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אני מתכבדת להציג בפניכם את דוח המחקר השני על 
תעשיית ההיי-טק  הישראלית, שהוכן על-ידי חטיבת המחקר 

בקבוצת לוצאטו וביוזמתה. 

עיון מעמיק בדוח מעלה תמונת מצב מעורבת: מצד אחד, 
סקטור ההיי-טק, הנחשב בצדק לספינת הדגל של הכלכלה 
הישראלית, מפגין עוצמה רבה, הבאה לידי ביטוי ברכישות 
ומיזוגים של חברות ישראליות חדשניות על-ידי תאגידי ענק 
עולמיים.  מצד שני, סקטור זה סובל ממספר אתגרים ובעיות 

המחלישים את עוצמתו. 

מדובר בקשיים כמו מחסור במקורות מימון, עתודת כוח אדם 
בתהליך קיטון, האטה בקצב החדשנות ונסיגה מתמשכת 
בתמיכת המדינה במו"פ. לצד אלה חלים שינויים בתמהיל 
החברות במגזר הטכנולוגי, תוך הסטת הדגש מתעשיית 

המוליכים למחצה לעבר האינטרנט והתוכנה.

הואיל וסקטור ההיי-טק הוא בעל חשיבות עצומה לכלכלה 
הישראלית, לייצוא הישראלי ולמיתוגה הגלובלי של ישראל, 
מומלץ להתייחס בכובד ראש לכל אות מבשר רע, שמגיע 

מכיוונו של מגזר זה. 

המחקר שלפנינו - שמשלים ומעדכן דוח מחקר קודם - נועד 
להצביע על המגמות המרכזיות בענף ההיי-טק. הוא מציג 
ניתוח מקיף של נתונים, שנשאבו מכמה וכמה מקורות מידע, 
ומתייחס, בין היתר, להיקף הגיוסים של קרנות ההון סיכון, תוך 
פילוח לפי תחומים, לצד ניתוח מגמות בהקמת חברות הזנק 
)סטרט-אפ( חדשות ורכישות של חברות ישראליות על-ידי 
תאגידים רב-לאומיים. כל זאת, בשילוב מגמות ומאפיינים 
בתחום הקניין הרוחני הטכנולוגי המשקפים את מצב ענף 

ההיי-טק ובמידה רבה אף מנבאים אותו. 

בתמצית, המחקר מצביע על המשך מגמת הקיטון 
במשקלן של קרנות ההון סיכון הישראליות, במקביל 
להגברת התלות של תעשיית ההיי-טק הישראלית 
ניכרת מגמה של  ועוד,  זאת  חיצוניים.   במשקיעים 
שזו  כפי  הישראלית,  החדשנות  ביכולת  היחלשות 

משתקפת בהיקף הקניין הרוחני המופק בישראל.

כדאי להתעכב על נקודה זו. קרנות ההון סיכון הישראליות, 
שהיוו בעבר מקור מימון מרכזי של תעשייה זו, הידלדלו 
בשלוש השנים האחרונות ומשקלן בסך ההשקעה בהיי-

ירד משמעותית. הבעיה מתמקדת בעיקר  טק המקומי 
בהשקעות בחברות בשלבי הפרה-סיד והסיד, כאשר מקורות 
מימון חלופיים בדמות אנג'לים, קרנות השקעה פרטיות, 
קרנות זרות וכו', עדיין אינם מצליחים לכסות על הצרכים 
המימוניים של התעשייה. גם מודל החממות מוגבל ביכולת 
לתמוך במספר גדול של חברות לאורך זמן, בפרט שתהליכי 
ההפרטה של החממות לא נתנו מענה מספיק לצרכי הענף. 

מהנתונים עולה אפוא שהאתגר הניצב לפתחה של הטכנולוגיה 
העילית בישראל הוא בעיקרו מימוני והדבר משליך באופן 
ישיר על המשך צמיחתו. לכן, בסוף החוברת שילבנו מספר 
המלצות באשר למדיניות הנדרשת, על מנת להעצים את 
המגמות החיוביות בענף ולשנות את המגמות השליליות 

של השנים האחרונות. 

אנו מקווים שחוברת זו, שבהשקעתה הושקעו משאבים 
רבים, תהיה לכלי עזר למקבלי ההחלטות ברמה הלאומית 

ותסייע לדחוף קדימה את סקטור ההיי-טק.

