעבר את עיקר הייצוא מישראל. ישראל היתה בעלת  דוגמה  62
 השוק. חובלגיה נגסו בנת הודוה זו נשחקה, ומדינות אחרות כמו עמדת מובילות עולמית, ובעשור האחרון עמד

מדינות  כלל)ממוצע   20%-קרוב ל –, בהודו יםהפטנט וםבריש 36%שנתית ממוצעת של  עלייה ישלמשל, בסין  כך 63
 .WIPO: ראה (.17% שלממוצעת  שנתיתעלייה  - BRIC-ה

 (.08/01/2013, )מרקר-דה", טק הישראלים הם בטלנים?-אפילו עובדי ההיי האם: ארלוזורוב מ., "ראה  64
  .למדע מדדים: ראה  65

http://www.diversityisrael.org.il/
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Shivyon/Shivyon.html
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Pages/ShacharHomePage.aspx
http://www.themarker.com/1.1959126
http://www.themarker.com/1.1959126
http://www.themarker.com/1.1902599
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 -ור שהחל בהעילית נותר קבוע בעש ולוגיהשל תעשיית הטכנ חלקה–הייצוא  בתחום ■
   .ימסך היצוא התעשיית  45%-ועמד על כ 2001

 ןמחסור מסוים בהון בפרט בשלבים המוקדמים בפיתוח מסתמן –השקעות ההון  בתחום ■
 66.אפ-סטארט תשל חברו

 בתפיסה ישינו ללאכי  תהפנימיות בישראל מלמד ותהמגמות העולמיות והתמור בחינתכן,  על .64
אפ", -של "מדינת הסטרט ישגיהעל ה ורעלולה למצוא עצמה מתקשה לשמ ישראל, רווחתה

אמיתית לכלכלה,  סכנהיוצר  הדברבזירת החדשנות הגלובלית יישחק.  בילומעמדה המו
 ביכולתה של ישראל לזנק.  ופוגעלחברה ולביטחון 

ם עומדים כיום בפני מציאות שונה, שמחייבת מדיניות מכוונת חדשה. ההנחה, לפיה א אנו .65
 ניתן לשוק לעשות את שלו הצמיחה תמשך, אין לה בסיס.

 .1מסכמת של חלק זה ראו נספח  לטבלה

 

 

 

 

                                                 
אין מספיק הון זמין לחברות חדשות וההצלחות שלנו רק גורמות לממשלת ישראל לנוח על זרי הדפנה.  בישראל"  66

את ההצלחות שלנו אנחנו משיגים למרות הממשלה ולא בזכותה. ממשלת ישראל חייבת להתעורר ולהתחיל 
 היו הם Waze-ב השקענו לולא., "מ ואורבך. א גלעד: מתוך ."מאוחר מדי כאןבתוכנית אסטרטגית לפני שיהיה 

 (.13/06/13, )כלכליסט", יורק לניו עוברים

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3605013,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3605013,00.html
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 ממשלתית מכוונת יד נדרשת: 3 פרק
המדעיות טכנולוגיות של  כולותתפקיד מפתח בקידום הי בעבר היה לממשלהשראינו,  כפי .66

מנקודת פתיחה נמוכה לעין ערוך מהיום, השכילו קברניטי המשק לייצר תשתית  –ישראל 
 טכנולוגית בעולם. -לישראל לזנק לחזית המדעית פשרהורגולטורית שא לכליתאנושית, כ

של מודל הולך ונשחק, תחרות  במציאות – צריך להיות תפקיד משמעותי גם כיום לממשלה .67
עולמית גוברת, ומספר לא קטן של נקודות חולשה מהן סובל המשק הישראלי, מתחייבת 

 הרצויים. כיווניםהתערבות ממשלתית משמעותית שתכווין את המשק ל

שרואים  אלוכ ישלדעה הרווחת הרואה בסקטור הפרטי כמוביל את יכולות החדשנות,  בניגוד .68
-עותי ביותר, שבלתו אין, ביכולת לקדם פיתוחים מדעיםבממשלה כגורם המשמ

להיות יזמית פעילה ולקחת  ממשלותבמסגרת זאת גוברים הקולות הקוראים ל 67טכנולוגיים.
 68סיכונים בהכוונת השוק.

 קעהשאלו מתחזקות לאור המדיניות האקטיבית שמגלות חלק ממדינות העולם בה טענות .69
טריליון  1.7מוציאה סין  למשל כך –פוטנציאל צמיחה בתעשיות ובשווקים שהן מזהות כבעלי 

מליארד דולר על  60-ובנק ההשקעות של ברזיל מוציא כ שנבחרו, דולר על חמישה סקטורים
 69אנרגיה ירוקה.

-פרו", בעולם שבו ממשלות נוקטות "יטראליתמקום דומה כי מדיניות של "אקטיביות נ מכל .70
אקטיביות מוגברת", אין בה די, והממשלה נדרשת לסייע למשק כדי לאפשר לו לזנק במונחים 

 השוואתיים. 

 חדש  ללעצב מוד ההזדמנות
לו  ולגבשבמועד את האתגר  לזהותמוח מרכזי שמסוגל  אותומרכזי בכל הצלחה הוא  מרכיב .71

בדרך הנכונה עלולה לסמא אותנו מפני הצורך למצוא  אנחנודווקא התחושה, כי  –הולם  מענה
יצירתיים למציאות המשתנה. במדינת ישראל על אתגריה החברתיים, כלכליים  נותפתרו

 תהיכול תגוף מרכזי מטעם הממשלה בבחינ של, חייב להיות עיסוק בלתי פוסק וביטחוניים
 שלנו להתמודד עם האתגרים שהעתיד צפוי להוליד. 

-המדעית תקיימא בתחומי החדשנו-עולמית בת הצלחהמתכון אחד שמוביל ל איןזאת,  עם .72
 אבו קצב השינוי הולך וגדל, ל בעולם – צריכה לפלס את דרכה בעצמה מדינה וכלטכנולוגית, 

או מדריך המורה כיצד להיות חדשני ברמה עולמית, וכפי שישראל עיצבה  פרניתן לפתוח ס
 היא תצטרך לגבש את המודל העתידי.  אפ, כך-בדמותה את מודל מדינת הסטארט

, םמתפקדי מוסדותקיימים  בישראל –טובה משהיתה בעבר  קהמוצא היא ללא ספ נקודת .73
 ברמה מיתוג(, productive knowledge) בסיסיותמנהיגות טכנולוגית מחויבת, יכולות ידע 

 שאינן פוטנציאליות אוכלוסיות של מגווןו, בה המושקעים בינלאומיים תאגידים, הגלובלית
 כלים של רחב מגוון בידה נותנים ואחרים אלה כל. טכנולוגית-המדעית מהעשייה חלק כיום

 .טכנולוגיות המדעיות ביכולותיה לזנק לישראל שיאפשר מודל לייצר

 והטכנולוגיה המדע בתחומי הפיתוח מדיניות את שמקדם חזון אין היום של בישראל אך .74
 .כיוון אותול השונים המגזרים את ורותם

 

 בחזון משותף הצורך
 :רצויים טיםמספר אפקצריך לגלם  ותףמש חזון .75

                                                 
 (.05/08/2013, )גלובס", באמת אחראי לפיתוחים הטכנולוגיים? מי: "ראה  67
 מהמחקר הבסיסי. 60%-. בארה"ב הממשל אחראי על רבע מהמו"פ ושם  68
 (.08/08/2013, )גלובס", פירותיו את הפרטנו אבל, הסיכון של סוציאליזציה עשינו: "ראה  69

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000868667
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000868668
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שכבות  כלל שמגיעה הצמיח 70,שמתקיימת בה צמיחה מכלילה מדינה –מכלילה  צמיחה ■
 החברה;

מדינה שרואה ביכולת לייצר חדשנות כמשימה לאומית שנוגעת  – כלל הציבור רתימת ■
 לכלל המרכיבים בחברה הישראלית;

חדשניות,  תהמעודדת חדשנות, מתגמלת יכולו יבהסב שיוצרתמדינה  – חדשנות סביבת ■
 גיבוי ללקיחת סיכונים; נותנתו לחותמציינת הצ

גם בחברה, בחינוך,  , אלאיהלא רק בטכנולוג היאמדינה שבה חדשנות  – ממדיות רב ■
 ;וברגולציה מדיניות, בתבמוסדו

פתרונות לצרכים/אתגרים  לייצרבעיות ו לזהותעם יכולת  מדינה – גלובליותו מקומיות ■
 מקומיים וגלובליים;

 מדינה הממותגת כיצירתית ובעלת יכולות חדשנות ייחודיות. – מיתוג ■

  :הלןלישראל כדל ביחסלנסח את החזון  ניתןהמנויים לעיל,  יםרקע האפקט על .76

 החברהעולמי לחדשנות.  מרכז, ווהטכנולוגיה המדע תחומיב ולמימובילה בקנה מידה ע מדינה ■
 מקומיות, בעיות לזהות תיכול ובעלת, ככזו ממותגתחדשנית,  היאככללה  הישראלית
, והן ניזונות הכלל נחלת הן החדשנות יכולותמענה הולם בקצב מהיר.  להן ולתתוגלובליות, 

 ., אנשים ומדיניותמוסדותבישראל של  המתקיים המיוחד מהמרקם

 פעולות של שורה נגזרים מכאןכפי שנראה להלן ו, אליו לכוון צריכה שהממשלה המקום זה .77
 .לקדם צריכים והאקדמי העיסקי המגזר עם בשיתוף שהממשלה

                                                 
 מכון", גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות –האמנה הישראלית החדשה  – 15ישראל  חזון: "ראה להרחבה  70

 .2011, ראּות

http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusiveness%20-%20conceptual%20framework.pdf
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 : שכלול מעגל ההזנה של החדשנות בישראל 4 פרק

, שכיום מתמקד במעגל ההזנה של החדשנות בישראל מעגלהחזון מחייב שכלול  קידום .78
לו להתרחב.  שמאפשרת, ונעדר תשתית מתאימה מדיניותו אנשים, מוסדותמצומצם יחסית של 

 הרחבת: הפעילות אופן של פרדיגמטי שינויבהם נדרשים  תחומים מספר זיהינו כך לצורך
מטיפול במערכת  מעברחדשנות;  המאפשרת המוסדית תשתיתה הרחבת; החדשנות בסיס

 .ןעליהם בהרחבה להל נפרט יצירתית עם כשלי שוק. והתמודדותהחינוך לחינוך רב מערכתי; 

-בחזית העולמית של החדשנות המדעית להישארהישראלי, היכולת להצליח  במקרה .79
 71(Social/Societal Innovation) תחברתי חדשנות לתרגםביכולתה  לויהטכנולוגית ת

חדשנות חברתית היא היכולת של המדינה והחברה לייצר את  – נולוגיתטכ-לחדשנות מדעית
 את להזין שיכולים, הכללים, התמריצים, הסביבה והשפה הערכים, הארגונים, סדותהמו

 ניםבסיסה יכולים המגזרים השו לטכנולוגית. זוהי התשתית החברתית שע-החדשנות המדעית
 לצמוח ולשגשג.