ברצוני להודות לאנשי חטיבת המחקר בקבוצת לוצאטו על 
עזרתם הרבה בהכנת חוברת זו. יבואו במיוחד על הברכה 
ועורך התוכן,  עו"ד אמיר פלמרי, עו"פ בועז קרויטורו 

יואל צפריר.

נשמח לקבל הארות והערות לתכנים המוצגים בחוברת זו.

מבוא
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א.1. קרנות ההון סיכון הישראליות ממשיכות 
לאבד מכוחן 

המחקר הנוכחי מאשש את המגמה שמסתמנת בשנים 
האחרונות ולפיה, קרנות ההון סיכון הישראליות, שהיו פעם 
צינור החמצן המרכזי של תעשיית ההיי-טק הישראלית 
המצליחה, הולכות ומאבדות את כוחן והשפעתן בשנים 
האחרונות. את מקומן ממלאים באופן חלקי משקיעים 

מקומיים וזרים  ומקורות הון חלופיים אחרים.

הדבר בא לידי ביטוי, קודם כל, בירידה ניכרת בהיקף ההון 
שגוייס על-ידי הקרנות הישראליות בהשוואה לקרנות 
1(, כאשר במקביל הן נוטות להשקיע  הזרות )גרף מס' 
פחות בחברות היי-טק צעירות בתחילת דרכן ומעדיפות 
להסיט את ההשקעה, הקטנה והולכת, לחברות בשלות, 

או חברות שכבר מצויות בפורטפוליו ההשקעה שלהן. 

ברור שלמשבר הכלכלי הגלובלי הייתה השפעה ניכרת על 
יכולת הגיוס של הקרנות ויש מיתאם ברור בין התנודות 

בהיקף הגיוסים לבין משברים עולמיים ושינוי בטעמם של 
המשקיעים. עם זאת, גם כאשר ניכרים סימני התאוששות 
בשווקים הגלובליים - ובמיוחד בשוק האמריקאי - הקרנות 
הישראליות אינן מצליחות להגדיל את היקף ההון המגוייס 
על-ידן. מהמחקר שלפנינו, עולה כי מאז שנת 2000 חלה 
ניכרת, עקבית ומתמשכת בהיקף ההון, שגוייס  ירידה 

על-ידי קרנות ההון סיכון בישראל.  

אם בשנת 2000 גייסו הקרנות לא פחות מ-2.8 מיליארד 
דולר ובשנת 2005 ירד היקף הגיוס ל-1.5 מיליארד דולר, 
הרי שבשנת 2009 הן כבר גייסו 200 מיליון דולר בלבד ואילו 
בשנת 2010 נעצר לחלוטין גיוס הכספים על-ידן )גרף מס' 2(.

בשנת 2011 חלה אמנם התאוששות-מה והקרנות הצליחו 
לגייס כ-900 מיליון דולר, אך בחלוף שנה, שוב חלה ירידה 
ובשנת 2012 גייסו הקרנות 700 מיליון דולר, כאשר הירידה 
נמשכה לשנת 2013, בה גייסו הקרנות 500 מיליון דולר 

בלבד. 

שינויים ומגמות בגיוס הון לענפי הטכנולוגיה1

 IVC Research Center - 2013 :מקור

גרף מס' 1: גידול בגיוס הון ע"י קרנות הון סיכון מחו"ל ומשקיעים זרים
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זה משחזר בקושי את היקפי הגיוס בשנת  גיוס  היקף 
2004 והוא גבוה מעט יותר מהגיוס בשנת 2009 - שנים 

שמהוות נקודות שפל בגיוס ההון על-ידי הקרנות.

2014 מבשרת על שינוי מסויים, כאשר התחזית  שנת 
לשנה זו מצביעה על עלייה בהיקף הגיוסים של הקרנות 
לכמיליארד דולר. לא ברור עדיין אם מדובר בשינוי מגמה, 

או בתופעה נקודתית.

בראייה רחבה יותר, הרי בשנים 2009-2013 נרשמה 
גיוס ההון על-ידי קרנות  ירידה של כ-55% בהיקפי 
 2004-2005 ההון סיכון הישראליות לעומת השנים 
זהו,  דולר.  דולר ל-2.3 מיליארד  - מ-5.1 מיליארד 

בקליפת אגוז, כל הסיפור.

המחקר המוצג כאן מספק תמונה מעניינת ומרתקת גם 
20 שנה  יותר מעשור, של כמעט  בראייה פנורמית של 

ניתן לגזור  ניכר ממנו  זמן  גיוסי הון בישראל, טווח  של 
מסקנות מובהקות. 

מתברר, כי במהלך כל התקופה שבין 1995-2013 גייסו 
קרנות ההון סיכון 14.8 מיליארד דולר, כאשר תקופת זמן 
זו נחלקת לשש תקופות משנה, שכל אחת מהן מבטאת 
מחזור עסקי. כיוון הגרף מלמד בבירור על עלייה מטאורית 
2000 - שנת התפוצצות  1995 עד  בגיוסים בין השנים 
בועת ההיי-טק - וירידה מתמשכת מאז ועד שנת 2011 

שלאחריה ניכרת דריכה במקום.

כדאי לשים לב לנתון המתייחס להשקעה המצטברת 
של הקרנות בשני העשורים האחרונים - כ-15 מיליארד 
לאחת  ובעקיפין,  במישרין  אחראי,  זה  כסף  דולר. 
שהתרחשו  ביותר  החשובות  הכלכליות  המהפכות 
בישראל מאודה - מהפיכת ההיי-טק, ששינתה לחלוטין 
את פניה של ישראל, הפכו אותה למוקד של השקעות 

חוץ וקיבעו את מעמדה כ"אומת הסטרט-אפ". 

 IVC Research Center - 2013 :מקור

גרף מס' 2: גיוס הון ע"י קרנות הון סיכון ישראליות בחלוקה למחזורי גיוס
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אם כספים אלה חוללו שגשוג כלכלי יוצא דופן ושינו 
את פניו של המשק הישראלי, צאו וחישבו מה היה 
קורה לו היה ניתן להכפיל סכום זה. האפקט, מן הסתם, 
היה גדול שבעתיים. אך זה לא משחק ב"נדמה לי". 
כספים בהיקף זה זמינים היום להשקעה בקרב הגופים 
כיום בהיי-טק  המוסדיים, אשר ממעטים להשקיע 
מיליארדי  1% בלבד ממאות  די בהסטת  הישראלי. 
השקלים שמושקעים על-ידי קרנות הפנסיה, קופות 
הגמל וחברות הביטוח כדי להזניק את תעשיית ההיי-

טק הישראלית קדימה. 

2. המשקיעים הזרים מגבירים פעילות א.

ירידת כוחן של קרנות ההון סיכון הישראליות בולטת גם 
בניתוח חלקן בסך כל ההון שגוייס לסקטור ההיי-טק 

הישראלי. 

אם בשנת 2005, למשל, חלשו הקרנות הישראליות על 
55% מההון שגוייס  49% מהיקף ההון שגוייס, לעומת 
עלידי גורמים זרים, היקף זה ירד לרמה של 37% בשנים 
ו-26% בשנים   29% והידרדר לרמה של   2009-2010
2011 ו-2012 בהתאמה. בשנת 2013 חלה ירידה נוספת 
וההיקף ירד לשיעור של 22%  - שיא שלילי של כל הזמנים. 
בשנת 2014 צפויה התאוששות קטנה ושיעור חלקן של 

הקרנות מתוך סך ההון שגוייס יעמוד על 23% )גרף מס' 
ירד אפוא חלקן של הקרנות  1(. במהלך פחות מעשור 

הישראליות מ-55% ל-23%-22% מההון שגוייס.

במילים אחרות: בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת 
בהיקף ההון שגייסו הקרנות הישראליות, לעומת עלייה 
חדה בהיקף ההון שגייסו הגופים והמשקיעים הזרים. 
עם זאת, הקרנות הן עדיין גורם חשוב במערכת והן 
ה"סמן הימני" בכל הקשור למימון חברות הזנק. יש 
מיתאם בולט בין היקפי הגיוס של הקרנות לבין סך כל 
הכסף שגוייס למימון חברות סטרט-אפ )גרף מס' 3(.

א.3. פער בין גיוס והשקעה

גיוס  והוא הפער בין  הנתון הקודם מתחבר לנתון נוסף 
והשקעה. בין השנים 2003-2012 גייסו הקרנות הון בסך 
7.3 מיליארד דולר, אך השקיעו מתוכו רק 5.6 מיליארד דולר. 
קו זה מאפיין את הקרנות בשנים האחרונות, כאשר היקף 
ההשקעה נמוך מהיקף הגיוס, למעט בשנים 2003-2004 
ו-2009-2010. שוב מתברר, כי ההון הזמין להשקעה 
- המנותב לשלבי הסיד וחברות צעירות בתחילת דרכן 

- הולך וקטן.