הוקמה תשתית ענפה של  20-במהלך המאה ה –חדשנות חברתית  יצורהשכילה ישראל ל בעבר .80
 בניית המדינה, קליטת עלייה, תגרעם א תמודדארגונים ומוסדות שבזכותם הצליחה ישראל לה

ועוד. במסגרת התשתית הזו ניתן לציין את התנועה  יטחון, בחקלאותהקמת יישובים, 
, המכון הביולוגי, וולקני מכוןההגנה, ההסתדרות הציונית,  ארגוניהקיבוצית, 

 וייצמן ואחרים. מכון, הטכניון, האוניברסיטאות

תרבות ישראלית שעודדה מחקר ופיתוח, יצירתיות ויזמות,  עבסיס מוסדות אלו ועל רק על .81
בישראל לעמדת ההובלה  טכנולוגיות-המדעיות היכולות את שהובילהצמחה שכבה ישראלית 

 .האחרוניםבה נמצאת ישראל בעשורים 

ים להכשרת כוח נונדי הממשלה או נתמכו על ידה, המנגבין מוסדות שהוקמו על י ,השילוב .82
הוביל להקמת שורה של חברות ישראליות גדולות  ,מכוונת ממשלתיתות ומדיני ,אדם מתאים

 הישראלי משקאת החדשנות ב הזיןל המשיך אשר ,יתרון תחרותי לישראל שהקנו, קותוחז
. דוגמאות לחברות כאלו בתחומי הביטחון, הבריאות, המים והחקלאות, משך תקופה ארוכה

 .2, ניתן לראות בנספח הסייבר בתחוםהתקשורת והמחשבים ולאחרונה גם 

 : מעגל ההזנה של החדשנות4תרשים 

 

                                                 
 ,.The Radical Remaking Of Economics And  –The Rigin Of Wealth Beinhocker Dראה:  להרחבה  71

What It Means For Business And Society, (Harvard Business School Press, 2006). pp. 15-16.  
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 בסיס החדשנות הרחבת
הקטן מאפשר לה  גודלה ,אחד מצד –, ישראל נהנית וסובלת כאחד מקוטנה היחסי כידוע .83

שאל מול תהליכים גלובליים  מצב נוצרשני,  מצד אולםיכולות סינרגטיות ושיתופיות טובות, 
 אדם, ישראל סובלת מנחיתות. כוחנרחב של  היקף עלמשמעותיים, שמושתתים בעיקר 

האנשים  מגוון, רואים כי למשל של יום, כאשר מתמקדים בטכנולוגיית העילית בסופו .84
-ירושלים-העוסקים בכך כיום הוא מצומצם יחסית, הם ממוקמים פחות או יותר בין קו ת"א

ושם מורגשים פירות  חדשנותשם מתרחשת ה חיפה, ועוסקים במספר תעשיות מרכזיות.
 ההצלחה שהיא מביאה עימה.

אנשים,  יותר לשתף היכולתאת  כוללת זו הרחבת –הרחבה של בסיס החדשנות כן, נדרשת  על .85
והשתתפות בפירותיה. כלומר, ככל  חדשנותיצירת ה בתהליךנושאים  יותרביותר אזורים וב

 אנשיםנוכל לייצר הן יותר  תשנוכל להרחיב באופן משמעותי את בסיס החדשנות הישראלי
לכלול בין  צריכההרחבה זו  72פעם. ותשלא היו קיימ שרלוונטיים לשוק והן מגוון של יכולות

  :הבאיםהשאר את האלמנטים 

בדמות כמיליון עולים מחבר  נוסף' לוקסוסלא צפויה ליהנות מ' ישראל – אנשים יותרשילוב  .86
. יחד עם זאת, לישראל יש כוח אדם איכותי 90-ה שנות תחילתהעמים אשר הגיעו ארצה ב

של החלק באוכלוסיה  מעותיתמש הרחבהשהפוטנציאל שלו עדיין אינו ממומש. לכן, נדרשת 
 באמצעות: ,השאר בין המתקדמות, מהתעשיותונהנה  התורם

של אוכלוסיות שעד כה היו  ב, משיכת מגוון רחכלומר –ודרותמ יותאוכלוס שילוב ■
 73, חרדים ונשים.ערביםחסי מתעשיית טכנולוגיית העילית, ובראשן מודרות באופן י

תמריצים ייחודים  שמעניקה מדיניות גיבוש באמצעות זאת –מוחות שעזבו  החזרת ■
בשנים  ים, לרבות בחינה של הקלות מס לתושבים חוזרייה, במחקר, בתעשבאקדמיה

 הראשונות לחזרתם.

בתחרות העולמית על כוח אדם איכותי  – העולם רחבימ יהון אנושי איכות משיכת ■
ישראל תעשה טעות אם תסתמך רק על כוח אדם כחול לבן. היכולת, של כוח אדם 

 בעלתבישראל ולפתוח בעתיד שווקים עבור ישראלים, היא  וללמדמקצועי מצוין ללמוד 
 ותשורה של צעדים שמושכים לישראל את מיטב המוח לנקוט יש ,. לפיכךחשיבות עליונה

 משיכה כמוקדישראל  תמתוך מטרה למצב א מחקרוה מדעה תחומיולמיים בהע
 שלהםבתקופת הדוקטורט  ייניםזרים מצט לעודד ןלחדשנות עולמית. כך לדוגמא נית

במוסדות  ייעודייםקמפיינים  לערוךתוכניות הלימוד,  ןמימו רתתמו לישראל להגיע
 ודהתנאי מחקר ועב רבמגוון שפות, לייצ וכניותההשכלה המובילים העולם, לייצר ת

 ייחודיים, להקל בדרישות ההגירה ועוד. 

מימוש הפוטנציאל של העולם היהודי  – כנכס והתפוצה הישראלית היהודי העולם ■
ת ומשיכת מוחות יהודיים לישראל לשם תרומה לעולם המדע והטכנולוגיה, באמצעו

עבודה מול הקהילות היהודיות בתפוצות ויצירת תמריצים מתאימים לעידוד הגעה 
 .רת שיתופי פעולה מרובים ויצירתייםי, וליצלישראל

 להתרכזבישראל תעשיית טכנולוגית העילית נוטה  –אזורים  יותרעידוד התרחבות החדשנות ל .87
ושלים ובאר שבע, יש ריכוז בערים כמו יר גםבמרכז הארץ ומישור החוף: "הסיליקון וואדי". 

של התעשייה בצורה פחותה. כתוצאה מכך, אזורי הפריפריה לא נהנים מפירותיה של תעשייה 
לפתח מספר  מוצע. על כן, לוא באזוריםהקיים  הפוטנציאל את ממצה לא עצמה והתעשייה, וז

מספר  יצירת, באמצעות למשל'. דיווא סיליקוןמוקדים של תעשיית טכנולוגית עילית לצד 'ה

                                                 
 ,.Work, Leisure,  "The Rise Of The Creative Class: And How It's TransformingFlorida R: ראה  72

Community And Everyday Life Hardcover",(New York: Basic Books, 2002).  :להלן(The Rise Of 
The Creative Class) 

, 132 סטטיסטיקל"ס, הלמ, 2011-1990 וגברים נשים: ראה; 2011 בשנת בהייטק השכירים מכלל 34% היוו נשים  73
 הופמן: ראה. 1%-מ פחות טקיבההי החרדים שיעור גם כן כמו; 1%-חות מ. שיעור המועסקים הערבים הוא פ2013
 (.06/01/2011, )גלובס", טק פסח על חרדים, ערבים, דרוזים ואתיופים-ההייצ., "

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000613569


30 
 2013, אוקטובר 

 ד, תשע"תשרי
 

 

126 Yigal Alon St., Tel Aviv 67443, Israel ▪  67443, תל אביב 126יגאל אלון  
(580419513ע"ר   ) +972-(0)3-6950090 ▪ office@reut-institute.org ▪ www.reut-institute.org 

 

דגש  74של הארץ. המו"פ שיהיו מפוזרים לאורכה ולרוחב מבוססיחדשנות  של תעשייה כולותאש
צריך להינתן לחיזוק האשכולות הקיימים במקומות כמו באר שבע על מנת שתהיה תשתית 

 כולות נוספים באזור.מתאימה לאש

היכולת לייצר חדשנות תלויה בין השאר בכמות ובמגוון הידע  –עידוד תעשיות חדשניות נוספות .88
( Social or Societal Knowledgeהנמצא בחברה הישראלית. ככל שכמות הידע החברתי )

 ידעהישראלי רחבות יותר. כמות ה משקגדולה יותר כך מגוון האפשרויות העומדות בפני ה
דומה למשחק  ברהחברתי היא סך הידע הקיים אצל היחידים המצויים באותה חברה. הד

 75כך ניתן להרכיב יותר מילים, וכן מילים יותר מורכבות. תיותשיש יותר או כלנא": כ-"שבץ

אלו יגדל  שלרב, וככל שמגוון  חברתילישראל ידע  יש יםמסוימובתעשיות  בתחומים ■
, ומים מד, חקלאות-, ביוICTבתחומים כמו  – מוסף ךער ךתוכל להפיק מכ ישראל

מצרפי רב שמאפשר לה  ע, לישראל יש ידמידע וסייבר אבטחתתעשיות ביטחוניות ו
חדשנית בקנה מידה עולמי. יחד עם זאת, ישנם תחומים ותעשיות  הלהיחשב כמדינ

תית הישראלית שההתפתחות העולמית בהם היא מואצת ונדרש להתאים את התש
 בהתאם. 

 יציםכזו יכולה להיות מואצת דווקא באותם כיוונים בהם השוק לא יוצר תמר תשתית ■
, הטבות מס, עידוד השקעות הון, מחקר ופיתוח ייעודי, תבאמצעות מענקים, מלגו זאת –

 שיתופי פעולה.  ביצירתוסיוע ממשלתי 

 בהאפשרות שלה להשתל שבישראל יהיה מגוון רחב יותר של תעשיות מתקדמות, ככל ■
 טכנולוגי עתידי. יתרוןשעשוי ליצור  מהולהוביל תעשיות חדשות ומתפתחות יגבר, 

 76הישראליות התעשיות של השכלול מדד: 5 תרשים

 

                                                 
  ,Regional Development Company äskylä, (JyvTechnology RegionThe Human S. Kaikkonen: ראה  74

 .The Human Technology Region(. כמו כן ר': אתר  The Human Technology Region)להלן:  .(2000
The Atlas of Economic Complexity, Mapping Paths to ProsperityHausmann, Hidalgo, et al , ,: מתוך  75

Harvard Kennedy School.  :להלן(Economic Complexity) 
במקום ממוצע מבחינת מגוון התעשיות המתקיימות בה, ובמקום טוב באמצע מבחינת יכולתה  נמצאת ישראל  76

 .64, עמ' Economic Complexity: ראהלזנק לתעשיות אחרות. 

http://www.humantechnology.fi/en/ht_region/what_is_human_technology/?id=243
http://atlas.media.mit.edu/media/atlas/pdf/HarvardMIT_AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf
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 רפואה -וביוטכנולוגיה -: כיצד ייצרה סינגפור כמעט מאפס אשכול ביו1 תיבה

 77.טכנולוגיה-נחשבת כיום המדינה המדורגת שלישית בעולם בחדשנות בתחום הביו סינגפור ■
-להקמת אשכול ביו 1999הנוכחית היא תוצר של מימוש החלטה ממשלתית משנת  ההצלחה

 טכנולוגיה.