4 מציג את הפער בין היקף הגיוס לבין היקף  גרף מס' 
הישראליות. מתברר  סיכון  ההון  קרנות  השקעות של 
שלפחות בחלק מהשנים )2009-2010( היקף ההשקעה 
היה גבוה מהיקף הגיוס, פער שיצר בעיה לקרנות ביכולת 
ועיקר ההון הושקע  ההשקעה שלהן בחברות חדשות 
בתמיכה בחברות שכבר קיימות בפורטפוליו שלהן. ככלל, 
השקעה בחברו קיימות היא אחת הבעיות העיקריות של 
ההון סיכון הישראלי ומבחינה מסויימת גם של כל תעשיית 

הסטרט-אפים בישראל.

ובמה השקיעו הקרנות? 
לאורך השנים האחרונות בולטת השקעה גוברת והולכת 
בתחומי מדעי החיים, הקלינטק והאינטרנט, לעומת ירידה 

בהשקעה בשבבים ובתקשורת.

ניכרת, עקבית  ירידה  2000 חלה  מאז שנת 
ומתמשכת בהיקף ההון, שגוייס על-ידי קרנות 
ההון סיכון בישראל ובשנת 2010 נעצר לחלוטין 
אמנם  חלה   2011 ב- על-ידן.  הכספים  גיוס 
התאוששות-מה והן הצליחו לגייס כ-900 מיליון 
דולר, אך בחלוף שנה, שוב חלה ירידה ובשנת 
700 מיליון דולר, כאשר  2012 גייסו הקרנות 
הירידה נמשכה לשנת 2013, בה גייסו הקרנות 
500 מיליון דולר בלבד. 2014 מבשרת על שינוי 
עלייה  מסויים, כאשר התחזית מצביעה על 
בהיקף הגיוסים לכמיליארד דולר. לא ברור עדיין 
אם מדובר בשינוי מגמה, או בתופעה נקודתית.
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IVC Research Center :מקור

IVC Research Center :מקור

גרף מס' 3: גיוס הון ע"י קרנות ההון סיכון מול גיוס ההון הכולל למגזר ההיי-טק

גרף מס' 4: גיוס הון אל מול השקעות ע"י קרנות הון סיכון ישראליות



7

THE
LUZZATTO
GROUP145

years

IVC Research Center :מקור

גרף מס' 5: גיוס הון ע"י חברות היי-טק בחלוקה לענפים

א.4. התחזקות ענפי התוכנה, האינטרנט 
ומדעי החיים

נתון דומה, אך מכיוון אחר נוגע לתמהיל ענף ההיי-טק 
וממנו עולה, כי בעשר השנים האחרונות חל מהפך בהרכב 
הענף. בעוד שלפני עשור החברות הדומיננטיות היו חברות 
תקשורת, מוליכים למחצה ותוכנה )62% מכלל החברות(, 
הרי שכיום רוב החברות הן חברות תוכנה, אינטרנט ומדעי 
החיים והן חולשות על כמעט 70% מהענף )גרף מס' 5(.

בין היתר, במבנה המיוחד של  נתונים אלה מוסברים, 
כוחות  פועלים שני  בישראל  הישראלי.  ענף ההיי-טק 
משמעותיים בעלי השפעה ניכרת על הענף, במיוחד לאור 
גודלו של השוק וחלקם היחסי בו. האחד הוא התעשייה 
הביטחונית, שהיא בית היוצר לכוח אדם, רעיונות, מיזמים 
וטכנולוגיות מתקדמות. השני הוא האקדמיה, שנחשבת 
לאקדמיה איכותית בקנה מידה עולמי כפי שעולה מדירוג 

הטכנולוגית- לתשתית  המתייחס   IMD המחקר  מכון 
 16 15 + טבלה מס'  אקדמית בישראל )ראה גרף מס' 
להלן(. באמצעות המחקרים שנצברים בין כותליה ותרגומם 
המסחרי, האקדמיה מזינה את האקו-סיסטם של ההיי-טק 
הישראלי. הדבר נכון במיוחד לגבי ענפי ההנדסה והביוטק, 
שניזונים לא מעט מפיתוחים והמצאות שמקורם באקדמיה. 

במאמר מוסגר נזכיר, כי ליד כמעט כל אוניברסיטת מחקר 
 )Technology Transfer( פועל כיום גוף להעברת טכנולוגיה
באמצעותו מנוהל מיסחור הידע המחקרי. גופים אלה, 
שמכונים "חברות היישום", יצרו תשתית ענפה וחשובה 
המעשירה את מגזר ההיי-טק בפיתוחים יישומיים וחברות 
סטרט-אפ. במקביל, ענפי התוכנה והאינטרנט ניזונים מן 
המערכת הביטחונית, לרבות אזרוח של פיתוחים צבאיים, 
וכמובן מהתשתית האנושית שמקורה ביחידות טכנולוגיות 

גדולות ואיכותיות שמטפחים הצבא ומערכת הביטחון.
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תחומי מדעי החיים והתוכנה נמצאים אפוא במגמת גידול 
- כפי שמראים הנתונים - בין השאר על רקע זה. יתר על 
כן, הצלחת הענפים הללו מאיצה עוד יותר את ההסטה של 
כספי המשקיעים, לה אנו עדים בשנים האחרונות, לכיוונם. 

בהקשר זה מן הראוי לציין גם, כי חברות רב-לאומיות לא 
מעטות מחפשות היום באופן אקטיבי שיתופי פעולה עם 
צוותי מחקר אוניברסיטאיים בישראל וזאת לאור ההכרה 
מוצרים  לפיתוח  זירה  מהווה  הישראלית  שהאקדמיה 
חדשניים. כך למשל, אנו עדים לשיתוף פעולה פורה בין 
תאגיד התקשורת "דויטשה טלקום" לבין אוניברסיטת 
ב"ג בנגב, או בין ענקיות התרופות "רוש" ו"נוברטיס" לבין 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

א.5. כסף חדש - מאנג'לים חכמים ועד 
סינים רעבים

הירידה בהיקף הכספים שגייסו קרנות הון הסיכון המקומיות 
יצרה חלל ריק אליו נשאבו מקורות חדשים כמו קרנות 
השקעה פרטיות, משקיעים זרים, קרנות הון סיכון זרות 
)אפילו סיניות, כפי שראינו ממש לאחרונה(, "מימון המון" 
באמצעות הרשת ובעיקר אנג'לים, קרנות אנג'לים ומועדוני 
אנג'לים, שהולכים ותופסים נתח נרחב בעוגת מימון ההיי-

טק הישראלי. זאת ועוד, מתפתחות פלטפורמות השקעה 

חדשות, שנועדו לחבר בין משקיעים פרטיים מהעולם, 
שרוצים להצטרף להשקעות בסטרט - אפים ישראלים, 

לבין אנג'לים ישראלים שמצטרפים לסבב הגיוס.

יתר על כן, האנג'לים - שבחלקם הם יזמים שביצוע אקזיט 
כיום  - הם  למיזמי המשך  וממנפים את הכסף  בעבר 
"אנג'לים חכמים". הם לא רק מספקים מימון, אלא גם 
ייעוץ ותמיכה רחבה, שכוללת פתיחת דלתות,  מערכת 
מנטורינג וחניכה, ניהול כלכלי וליווי בפיתוח העסקי. יכולות 
אלה נשענות על שנים ארוכות של היכרות מעמיקה עם 
ורשת מסועפת של קשרים  שוק הטכנולוגיה המקומי 

אישיים עם מובילי התעשייה.

במקביל, צצים פתרונות חלופיים לחממות הממשלתיות 
והמופרטות כגון חממות עירוניות, בתי חממה ומאיצים 
)אקסלרייטורים( שמקורם ביוזמות פרטיות, המספקות 
תשתיות ואמצעים לפיתוח מיזמי היי-טק, תוך סיוע וחיבור 

למקורות הון פרטיים.

המוקדמים   הגיוס  בשלבי  כי  נאמר,  זה  חלק  לסיכום 
האופציות העומדות לרשות היזמים משלבות בין הון עצמי, 
מימון מדען ראשי - על שלל תוכניות הסיוע שלו )מגנט, 
מגנטון, תנופה וכו'(, שת"פ עם תאגידים גדולים ושילוב 
ומועדוני אנג'לים.  כוחות עם האקדמיה, לצד אנג'ליים 
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חדשנות טכנולוגית2

ב.1. חדשנות טכנולוגית בעידן של שינויים - 
האטה, סיכונים והזדמנויות

כיום למנוע צמיחה עסקי  חדשנות טכנולוגית נחשבת 
משמעותי. 