טכנולוגיה בין הדרג -רב מגזרי ער בנושא ביו יחלפני הקמת האשכול התקיים בסינגפור ש עוד ■
טכנולוגיה -הפוליטי והפקידותי, המדענים ואמצעי התקשורת אודות הפוטנציאל של ביו

 78.ביחס לכלכלת המדינה

טכנולוגיה למרכיב רביעי של -האסטרטגית שהתקבלה הייתה להפוך את הביו ההחלטה ■
ה, וכימיה, זאת  כדי לפזר את לצד הנדסה, אלקטרוניק מדיניות הפיתוח של סינגפור.

הסיכונים שבהתמקדות בשלושה תחומי תעשיה בלבד, ותוך התחשבות במגמה הגלובלית 
 המדעית בתחום. בהתפתחותו

. ההחלטה על  הקמת האשכול יושמה באמצעות גופים מתכללים ברמה הלאומית ההחלטה ■
( EDB)  Economic Development Boardהובלה ברמה הלאומית על המועצה לפיתוח כלכלי 

המועצה למחקר  2000של האשכול הוקמה בשנת  והניהולכגורם מוביל ומתכלל. לצורך ההקמה 
תחת משרד המדע והטכנולוגיה  Biomedical Research Council (BMRC)ביו רפואי 
 הסינגפורי. 

-זה, בשונה מתעשיות אחרות בסינגפור קודמו מרכיבים של כלל שרשרת הערך הביו באשכול ■
 כנולוגית כדי להשאיר את מירב הערך במדינה, וליהנות מיתרונות הצפיפות באשכול.ט

מחקר בסיסי, מחקר קליני יישומי, תהליכי פיתוח מוצרים, ייצור  -מרכיבי הערך כוללים 
  79סדרתי, ואספקת שירותים רפואיים מתקדמים בסינגפור עצמה.

ה להקים קמפוס מרכזי אחד הייחודיים של אשכול הביומד הובילו להחלט המאפיינים ■
החברות ומוסדות המחקר בתחום שוכנים  מרביתשימקסם את החדשנות שתופק באשכול. 

 . Biopolis -בקומפלקס משרדים אחד ה

 זה הוקם לאור הקשר חזק בין המחקר הבסיסי הביולוגי לבין תהליכי פיתוח המוצר.  קמפוס ■
ה של חידושים מדעיים לכדי יכולות טכנולוגיה מיצוי החדשנות מותנה בהמר-בתחומי הביו

טכנולוגיות, ופיתוח מוצרים. לכן נדרשת דגש על העברת טכנולוגיות ממוסדות המחקר למגזר 
 העסקי.

של מדיניות זו, הלוקחת בחשבון את כל המגזרים, היא עליה גדולה הן בתשומות  תוצאותיה ■
כמות הפטנטים, מספר החברות , בתחום החוקרים העוסקים מספר. הוהן בתפוקות בנושא ז

 המקומיות והרב לאומיות הפועלות בסינגפור וכן נפח ההשקעה במדינה, עלו כולם בחדות.

 חדשנות המאפשרת המוסדית התשתית הרחבת
של המוסדות והארגונים המתאימים הוא רכיב מפתח ביכולת של ישראל להזין את  קיומם .89

 המעגל שעל בסיסו ישגשג המגזר העסקי.

כן  מחקר זה לא נכון יהיה להצביע על תחומים פרטניים בהם נדרשת ישראל לפעול, אך במהלך .90
עשויים לתת מענה  אשר, בישראלכיום  מתקיימים םמספר מוסדות ופלטפורמות שאינ זוהו

 :לזהות תחומים כאלו או ליכולת לייצר תשתית מתאימה לחדשנות ליכולת

חזון  תווהבראשות ראש הממשלה/שר בכיר שמ מגזרית ובין משרדית בין היגוי ועדת ■

                                                 
 ." BioSpectrum", World's Most Innovative Countries In Biotech(21/06/2012) ,: אהר  77
 .Before Biopolis : ראה  78
 ,.The , Postindustrial East Asian  Cities: Innovation for GrowthShahid Y. and Nabeshima K: ראה  79

World Bank, 2006.. 

http://www.biospectrumasia.com/biospectrum/analysis/2038/worlds-innovative-countries-biotech#.Ufpyu9Lwlc1
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7102?show=full
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המדיניות הישראלית,  את, לנווט רזו תהיה אחראית, בין השא ועדה –כולו  משקודרך ל
 לנתבכשלי שוק, לוודא קיומה של רגולציה מתאימה או לעדכן רגולציה מסרבלת,  לזהות

פעולה רב שיתוף  ליצור, םשיתופי פעולה בינלאומיי לייצראחריות,  לקבוע, ביםמשא
 ישראלאת  ולמתג, לקדם את היכולות הישראליות הבסיסיות בכלל המערכות גזרימ

הדגש על ועדה בראשות ראש הממשלה או שר בכיר נועד כדי להבחין  80.מיתבזירה העול
בין הצורך לייצר מדיניות כלל משקית שמחייבת סמכות מיניסטריאלית לבין מקום שבו 

 מכות אקזוקיוטיבית.נדרש ליישם מדיניות שאז די בס

עסקים, ארגונים,  ביןהניסיון בעולם מראה שקישור  – שחקנים בין רישות פלטפורמות ■
 על 81ועובדים מגדיל את הפוטנציאל לחדשנות. קרנותני שירותים, מוסדות הכשרה ומח

מענה הולם  ת, שמאפשרת לתמהירהלזליגת מידע  תרוםל עשוישל רשת  קיומהכן, 
 במאגרישיתוף  עודדתשמ רשת מספר דוגמאות: לכךבעולם יש  82.שתניםלצרכים המ

 מימון; הזדמנויותו מחקרעסקיים או טכנולוגיים ושיתוף במידע אודות הצעות  מידע
 83.מתכללות חוצות מערכות )תל"ם( התארגנויות

 ISTIPIהישראלי למדיניות מדע, טכנולוגיה וחדשנות  המכון: 2 תיבה

 בין"פ שת ליצירת פלטפורמה מהווה וחדשנות טכנולוגיה ,מדע למדיניות הישראלי המכון ■
 . זאת סביב נושאים כגון: בריאות, חקלאות, תחבורה וחינוך. החדשנות סביבות ולפיתוח מגזרי

 פרויקט או תשתית סביב פעולה לשתף יכולים השחקנים כלל ןבה סביבות ליצור מנסה המכון ■
למשל, המערכת הרפואית בישראל  .השונים הצרכים כלל מטרה להכיל את מתוך משותף

הכוללים היסטוריה רפואית דיגיטלית בבתי החולים וברפואה  ,מתאפיינת במאגרי מידע
שנה. מאפיינים אלו, בשילוב התרבות היזמית והמחקרית ברפואה  15 ניב ,הקהילתית

טק וכד'(, מהווים בסיס איתן למיצובה של ישראל כמרכז חדשנות -ובתחומים משיקים )היי
תחום, תוך הנגשת הנתונים מקדם המכון קונסורטציום של שחקנים ב רקע זה עלבתחום. 

ומשיכתן של  ,הרפואיים, הנחלת פרקטיקה של "חדשנות פתוחה" בקרב קופות ובתי החולים
לאומית להשתמש בזירה המקומית כמרכז ניסוי ופיתוח לפתרונות בתחום -מספר חברות בין

 האנליטיקה הרפואית.

משמעותי על על מגזריים למגמות עתידיות שעשויות להשפיע באופן  חקרמ מוסדות ■
 –)צרכים, ביקושים, זירות טכנולוגית רלוונטיות ועוד( החדשנותסביבת הפעילות של 

אלו מספקים את התשתית המחקרית הנדרשת שעל בסיסה גורמים ממשלתיים  מוסדות
או גורמים עסקיים יכולים לפעול, כל אחד בתחום עיסוקו. המחקר נוגע, בין השאר, 

למגמות  תוכנולוגיה, בשוק המקומי ובהתאמ, התפתחות הטעולמיותבמגמות ה
 המתפתחות, ברגולציה הנדרשת, כוח אדם, חינוך והון אנושי.

                                                 
 מדען ראיון :ראה .שרואה את כל התמונה עמד המדען הראשי, אבי חסון, בראיון לענבל אורפז בגורםהצורך  על  80

 .מרקר בדה ראשי
Report prepared for The Bay Area t ModelThe Innovation Driven Economic Developmen ,: ראה  81

Council Economic Institute, Collaborative Economics, 2008. 
 .אזורית מדרגה קפיצת :ראה  82
 תשתיתטכנולוגיה, שם הוקמה -ארגון שמגדיר כיווני מחקר אל מעבר לאופק )לדוגמא בתחום הננו -"ם תל  83

 וולנטרי(. הארגון הוא 7שהופיע בדוח כנס הרצליה מס'  כפי 2003בעמדת הובלה מאז  ראלמחקרית שהציבה את יש
סיכום כנס הרצליה  דוח: ראה לר.מיליון דו 300' ומאז הוציא סכום של 97-ע"י האקדמיה למדעים ב הוקםלגמרי ו

 .2007, הבינתחומי המרכז, 7-, כנס הרצליה ה2007

http://www.bayeconfor.org/media/files/pdf/InnovationDrivenEconomicDevelopmentModel-final.pdf
http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=323
http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=323
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 Big Innovation Centre84: 3 תיבה

Big Innovation Centre (BIC) על ידי  2011 שנתב הוקם אשרבאנגליה,  ותלקידום חדשנ מרכז הוא
של חדשנות, לחזק את  סביבהכדי לקדם  סקיותע וחברות לנקסטר טתקבוצה משותפת של אוניברסי

 של הכלכלה האנגלית ולקדם חדשנות פתוחה.  תיותהתחרו

■ BIC למשל בנושא  נסאו כ קתוןאה דוגמת – עורך כל חודש בממוצע אירוע עם פרופיל ציבורי(
 (.חדשנותה תחומיוהמגזר העסקי ב מיה, האקדמשלההמ ןהיחסים הרצויה בי תמערכ

העבודה  -  Big Data:21 -רב שימושיות של המאה ה טכנולוגית – מחקר  מרכזיים תחומי ■
מדעי  – בריאות; יבההמעבר לכלכלה שאינה פוגעת בסב –בעולם רווי נתונים; צמיחה ירוקה 

 מהפכת התלת ממד ומדפסות תלת ממדיות. –ייצור  ולוגיית; טכנפואהר-החיים וביו

■ BIC  הליכי יצירת והפצת בת ייםתפקודם ותפקידם של השחקנים הרלוונט סביבעורך מחקר
הכשרה מקצועית, תפקיד הממשלה והרגולציה,  מוסדותהחדשנות: אוניברסיטאות מחקר, 

 השוק הפיננסי ומודלים חדשים למימון חדשנות, ומודלים עסקיים חדשים ליצירת חדשנות.

 תשתיותה בתור תומוגדרה השחקנים חולקים מידע ותובנות הליךהת במסגרת – מידע החלפת ■
והמנגנונים המאפשרים זרימה יעילה של מידע בין בעלי העניין במשק )המגזר העסקי, המגזר 

 הרחב(. והציבורהציבורי 

 מובילי החדשנות. יןנרחב ב רישות ■

 בין מכלול השחקנים. שיח מתמשך ורב פעמי קידום ■

 חינוך לחינוך רב מערכתי כתלאורך החיים: מעבר ממער חדשנות
, שהיא גוף גדול וכבד תנועה, ורמאליתולך וגדל, מערכת החינוך הפבו קצב השינוי ה בעולם .91

 היכולות המדעיות והטכנולוגיות. של מואצתלעולם תתקשה לתת מענה הולם להתפתחות 

 מערךהיא רק חלק אחד מ אליתבשינוי תפיסתי, לפיו מערכת החינוך הפורמ חכן, יש הכר על .92
ישנם שלבים נוספים  שלאחריו, ראשיתיהוא לתת ידע בסיסי  תפקידה – דשנותלח וךהחינ

"חינוך  של מהרעיון השראה שואב ןההיגיו .שמכשירים את הפרט להיות חדשני בתחום עיסוקו
 בעולם רלוונטי שארילה כצורך נפוץ ליותר הפך שכיום(, Life-Long-Learning" )החיים לאורך

  .משתנה

כך, אופיינו המערכים הבאים כצמתים משמעותיות לעיצוב יכולות החדשנות של הפרט  לצורך .93
 : לאורך החיים

, החלטותמחקרים מראים ש –המכריעים  בגילאים יתמדעית טכנולוג השכלה ■
או טכנולוגיים מתקדמים,  עייםשל לימודים מד למסלול יכנסשמשפיעות על היכולת לה

 דישלא ללמוד  16מסוים החלטה בגיל  במובןצעיר.  יתמתקבלות לעתים בגיל יחס
יחידות באחד ממקצועות המדעיים )מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מחשבים(, 

מדעי באוניברסיטה.  צועבאופן משמעותי את הסיכוי שאותו אדם ילמד מק מקטינה
ללמוד מקצועות בסיס  15-16בגילאי  למידיםעצומה בעידוד ת יבות, יש חשמשכך
ם בהיקף הנדרש ולסייע למתנדנדים לעשות כן על מנת להרחיב את הבסיס של מדעיי

הדבר רלוונטי לנשים, ערבים  בעיקרהאנשים שמסוגלים להיות רלוונטיים למשק. 
 85וחרדים.

 יש אליתהפורמ החינוך מערכתל – הפורמאליתעל חדשנות בתוך מערכת החינוך  תגמול ■
 ך, אך היא עובדת לפי מערשנותתחושת המסוגלות הבסיסית לחד בהקנייתתפקיד 

כמות השותפים בחדשנות,  הגדלתתמריצים שמבוסס בעיקרו על ידע והישגיות בידע. 

                                                 
 .Big Innovation Centre:אתר ראה   84
 .אינטל של החינוך יוזמתאינטל:  חברתשל  באתרהחינוך של אינטל.  יוזמות ראה לדוגמה  85

http://www.biginnovationcentre.com/
http://www.biginnovationcentre.com/
http://www.biginnovationcentre.com/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/heb/intel_learn/459992.htm
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שימת דגש בכל שלב בתהליך החינוכי על חשיבה חדשנית, היכולת למצוא  מחייבת
ים רבים שותפ ית ידע.יזאת מעבר להקנ פתרונות לאתגרים ופיתוח היצירתיות,

 בתהליכים חינוכיים משנים את פניהם בשנים האחרונות לכיוון זה, אולם אין בכך די.
שניתנים במערכת החינוך על מנת  תמריציםמשכך, נדרש לשפר את מערך התגמול וה

תלמידים ומחנכים  לגלות יכולות חדשניות הן בתוך מערכת החינוך והן מחוצה  לעודד
 לה.

 מחוץעידוד מרחבי למידה טכנולוגיים  – אליתהפורמ ךהחינו ערכתמחוץ למ חינוך ■
-נוער; מיזמים קהילתיים תנועותמתנ"סים, מרכזי צעירים;  כמו מאליתהפור למערכת

הוא הכרח, בבחינת ההבדל  הפורמאליתלמערכת  וץמח חינוךה מערך. נולוגייםטכ
גמישות להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים  מאפשר הואשעושה את ההבדל, שכן 

 אותם לכללא מסוגלת להתמודד איתם, וכן התייחסות פרטנית  הרשמית המערכתש
אינם נעדרי יכולות לתרום  הםאינה מתאימה להם, אבל  אליתהפורמ תצעירים שהמערכ

 86לחברה ולכלכלה בישראל.

הצבא הוכיח  – למצוינות כמקפצהאזרחי/לאומי  ושירותביחידות צבא מובחרות  שירות ■
כמקפצה למצוינות. היכולת של הצבא לספק  המשמשתחיים מעצבת  יתאת עצמו כחווי

, צוותב עבודה יכולתאלתור, עצמאות,  יכולתלקחת סיכונים,  נכונות דוגמתחיים  כישורי
. פרטיה ורבסקטבסיס לשכבת מנהיגות ישראלית הן בסקטור הציבורי והן  אבןהיוותה 

בישראל נגישה למשאב האדיר הזה של  אוכלוסייההבעיה היא, שכיום רק כמחצית מה
סובלים מנחיתות ביכולות ובהזדמנויות. לצד זאת גם שירות  שאינםכישורי חיים, ואלו 

שמי  באופןובלבד שיעוצבו  רשיםלאומי/אזרחי יכולים להוות מקפצה לכישורי חיים נד
 87בתוכנית יידרש ללמוד ולהתנסות ביכולות שמפתחות כישורי מנהיגות. ףשמשתת

 הצליחוש מיםהיז מספרב עולםאחת מהמובילות ב היא ישראל– לאורך החיים חניכה ■
הגדול  האתגרביחס לגודל האוכלוסייה. עם זאת,  קדמותהטכנולוגיות המת בתחומי

והכשרה  חניכה יכולת, לכן. יישומו אלה החדש וןרק הרעי איננו נותביכולת לייצר חדש
פעולה, גיוס  וףסיכונים, שת יחת, לקלטותבין השאר, קבלת הח שכוללת, תמשכתמ

ביותר בחייו של יזם ומנהל. חניכה זו  שמעותיותמ להיות עשויותניהול,  וכישוריכספים 
 כיועצים לשמשיכולים  שיצליחו היזמיםעשויה להמשיך להזין את עצמה בחזרה, כלומר 

( Acceleratorאחד ליישום חניכה כזאת הינו מאיץ טכנולוגי ) כלי. יםצעיר ליזמים
ים וותיקים. דוגמא למאיץ כזה היא ליזמים, בין השאר, חניכה מצדם של יזמ ציעהמ

Citrix 88אפ.-של הסטארט קדםשבארה"ב שמציעה חניכה ליזמים בשלב מו 

 חדשנות יצירתל כפלטפורמהXLN : 4 תיבה

הייצור העצמי, שיש המכנים אותה המהפכה התעשייתית השלישית היא מגמה עולמית  מהפכת
לצרכים.  תיצור מבוזר ומתאם אישי המאפשרים םיצירה דיגיטליים חדשי כלי חזקה שבמרכזה

, חיתוך בלייזר ומכונות כרסום מכונותכגון מדפסות תלת מימד, בקרים מתוכנתים,  אלו, כלים
 מוצרים פיסיים בעלות נמוכה.  מאפשרים לציבור ליצור

 ר( אשMakers) מייקרסקהילה עולמית וישראלית מתרחבת של  עולהעלית היצע הכלים,  לצד
היצירות בפלטפורמות דיגיטליות ולשפר אותן על בסיס  אתלעסוק בטכנולוגיה הזו, לחלוק  מיםמועצ

 ירה בקוד פתוח.של יצ קרונותע

רשת של מרחבים טכנולוגיים  להקמתמכון ראּות  שלמיזם  והינ XLN ,cross lab network -ה
 . המהפכהבית ליצירה הזו ויקדמו את ישראל לחזית  יהווקהילתיים ש

                                                 
תיבה  :אה)ר ראּותשל מכון  XLNמעבדות קהילתיות  ;Ytek ;מחשבה טובה ;עמותת תפוח ;רש"י קרן: דוגמת  86

3). 
לפיהן שירות לאומי או שירות בקהילה  ,הצבא הוא דוגמה בולטת. ישנן דוגמאות אחרות בעולם הישראלי במקרה  87

 דוגמהשהקנו להם לאחר מכן ערך מוסף אל מול אחרים.  ,לחברים באותה קהילה משמעותייםנתנו כישורי בסיס 
זו רוכשים כישורי מכירות  צעותבני הקהילה המורמונית בארה"ב שעושים שירות אזרחי בקהילה, ובאמ היא אחת

(sales.משמעותיים כבר בגיל צעיר ) 
 .p AcceleratorCitrix Startuאתר  :ראה  88

file:///C:/Users/roy/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/abed/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5M5VYY2N/xln.org.il
file:///C:/Users/roy/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/abed/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5M5VYY2N/xln.org.il
http://www.rashi-foundation.org.il/hebrew/
http://www.appleseeds.org.il/
http://www.mtova.org.il/en/
http://www.ytek.org.il/
http://xln.org.il/tlv/
http://xln.org.il/tlv/
http://xln.org.il/tlv/
http://citrixstartupaccelerator.com/
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, מוקדי ידע בתחומים הטכנולוגיים makersמרחבים אלו פתוחים לקהילה, מהווים בית לקהילה של 
הכוללת כלי יצור  פורמליות, וסדנה טכנית-הרלוונטיים באמצעות מערך של הכשרות פורמליות וא

 דיגיטלי דוגמת מדפסות תלת מימד, כלי עבודה, סדנת אלקטרוניקה ועוד.

 :חדשנותליצירת  פלטפורמה המהוו XLNמעבדות  רשת

הן להיכרות עם טכנולוגיות והן מרחבי  -מהווים כר ללימוד התנסותי וחניכה אלו מרחבים ■
 חניכה לתהליך החדשני.

באמצעות התנסות  – והאוריינות מועברות בגישת למידה באמצעות פרוייקטים החניכה ■
(Hands-On.בפרוייקטים המשתתפים לומדים את יסודות המדע והטכנולוגיה ) 

בפריפריה יש אנשים בעלי יכולות טובות, אך אלו אינן באות לידי ביטוי  – לפריפריה מגיע גם ■
לאפשר לתושבי הפריפריה מרחב ליצירה  ואה יוןבהעדרו של מרחב שמאפשר יצירה. הרע

 והתנסות וכן יכולות סינרגטיות מול שאר מוקדי הרשת.

לכל  הכך שהחדשנות מגיע – מתועדת ומופצת על פי עקרונות הקוד הפתוח תשנוצר החדשנות ■
 ללא הגבלות. יצורמקום ומאפשרת לכל אדם ל

, 2012מספטמבר מכון ראּות  תחת חסות יבבתל אב הפעילן הראשומרחב הטכונלויג הקהילתי  ה
וקבוצות רבות מקדמות הקמת מרחבים נוספים ברחבי  ובירושלים  בחיפה,ות נוספת נפתחות מעבד

 הארץ.

 שילוביותמחקרים מראים ש – שונים ( בין תחומי ידעConvergenceהתלכדות ) מרחבי ■
לבין עצמן, ובין ידע מדעי לידע חברתי עשויה להרחיב  נותבין דיסציפלינות מדעיות שו

כזו הם מפגש בין  התלכדות קידוםל מרחבים 89את מגוון ואיכות החדשנות הנוצרת.
למסגרות רשמיות  וץמגוונים, סביבות למפגש מח דהתחומי ידע שונים כלומר, צוותי עבו

ידע.  בעלישל  גווןומסעדות, המאפשרות מפגש בין  ותקפיטרי תמקום העבודה, דוגמ לש
 יההידע של תחום הביו טכנולוג רכז, כמבסינגפור, הקמת בניין "הביו פוליס" לדוגמא כך

-בתחום הביו יםמוביל ריםבמדינה, יצרה סביבת עבודה משותפת לחברות ולחוק
 90בקפיטריה של הבניין בין כלל העובדים במתחם. ש, תוך יצירת מקומות מפגטכנולוגיה

 CIC –Cambridge Innovation Center 91: 5 תיבה

, התחיל לפעול בשנת MIT( שבסמוך לאוניברסיטת CICהחדשנות של קימברידג' ) מרכז ■
כדי  המיזמים עבורהמרכז מספק שירותי ניהול משרד  אפ.-כחממה לחברות סטארט 1999

חברות להתחיל את  1200-יוכלו להתמקד בעסק שלהם. מאז הקמתו, בחרו יותר מ יםשהיזמ
מיליארד דולר של הון סיכון. כיום, ישנם מעל  1.8 -. בחברות אילו הושקעו יותר מCIC-דרכם מ

 חברות, רובם חברות הזנק. 500-ל

של מרכז החדשנות של קימברידג' להוות חממה ליזמים בה יוכלו ללמוד מניסיונם  המטרה ■
 ומשקיעים אחרים במרכז.  ציםשל עמיתים, מדריכים, יוע

זה יוצר סביבה של קמפוס אחד עם מאות יזמים, ומהווה חממה לבניית מיזמים חדשים,  מרכז ■
 הפעלתם והצמחתם באופן מהיר.

                                                 
Matti Sak, -H. Jukka Bergman; Karkkainen, Hannu; Jantunen, Ari Jantunen; Saksa & Juha: ראה  89

, International Journal of Knowledge tion processKnowledge convergence in an open innova
Management Studies, Volume 4, Number 1, 2009 , pp. 47-64(18). ;וכן: The Rise Of The Creative Class . 

 .BioPolis : אתרראה  90
 . Cambridge Innovation Center : אתרראה  91

http://www.ingentaconnect.com/content/ind/ijkms/2009/00000004/00000001/art00003?crawler=true
http://en.wikipedia.org/wiki/Biopolis
http://cic.us/
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 קיצירתית עם כשלי שו התמודדות
, קיימים בשוק הישראלי כשלי שוק המעיבים על היכולת של ישראל להתחרות כאמור .94

את הקושי להצמיח חברות גדולות  מנינו אלו שוק כשלי במסגרתהעולמיים.  וקיםבשו
"אקזיט" מוקדם, והעובדה  של תרבות, זר סיכון הון מבוסס שעיקרו מימון מודלמשמעותיות, 

 מהערך אינו נשאר בישראל. חבשלמרות יכולות החדשנות המתקדמות חלק נר

הכרח במציאות בה נתח המימון  םהישראלים ה מוןזאת, הרחבת וגיוון מקורות המי לאור .95
ישראל צריכה ליצור תשתית רגולטורית ועסקית  תמדינ – הזרהישראלי הוא קטן ביחס להון 

השאר באמצעות בחינת  ביןרה להגדיל את מקורות המימון הישראלים, מט צמהששמה לע
 הצעדים הבאים:

)קרנות הפנסיה,  ישראלב סדייםהמו הגורמים –מוסדיים בישראל  גורמים של מימון ■
קופות הגמל, הבנקים וחברות הביטוח( מחזיקים את מרבית הכסף הישראלי. מדיניות 

ומפוקחים על ידו.  ורים על ידי הרגולטההשקעה שלהם נגזרת ממרכיבי סיכון שנקבע
טק הישראלי. נדרש לגבש -ייקטן ביותר בה נתחמשקיעים הגורמים המוסדיים רק  כיום

כלל השקעה  מתוךשל  סויםדרכים שבהן הגורמים המוסדיים יוכלו לכלול מרכיב מ
מתקדמות באופן מוסדר ומפוקח. שינוי זה יכול להגדיל  ותטכנולוגי בתעשיותשלהם 

כי ככל  ולוודאפן משמעותי את כמות הכסף שמושקע במחקר ופיתוח ישראלים באו
ההון של  מקורותלהזין את  כנהתשואות הן תשארנה בידיים ישראליות ותמש יינהשתה

 92.ראליהיש המשק

, שתתאמנה לחסכון ארוך טווח קומיותהמ בתעשיותקרנות מיוחדות להשקעה  הקמת ■
אלו  קרנותולחסכונות המצטברים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. 

על ידי ועדה  ה. המלצה ברוח זו ניתניםמהטבות ותמריצים ממשלתי יהנותל תוכלנה
 93"ר הרשות לניירות ערך.יובראשות פרופ' שמואל האוזר, 

 Crowdהמון ) ימוןמ עות כלים כגוןבאמצ בישראלמקורות גיוס הכספים  גיוון ■
Funding.94(, מימון באמצעות חוב ופילנתרופיה 

של  ולתהיכ –תרבות האקזיט הישראלי לטובת מקסום הערך לישראל  עם התמודדותכן,  כמו .96
. תמריצי השוק יותר מוגבלתישראל להתמודד עם הרצון של יזמים לממש את רווחיהם היא 

של  רצוןהתערבות גסה בתהליך הזה עלולה לפגוע ב כלחזקים מאשר המדינה בהקשר זה, ו
הנטייה לעשות אקזיט ישראל צריכה  עלעסקים בישראל. משכך תחת להצר  עשותהיזמים ל

 ות:לנקוט בשני סוגים של פעול

לעמוד בפיתוי של  הםל רלאפש יתמריצי נזילות לחברות בשלבים מתקדמים כד מתן ■
 – שווקיםהחדירה ל ם, ובטרם מקסוproof of concept", בעיקר לאחר שלב זיט"אק
נאפשר להם מרווח נשימה רחב יותר שיקל עליהם לעמוד  נזילותאם נבטיח ליזמים  לרוב

 בפיתוי ולייצר יותר ערך לחברה.

את רווחיהם, הערך המרבי שנוצר באותו  משיםממ מיםכי גם במקרה בו יז הבטחה ■
של ידע  תשתיות, ראלבאמצעות יכולת לגבות מסים ביש זאת –מיזם נשאר בישראל 

שנצברו כאן, הון אנושי, מימון וכו'. בנוסף, ככל שניתן לעודד את היזם להמשיך להשקיע 
ם, המשק הישראלי יוכל להפיק מכך אחרי ליזמים ויועץהישראלי ולשמש כמוקד  שוקב

 ערך רב.

                                                 
 0.2%-מהכסף שגייסו קרנות הון סיכון הפועלות בארץ מקורו במשקיעים מוסדיים זרים. רק פחות מ %97-%95"  92

טק -בקרנות הון סיכון אלה ומוצא את דרכו להיי קעשמו ליותקופות וקרנות ישראמהחיסכון המנוהל על ידי 
בקופות ובקרנות המנהלות את  קלשמליארד  15אלף החוסכים לפחות  400-הישראלי. מדי שנה מפקידים כ

 (.09/08/2013) ,אחרונות ידיעותטק הישראלי", -, "מי יציל את היי.ס פלוצקר :אהר החיסכון הפנסיוני".
 ,מרקר דה", טק לבורסה-לניירות ערך מעניקה הקלות בכדי למשוך חברות היי רשות, ".ע אורפז, .ד רייך :אהר  93

(04/06/2013). 
, Microcredit Crowdfunding: שלאודות כלי מימון חדשניים מעבר להון סיכון ראה למ להרחבה  94

Crowdfunding Philanthropy ,Equity Crowdfunding. 

http://www.themarker.com/markets/1.2038177
http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Center-for-Entrepreneurship-and-Innovation---Crowdfunding-and-microfinance
http://www.causecast.com/blog/bid/231808/Crowdfunding-Corporate-Philanthropy-New-Fundraising-Software
http://dailyreckoning.com/the-best-way-to-profit-from-private-equity-crowdfunding/
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טיפול תשתיתי  מחייבטכנולוגית ושכלול מעגלי ההזנה -חזון לחדשנות מדעית קידום, לסיכום .97
במספר מרכיבי יסוד של המשק הישראלי. מרכיבים אלו מחייבים מעורבות ממשלתית 

 ורותאקטיבית בהגדלת היצע כוח האדם ומק-משמעותית, שיחייבו את הממשלה להיות פרו
תפישה  וגיבוש מענה לכשלי שוק מתןהמימון, יצירת תמריצים והקמת מוסדות מתאימים, 

 בהמלצותהבא יתמקד  הפרקן החינוך לאוריינות מדעית טכנולוגית. מרחיבה ביחס לאופן מת
 ולאקדמיה.  סקילממשלה, למגזר הע קונקרטיות
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ביחס לממשלה, למגזר העסקי  המלצות: 5 פרק
 ולאקדמיה

 בחלוקה וצעדים המלצות של ריכוז להלן, הקודם בפרק עסקנו בהן והעקרונות המסקנות לאור .98
 .והאקדמי העיסקי, הממשלתי לסקטור

 הממשלה
 כך לצורך – גיהוצריכה להיות היד המכוונת של המדיניות בתחומי המדע והטכנול הממשלה .99

 :הבאים בצעדים לנקוט לממשלה מומלץ

עם האתגר של שימור  דדלהתמו מסוגלים, שמוסדות ופלטפורמות מתאימים הקמת ■
טכנולוגיות בקנה מידה עולמי. במסגרת מוסדות אלו -מדעיותישראל בחזית היכולות ה

או שר בכיר, וכן תמיכה  שלהמשרדית בראשות ראש הממ-ביןהיגוי  ועדת להקיםהצענו 
 הליכית להאצת, שיהוו את הפלטפורמה מגזריים-במוסדות מחקר ושיתוף ידע בין

 .החדשנות במשק הישראלי

זיהוי טכנולוגיות מתקדמות ותעשיות פוטנציאליות,  לטובת כיוון וראיה לרחוק התווית ■
, 95הטווח על חשבון מו"פ תחרותי ארוךמו"פ גנרי  טיפוח, אלוהפניית משאבים לכיוונים 

 96לאומיים והסכמים בין מדינתיים למחקר ולפיתוח. ביןוכן שיתופי פעולה 

 וכלוסייתא ןובראשתעסוקה של אוכלוסיות לא משתתפות,  עידודתמריצים ל מתן ■
 . הנשים, החרדים והערבים ובני הגיל השלישי

באמצעות הבטחת תקציבי המו"פ של המדען  טק-ההיי מיהשקעות ההון בתחו הגברת ■
טק -ההייהמוסדיים להשקיע בתחומי  פיםהראשי למספר שנים מראש, תמרוץ הגו

 אלו.  בתחומיםבשוק  הנזילותלהגדיל את כלים פיננסיים שיכולים  פיתוחו

" בצד מתן מענה סקים"עשיית ע אפשרים, שמיםותמריצים מתאימ לציהרגו קידום ■
היכולת של ישראל  חוסרלכשלי השוק המאפיינים את ישראל. כך למשל, התמודדות עם 

 ים, שלא משאירהישראליתה'אקזיט'  רבותלהצמיח חברות גדולות או האתגר של ת
 .יםממשלתי םכלכלי רב בישראל, מחייבים התייחסות רגולטורית ותמריצי למעשה ערך

 one stop") ליזם כולל שירות מרכזיחסמים בירוקרטים בין השאר באמצעות  הסרת ■
shop" )– התהליכים הבירוקרטיים. על  ויאחד מכשלי השוק ביצירת חדשנות הוא ריב

הביורוקרטיות באופן שיקל על היזמים לעסוק  הרשויותלייעל את המפגש עם  ניתןכן, 
 איכות תקנותב עמידהדוחות מס הכנסה,  מילויעסק,  הקמת. קרי: הנדרשות בפעולות

 ושבשירות לת מרכזיהסביבה ובטיחות. דוגמא ליישום מרכזים כאלו, ניתן למצוא ב
 97עירית תל אביב. כמושמקימות עיריות 

, ההכרעה בגילאי בעיקרבמערכת החינוך,  יםיהנוער לבחור במסלולים מדע עידוד ■
, אנושית והן פיזית הן מתאימה תשתית יצירת, למורים הנחיות, פרסום באמצעות

 .בתחום מקומיות רשויות של תוכניות ותמרוץ

 

התמיכות  הגדלת –הפעילויות של עסקים ועמותות בתחום החינוך הטכנולוגי  קידום ■

                                                 
מספר שנים רב לאחר ההשקעה  תשואהלהניב  שיכולהידע ומחקר בסיסיים  בתשתיותעה השק הינו"פ גנרי מו  95

"פ גנרי, במוהתמיכה  את לידלהג ממשיכה, שבה הממשלה מדיניותוקשה למדוד את הערך שלה. לכן  יתהראשונ
 .תחיוני הבפועל, הינ םליישו םיתורג דאשר בעתי

"פ מומרכזי  הקמתמפתח;  במדינותטק -ההיי לתחומימספר רעיונות כגון: פתיחת נספחים  לושערכנו ע בשיחות  96
בענפים טכנולוגיים עם  חרהסכמי ס הרחבתנכסים ייחודיים בישראל;  המהוויםמתפתחים  ענפיםל בינלאומיים

 יישומי.  של כנסים בינלאומיים למו"פ הקמהב הנוכחותו מעורבותמדינות מחוץ לאירופה וארה"ב, והגברת ה
 אתרב לראות אפשר ליזם כולל שירות למרכז גמהוד; אונו קרית עירייתו חיפה עיריית כמו נוספותבעיריות  וכן  97

 .ובינוניים קטנים לעסקים הסוכנות

http://sba.economy.gov.il/Pages/default.aspx
http://sba.economy.gov.il/Pages/default.aspx
http://sba.economy.gov.il/Pages/default.aspx
http://sba.economy.gov.il/Pages/default.aspx
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במסגרת החינוך המערכתי לקידום המדע  ושילובם, הממשלתיות, הכרה לצורכי מס
 בישראל. נולוגיהוהטכ

 שאינם אלומענה ל ומתן, לתעשיות המתקדמות משמעותית קפיצה קרשכבצבא  הכרה ■
, להכשרה בסיסית בשירות האזרחי או הלאומי כחלק מבניית היכולות בצבא משרתים

 של הציבור בישראל. ותהבסיסי

 סקיהע מגזרה
פועל על פי מערכת תמריצים כלכליים. תמריצים אלו יכתיבו את  העסקי המגזרטבעי,  באופן .100

מידת היכולת והנכונות של גוף עסקי להיכנס למיזם או פרויקט. עם זאת, החיבור של המגזר 
לחזון הכולל, והיכולת לראות איך כל גוף בעשייתו תורם למשק כולו, ואיך התרומה  סקיעה

 לאותו גוף, היא זו שמאפשרת את השותפות הבין מגזרית.  למשק חוזרת כדיווידנד

מספר צעדים שהמגזר העסקי יכול לנקוט על מנת לקדם את היכולות  ישנםזו,  במסגרת .101
 :הישראליות בתחומי המדע והטכנולוגיה

במסגרת מדיניות העסקת כוח האדם, יטיבו לעשות  – מגוונות יותאוכלוס העסקת ■
על דגלן את הצורך לנקוט במדיניות מכלילה ביחס לאוכלוסיות של  וחברות שיחרט

לכך היא המדיניות של  דוגמאנשים, חרדים וערבים שהם בעלי כישורים מתאימים. 
 אינטל להעסקת אוכלוסיות ששיעורן בשוק העבודה הוא נמוך יחסית.

רבים בישראל ידע וניסיון רב ביכולת לתרגם רעיון  לאנשים –שנות לחד חניכה ■
לטכנולוגיה ולעסק מניב. יש לנסות לתעל את הידע שנצבר בחברות החדשניות במשק, 
לטובת עסקים קטנים ובינוניים ולטובת יזמים צעירים יותר שמבקשים לקדם רעיונות 

חדות התעשיינים או איגוד לכדי עסק. הגופים המייצגים חלקים מהתעשייה, כמו התא
 תעשיות הטכנולוגיה העילית יכולים לרכז תכנית חניכה כאלו. 

הרב לאומיות  לחברות –( לבין המדינה MNC'sבין החברות הרב לאומיות ) אמנה ■
סיסטם של חדשנות בישראל, שכן שיעור גבוה במיוחד של -חשיבות רבה בקידום האקו

וגיה העילית מתרחש בסניפים הישראליים של המו"פ, היצוא, והתעסוקה בענפי הטכנול
, מייקרוסופט ועוד. סניפים אלו מהווים גם נכסים אסטרטגיים IBMאינטל, סיסקו, 

עבור החברות הרב לאומיות. יש צורך להגיע להסדר עם החברות הגדולות ולפיו המדינה 
עוד נותנת תמריצים כלכליים שמתחרים בצורה סבירה עם מה שמקובל כיום בעולם, ב

שהתאגידים מתחייבים להחזיר לקהילה בה הם נמצאים, בין השאר, בתחומי החינוך, 
 98הפיתוח האנושי, החניכה לאורך החיים, וקידום אוכלוסיות מודרות.

                                                 
 :כמו ארגונים( באמצעות STEMכיום אנו עדים לפעילות של חברות רב לאומיות בתחומי עידוד המדע ) כבר  98

 , עולים ביחד ועוד.תפוח עמותת
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 האקדמיה
טכנולוגי -אקדמאים תפקיד מרכזי בהרחבה המשמעותית של ההון האנושי המדעי לגופים .102

של האקדמיה להתאים  היכולתבישראל, ובמתן כלים למנהיגות שעתידה לצמוח בישראל. 
עצמה לשינויים המתרחשים בעולם המדע והטכנולוגיה חשובה כדי לבנות את התשתית ליצירת 

 ת הצעדים הבאים:זו זיהינו א תערך מוסף ישראלי. במסגר

ביצירת תכניות  –( בין תחומי ידע Convergenceמבנים ותמריצים להתלכדות ) יצירת ■
והן בעידוד מפגשים פיסיים וצוותי לימוד ומחקר  ,לימוד ומבנים אקדמיים משותפים

 הטרוגניים.

על משיכת  נאבקותכאמור, מדינות העולם  – הון אנושי לתוכניות מחקר ופיתוח הבאת ■
שי איכותי זר אליהן, וישראל חייבת להיות חלק מהמשחק הזה. דווקא המיתוג הון אנו

אפ הוא פוטנציאל למשיכת כוח אדם איכותי. האקדמיה -של ישראל כמדינת הסטארט
הישראלית צריכה לפתח תוכניות ותנאים מתאימים כדי שניתן יהיה להביא כל שנה 

, ותיוו לשוק הישראלי וליכולטכנולוגיה בעלי יכולות שיתוודע ישמספר חוקרים ואנ
ויתרמו ממרצם ויכולתם לקידום המחקר בישראל ופתיחת שווקים במדינת המקור בפני 

 חברות וגופים ישראלים.

 –הרלוונטיות בשוק התעסוקה  להבטחתלגישת 'למידה לאורך החיים'  התאמה ■
למבוגרים מהווים , הכשרות מנהלים והכשרות פתוחהה אוניברסיטההכגון  מיזמים

. יהדוגמה לפוטנציאל הלמידה לאורך החיים הטמון בסגל ובנכסים של מוסדות האקדמ
 עיסוק לתחומי תחרותיים שאינם מתחומים מעבר מנגנוני פיתוח נדרש, בנוסף

 , על מנת למקסם את הרלוונטיות לשוק התעסוקה.יותר תחרותיים
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 נספחים

 מענההפער תפיסתי ואת ה: טבלה מסכמת 1 נספח

 המוצא נקודת
 מענה משמעות מציאות הממשלתית

 תופסת הממשלה
 וככז תפקידה את

 לשוק לתת כהשצרי
 .להוביל

 שעומדות ההנחות
 זו מדיניות מאחורי

 הישראליהמודל  :הן
בר ו ייחודי הוא

 קיימא

החדשנות כבר  מודל ■
לא ייחודי והמשך 
 ההצלחה מוטל בספק;

הישראלית  ההצלחה ■
 ידבין  שנוצרה ממפג

 ומדיניותהמקרה 
מתוכננת, ואולם חלק 
ניכר מגורמי ההצלחה 

 אינו מתקיים עוד;

רבות החלו  מדינות ■
רבה  חשיבותלייחס 

-לחדשנות מדעית
טכנולוגית כמרכיב 
מרכזי במדיניותן 

 בשוק ; להתערבות

 

הישראלי  המודל
 ישראלנשחק ו

למצוא  עשויה
עצמה מתקשה 
לשמור על הישגיה 
של "מדינת 

 אפ". -הסטרט

 שלהמוביל  מעמדה
ישראל בזירת 

החדשנות 
הגלובלית יילך 
ויישחק. הדבר יוצר 

 תסכנה אמיתי
, לחברה הלכלכל

 בישראלון ולביטח
ופוגע ביכולתה 

 לזנק.

 חדש מודל לעצב ההזדמנות זו
-המדעית לחדשנות

 על שיתבססטכנולוגית, 
 של הייחודיים המרכיבים

 הנכסים ועל הישראלי המשק
 :כדוגמת בידנו יש שכבר

מתפקדים, מנהיגות  מוסדות
טכנולוגית מחויבת, יכולות 

 productiveידע בסיסיות )
knowledge מיתוג ברמה ,)

הגלובלית, תאגידים 
 כברבינלאומיים המושקעים 

, מגוון של בישראל כיום
אוכלוסיות פוטנציאליות 

, העבודה משוק חלקשאינן 
ישראלים ברחבי העולם 

קהילות יהודיות  תמיכתו
 .בתפוצות

 מוסדית שתיתת הקמת
 לישראל שתאפשר מתאימה

, השאר בין. ביכולותיה לזנק
 בין היגוי ועדת להקים מוצע

 או"מ רה בראשות משרדית
 מחקר פלטפורמות, בכיר שר

 בין ידע ושיתוף תשתיתי
 .מגזרי

 

תעשייה זו מייצרת 
ערך רב למשק, 
שמרביתו נשאר 

 בישראל

 המשק ואופי מבנה ■
 על מקשים הישראלי

 ועל לגדול חברות
 ידע עוגני יצירת

 ;מקומיים ויכולת

נכבד מהערך  חלק ■
 שלוהתשואה העודפת 

 הנוצרת החדשנות
בישראל אינו נשאר 

, ואינו יוצר היזון בה
חוזר חיובי של 

 קרההחדשנות כפי ש
 בעבר;

הצמיחה  מרבית ■
הנוצרת באמצעות 

תרבות האקזיט  מינוף
הישראלי לטובת מקסום 

 :ישראליתה רמההערך ל

נזילות  תמריצי מתן ■
 הםל רלחברות כדי לאפש

לעמוד בפיתוי של 
 בעיקר" מוקדם, זיט"אק

 proof ofלאחר שלב 
concept ובטרם מקסום ,

 החדירה לשווקים;

את  שיממשו יזמים עידוד ■
 קכי חל לוודא –רווחיהם 

נכבד מהערך שנוצר )הון, 
רוחני, ידע, עובדים,  ןקניי
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 המוצא נקודת
 מענה משמעות מציאות הממשלתית

תעשיה זו אינה 
אינה  – מכלילה
 לכללפירות  משיאה

 האוכלוסיות;

ישראלי עודנו ה המשק ■
ממוקד במספר 
תעשיות מרכזיות )כמו 

ICT ,ביומד 
 ויתקשה(, וביטחוניות

 שיותעת לעבר לדלג
 .אחרות

 שארנתשתית מו"פ( 
 ;בישראל

 ממשלתית מדיניות ■
 את שמרחיבה מכוונת

 התעשיות מספר
 בסיסי ידע יש שלישראל

 יכולת לאפשר כדי, בהן
 בידע להשתמש ליזמים

 הקיימים ובתשתית
 המיזם לצורך בישראל

 .הבא

האתגר הישראלי 
הוא להתחרות על 
ההון הכלכלי הזר 

ההנחה כי היצע  תחת
כוח האדם האיכותי 

 מספק

התחרות על  מתגברת ■
הון אנושי לצד ההון 

 הכלכלי;

אנושי מצוין  הון ■
הקיים בישראל פגיע 
יותר מאי פעם 

של כוחות  חלטותלה
 ;םגלובליי

 את להרחיב ניתן לא ■
 בצורה הצמיחה
 להרחיב מבלי מכלילה

 האוכלוסיות מגוון את
 מתעשיית חלק שהן

 .העילית טכנולוגיית

הרחבה של בסיס  נדרשת
 בטכנולוגיית העוסקים

 :העילית

 כה שעד יותאוכלוס שילוב ■
, בתעשייה שולבו טרם

 את להזין מהצורך כחלק
 הצמיחה מקורות
 ;בישראל

 מספר ליצירת תמריצים ■
 מתקיים שבהם מוקדים

 כדי הארץ ברחבי"פ מו
 לאוכלוסיות לאפשר
 ולקחת לתרום נוספות

 ;בכך חלק

 ותמריצים תוכניות ■
 לחזור"ל בחו לישראלים

 ;לישראל

הון אנושי איכותי  משיכת ■
 .העולם רחבימ

החינוך מהווה אתגר 
שיקבל מענה 
בשיפורים מסוימים 

 החינוך מערכתב

 של במציאות ■
-המדעים השינויים

, כיוםטכנולוגיים 
 אינה החינוך מערכת

די  ואין, מספיקה
בשינויים קלים אלא 
נדרש שינוי יסודי 
באופי בו מועבר 

-החינוך המדעי
טכנולוגי לאורך כל 

 החיים.

החיים: מעבר  ךלאור חדשנות
 רבממערכת חינוך לחינוך 

 מערכתי:

 להשכלה תמריצים מתן ■
 בגילאי נולוגיתמדעית טכ
 ההכרעה;

על חדשנות בתוך  תגמול ■
 ינוךמערכת הח

 ;הפורמלית

-המדעי בחינוך השקעה ■
 ערכתטכנולוגי מחוץ למ

 ;ורמליתהפ החינוך
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 המוצא נקודת
 מענה משמעות מציאות הממשלתית

ביחידות  בשירות ראייה ■
צבא מובחרות 
ובמקבילות האזרחיות 

 למצוינות; מקפצהכ

בסקטור העיסקי  שימוש ■
לאורך  חניכהלצורך 

 החיים.

 מתמודדתהממשלה 
 שוק בכשלי ומטפלת

 מתקשה הממשלה ■
לזהות את כשלי השוק 
בזמן וכאשר מזהה 
מתקשה להתמודד 

 עימם;

 קושי מורגש כיום כבר ■
 .הון לגייס ביכולת

יצירתית  תמודדותה יכולת
 עם כשלי שוק:

 תקציב שחיקת הפסקת ■
 ;הראשי המדען

 לצורך מימון על דגש מתן ■
 רק ולא גנרי מחקר
 ;יישומי

וגיוון מקורות  הרחבת ■
המימון הקיימים במשק, 
בין השאר, באמצעות 

 של מימוןיצירת תנאים ל
מוסדיים  גורמים

 בישראל;

הסביבה ליצירת  שיפור ■
עסקים בישראל, הקטנת 
הבירוקרטיה )למשל, 

 one stopבאמצעות 
shop )חסמים  והסרת

 המו"פ. בחוקהקבועים 
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 נהבין התפתחות התעשיות להכוו קשרל ותאדוגמ: 2 נספח
 הממשלתית  

 99סייבר ICT ומים חקלאות בריאות ביטחון 

 מוסדות
שהוקמו 

על ידי 
 המדינה

 

 הקריה "ל;צה
 ;גרעיני למחקר

"ל )כמחלקה רפא
 במשהב"ט(;

 התעשייה
 ;האוירית

"ת/אגף סיב
 על הפיקוח
 ;הייצוא

 בתי מערך
 וקופות החולים
 ;החולים

 הפקולטאות
 המכון ;לרפואה
 ;הביולוגי

 ;וולקני מכון
 לחקר המכון

 חברת ;המדבר
 ;מקורות
 ;הארצי המוביל

 של חממות
 ;הראשי המדען

 

 הסייבר מטה
 מרכז ;הלאומי
 חיל של הסייבר

 ;המודיעין

 המקור
המרכזי 

  אדם כוחל

"ל צה משרתי
 והתעשיות

 הביטחוניות;

 לישראל עולים
 מחבר ובעיקר
 הכשרת ;העמים

 וצוותי רופאים
 ;רפואה

 יוצאי מקרב
 קיבוצים
 ;ומושבים
חלוצים  מהגרים

 שישבו את הנגב;
 

 המערך יוצאי
 של הטכנולוגי

 ויחידות"ל צה
 עולים ;הסמך
 ;העמים מחבר

"ל צה יוצאי
 והיחידות

 ;הביטחוניות

 הידש האופן
 המכוונת

 הממשלתית
באה לידי 

 ביטוי

 השקעות
 ממשלתיות

בתעשיות 
 הביטחוניות;

 התעשיות שיווק
 הביטחוניות

 הסינרגיה ;בעולם
 עם צה"ל.

 

 השקעות
 מערכת באמצעות
 בשנים ;הבריאות

 מימון האחרונות
-הביו תחומי

 טכנולוגיה;
 

 לחיים תמריצים
 ספר באזורי
 מענה ופיתוח

לחיים  טכנולוגי
 מימון; במדבר

 משרד באמצעות
 ומשרד החקלאות

 ;המדע

 השקעות
 באמצעות

 של תוכניות
 הראשי המדען

 ;הכלכלה במשרד
 

 השקעה
 ממשלתית;

 תקנים הקצאת
 למערכות

 הביטחוניות
 ;והממשלתיות

 ;נרחב פרסום

 התפתחות
 תשתית
 עיסקית
 מפותחת

 ;אלביט
 ;אווירית תעשייה

 ;רפאל
 רבות חברות
, האבטחה בתחום
 הביטחוני הציוד

 ;והייעוץ

 בתחומי בעיקר
)טבע(  הפארמה

 טכנולוגיה; והביו

 ;נטפים ;מקורות
 ;זינת ;סולל

 ;אורמת

 ;קומברס ;ראד
 ;אמדוקס

 ;אינטל

 לאבטחת חברות
כמו  מידע

אלאדין, 
טראסטיר, 
 צ'קפוינט;

 

                                                 
 ,תחום הסייבר זוהה על ידי ממשלת ישראל כאחד התחומים שישראל צריכה להיות בחזית היכולות הטכנולוגיות  99

 שלתיים רבים.ובשנים האחרונות מושקעים בתחום תקציבים ממ
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 : רשימת מומחים3 נספח
המובאים בעבודה זו משקפים  הרעיונותש. על אף מומחים עשרות עם נפגשנו זו עבודה כתיבת במהלך

 זה מסמךלהכנת  סיועם בעבור הבאים ולארגונים לאנשים להודות מבקשים אנו ,את עמדת הכותבים
 )לפי סדר א"ב(:

 אינטל ישראל; בכיר, ונשיא אי, סגן נש (מולי) שמואל אדן ■

 תל אוניברסיטת, חוקר בתחום התנהגות ואסטרטגיה ארגונית, )מולי( שמואל אליס' פרופ ■
 ;אביב

 , סגן נשיא, מרקסטון קפיטל;דיוויד אלכסנדר ■

 ;Winnovation, מנכ"ל, ברק אליעזר בן ■

 ;גוריון בן אוניברסיטת, החוץ מן ומרצה מדען, עדי ארצי בן"ר ד ■

; לשעבר מדענית EMC, סגנית נשיא ומנהלת מרכז המצוינות בישראל בחברת ארנה ברי"ר ד ■
 ראשית במשרד התמ"ת;

 ;וחדשנות טכנולוגיההישראלי למדיניות מדע,  המכון"ל, ומנכ מייסד ,לאוניד בקמן ■

 ;הכלכלה משרד, הראשי המדען, היחידה לתכנון ומדיניות מנהל, אורי גבאי ■

 המו"פ של מייקרוסופט ישראל; מרכז, מנהל מעבדת החדשנות, עדי דיאמנט ■

 ;העברית האוניברסיטה, החברה למדעי הפקולטה, גילי דרורי' פרופ ■

 ;מתקדמות לתעשיות הישראלי, מנכ"ל שותף, האיגוד ניב זאבי"ר ד ■

 ;היצוא מכון, הכלכלית ביחידה כלכלן ,איתי זהוראי ■

 "מ;בע הנדסהאב -זיו, ובעלים מייסד, אמיר אב זיו"ר ד ■

 ;ישראל סיסקו, ומענטק חברתית אחריות מנהל, גיא  חצרוני ■

 ישראל; IBM, חוקר, מעבדות המחקר איתן ישראלי"ר ד ■

 ;היצוא מכון, מנהל מרכז סיוע ליצואנים קטנים, מנחם לייב ■

 ;TriggerUs, מנכ"ל ושותף מייסד, בועז ליפשיץ ■

 ;וחדשנות טכנולוגיהלמדיניות מדע,  הישראלי המכון, בועז ממו ■

 ;Space IL, יו"ר ומייסד, ינקי )יעקב( מרגלית ■

 ;INSS ילאומ ביטחוןלמחקרי  המכוןבכיר,  חוקר, עוזי עילם ■

 ;הכלכלה משרד, הראשי המדען, ט"מגנ תכנית מנהל, אילן פלד ■

 ;האוצר משרד, תקציבים אגף, רכז מו"פ והשכלה גבוהה, מיכה פרלמן ■

 , ראש מטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה, נציבות שירות המדינה; רון צור ■

 , היחידה לתכנון ומדיניות, המדען הראשי, משרד הכלכלהצ'סטר מאור ■

 "ל;רפא, אליעזר שיין' פרופ ■

 ;מתקדמות לתעשיות הישראלי, מנכ"ל שותף, האיגוד יואב שלוש ■

 ג'וינט ישראל; -למנהיגות וממשל  המכון, מנהלת המרכז לפיתוח אזורי, נועהרונן -שמיר ■
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 ;טכנולוגי לחיזוי המרכז, הרצל שפיר ■

 חי.-תל מכללת, ר, מנהלת המרכז האקדמי לנועעירית ששון"ר ד ■
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 ביבליוגרפיה: 4 נספח

 עבודה וניירות חות"דו, מאמרים

: חזרה להובלה של תעשיות עתירות ידע ולחדשנות ראלישל מנוע הצמיחה היש עתידו א., בנטור ■
 . 2009, מוקרטיהלדהישראלי  המכון, מדעית טכנולוגית

 .2012, אפלייד אקונומיקה ,מאגד מסלול –"ט מגנ תכנית הערכתק., וסרטל ד. וסומיקן ס.,  גייר ■

 ; 2013, ישראל בנק, 2012"ח בנק ישראל דו ■

 .2007, הבינתחומי רכזהמ, 7-, כנס הרצליה ה2007 הרצליה כנס סיכום דוח ■

, ופיתוח למחקר הלאומית המועצה, 2011-2010 ופיתוח למחקר הלאומית המועצה שנתי דוח ■
2012 . 

השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק לאך ש., פריזט ש. ווסרטל ד.,  ■
 .2008, אפלייד אקונומיקס, הישראלי

 שמואל מוסד", השוואתית נתונים תשתית :בישראל ולחדשנות לטכנולוגיה, למדע מדדים" ■
 .2010, נאמן

, סיכום מושב מו"פ כמערכת כלים שלובים: שלובים כלים כמערכת לאומית"פ מו מדיניות ■
 .2011, הבינתחומי המרכזממשלה, תעשייה ואקדמיה, כנס הרצליה האחד עשר, 

 .2012, "תהתמ במשרד הראשי המדען, 2012-2011"פ במו התמיכה תכניות ■

 כתבות

, מרקר דה", טק?-? מה קרה ליתרון היחסי של ישראל בהיילאןאם -הסטרט אומתע., " אורפז ■
(17/07/2013.) 

, קרמר דה", טק רבים בסכנה-היי בעשור: עובדי 40%-המדען הראשי נחתך ב תקציבע., " אורפז ■
(18/12/2012.) 

, מרקר-דה", טק הישראלים הם בטלנים?-עובדי ההיי ואפיל האםמ., " ארלוזורוב ■
(08/01/2013.) 

 (.13/06/13, )כלכליסט", הם היו עוברים לניו יורק Waze-השקענו ב לולא., "מ ואורבך. א גלעד ■

, מרקר דה", בטוחים שהם החדשניים ביותר; בעולם חושבים אחרת הישראליםג., " גרימלנד ■
(18/01/2012.) 

, מרקר-דה", טק הרוסית שתציל את פוטין מהמפיכה-: עיר הייסוקולובוג., " גרימלנד ■
(15/12/2011 .) 

 (.06/01/2011, )גלובס", טק פסח על חרדים, ערבים, דרוזים ואתיופים-ההיי., "צ הופמן ■

טק הישראלי: גבר צעיר, יוצא יחידה קרבית או טכנולוגית בצה"ל -ההי פרופילא., " הירשאוגה ■
 (.10/03/2013, )מרקר דה", ובוגר אוניברסיטה

 (.25/06/2013, )הארץ", יצואנית הנשק השישית בעולם ישראלג., " כהן ■

 (.05/08/2013, )גלובס", באמת אחראי לפיתוחים הטכנולוגיים? מי" ■

 (.08/08/2013, )גלובס", סוציאליזציה של הסיכון, אבל הפרטנו את פירותיו עשינו" ■

 (.09/08/2013, )אחרונות ידיעותטק הישראלי", -ס., "מי יציל את היי פלוצקר ■

http://www.idi.org.il/media/395027/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
http://www.idi.org.il/media/395027/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2B54D8B5-1FBF-48FC-8573-9EF9C673069A/0/MagnetFinalReport2012_09_06_FINAL.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=323
http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=323
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/AnnualReport2010-11.pdf
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/AnnualReport2010-11.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/42218509-67BD-492A-9332-33AC27436B41/0/gov_mop62008.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/42218509-67BD-492A-9332-33AC27436B41/0/gov_mop62008.pdf
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&TMID=581&LNGID=2&FID=646&IID=8078
http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/OriSlonim2.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0BA7755A-4F76-4520-9A67-A4216C30E071/0/mopspreads.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0BA7755A-4F76-4520-9A67-A4216C30E071/0/mopspreads.pdf
http://www.themarker.com/technation/1.2073847
http://www.themarker.com/technation/1.1888199
http://www.themarker.com/1.1902599
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3605013,00.html
http://www.themarker.com/technation/1.1620091
http://www.themarker.com/markerweek/1.1592037
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000613569
http://www.themarker.com/1.1959126
http://www.themarker.com/1.1959126
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2054993
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000868667
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000868668
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", טק לבורסה-וך חברות היילניירות ערך מעניקה הקלות בכדי למש רשותד., אורפז ע., " רייך ■
 (.04/06/2013, )מרקר דה

  (;14/03/2012, )הידען, "סבור כי המדינה משקיעה פחות מַדי במחקר אקדמי מהציבור %74" ■

 ספרים

 (.2013, הביטחון", )משרד הביטחון של ישראל תפיסתישראל י., "-בן ■

, המאוחד", )הקיבוץ בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית –פוליטית  כלכלה., "י גבאי ■
2009 .) 

", בישראל החדשנות כלכלת של המוסדי המערך: בישראל שנותהסלילים לחד מודלג., " דרורי ■
 (.2013, בירושלים העברית האוניברסיטה)

 (.2009, ספרים, )ידיעות "קשת עילם"., ע עילם ■

 .חדש יהודי זמן, רביעי כרך, בישראל מדע., נ שרון ■

 ראּות מכון תוצרי

 מכון", גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות –האמנה הישראלית החדשה  – 15ישראל  חזון" ■
 .2011, ראּות

 מכון", גרסה ב' –ת עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתי – 15ישראל  חזון" ■
 .2009, ראּות

 .2010, ראּות מכון", ריהקפיצת מדרגה באיזורי הפריפ - 15ישראל  חזון" ■

  ;2009, ראּות מכון", ובליתפיתוח ייחודית וגל מדיניות" ■

 סטטיסטיים נתונים

  ;2013, ס"הלמ, 23/07/2013 לעיתונות הודעה ■

 ; 2013, "סהלמ, 2013 לישראל הסטטיסטי השנתון ■

 .2012, "סהלמ, 2011 לישארלהסטטיסטי  השנתון ■

 .2013, "סהלמ, 2012 דצמבר יעירב רבע דםכוח א סקר ■

המדע הלאומי", המועצה הלאומית  יוםלקראת  –"סקר עמדות הציבור לגבי מדע וטכנולוגי  ■
 .2012המדע,  משרדלמחקר ופיתוח, 

 אינטרנט אתרי

 ;אינטל של החינוך יוזמתישראל:  אינטל ■

 ; בתעסוקה ווןלגי הישראלי הפורום ■

 ;ובינוניים קטנים לעסקים הסוכנות ■

 .Ytekטכנולוגי  -מדעי  חינוך ■

 ;15 ישראל ■

 ; טובה מחשבה ■

 ;ראּותשל מכון  XLN – קהילתייםטכנולוגיים  מרכזים ■

http://www.themarker.com/markets/1.2038177
http://www.hayadan.org.il/israel-is-underbudget-science-140312/
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusiveness%20-%20conceptual%20framework.pdf
http://www.reut-institute.org/Data/Uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/20090315%20principles%20and%20guidlines%20for%20economic%20and%20social%20leapfrog.pdf
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