מטרתם של ארגונים עסקיים, חברות רב-לאומיות ומרכזי 
מו"פ של חברות - וברמת המאקרו אף של כלכלות לאומיות 
הצרכים  על  שיענו  חדשות,  טכנולוגיות  לפתח  היא   -
המשתנים של השוק ועל האתגרים שמציבה התעשייה; 
לייצר מוצרים מתוחכמים ומתקדמים המובילים בתחומם; 
ולספק את המערכות והמוצרים לפי דרישות הלקוחות כך 

שיעזרו להם להיות ראשונים בשווקים שלהם. 

ישנן דרכים רבות למדידת חדשנות טכנולוגית ברמה הלאומית, 
כגון ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי, הון אנושי במדע 
וטכנולוגיה, מדדי תמורה ותפוקה כלכליים לפעילות במדע 
וטכנולוגיה, פרסומים מדעיים וציטוטיהם ורישום פטנטים.

במחקר שלפנינו בדקנו את החדשנות הטכנולוגית דרך 

בין  נמדד,  והוא  רוחני חדש  יצירת קניין  הפריזמה של 
השאר, באמצעות מספר בקשות הפטנט הבין-לאומיות 
והן  PCT( - הן אלה שנוצרות במדינות שונות בעולם  (
אלה שמקורן בישראל. זהו מדד חזק שמנבא חדשנות 
טכנולוגית, שכן רישום פטנט קודם לייצור המוצר החדשני. 
תוצאות המחקר מעלות, כי המגמות המסתמנות בתחומי 
הטכנולוגיה בארץ ובעולם משתקפות, במידה רבה, גם 

דרך הנתונים על מספר בקשות הפטנט הבינ"ל.

כדאי לשים לב במיוחד לנתון הבא - בעוד שמספר בקשות 
הפטנט הבין-לאומיות נמצא על ציר צמיחה רצוף, למעט 
6(, מספר בקשות הפטנט הבין- )גרף מס'  ב-2008 

לאומיות הישראליות ירד בשלוש השנים האחרונות בניגוד 
למגמה העולמית )גרף מס' 7(. 

הואיל ומספר בקשות הפטנט מהווה מדד שמבטא חדשנות 
טכנולוגית, הרי המסקנה הנגזרת היא, שככל הנראה יש 
האטה בקצב יצירת חדשנות טכנולוגית בישראל, הן ביחס 

לעבר והן ביחס לעולם. 

מקור: WIPO Database - ינואר 2014

PCT גרף מס' 6: מספר הגשות פטנט בינ"ל
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מקור: WIPO Database - מרץ 2013

גרף מס' 7: הגשות פטנט בינ"ל PCT בחלוקה למדינות

הדבר בולט בעיקר בהשוואה למדינות כמו סין וקוריאה, 
שצומחות באופן מהיר, וכן יפן, אך גם בהשוואה למדינות 
 8.2% ירידה של   2012 מערביות. ישראל רשמה בשנת 
בהיקף בקשות הפטנט הבין-לאומיות וירידה זו מצטרפת 
 .3.3% 2011 בשיעור של  לירידה שכבר נרשמה בשנת 
כי אנו עדים למגמה  הצטברות הנתונים מעלה חשש, 
שלילית בתחום זה, בעיקר על רקע צמיחתן של מדינות 

מתחרות בחדשנות טכנולוגית.

כיצד אפשר להסביר את הירידה במספר בקשות הפטנט 
הבינ"ל שמקורן בישראל? 

נראה שההסבר טמון בכמה גורמים:

1. קיטון בהשקעה בחברות צעירות מוטות קניין רוחני - 
מנוע הצמיחה של תעשיית ההיי-טק הישראלית הוא 
)סטרט-אפ(, המהווות מקור חשוב  חברות ההזנק 
בשנים  רוחני.  קניין  וליצירת  טכנולוגית  לחדשנות 
האחרונות, כפי שהוצג, קרנות ההון סיכון כמעט ואינן 
משקיעות בחברות בשלבי החיים המוקדמים )פרה-

סיד וסיד( והדבר משליך באופן ישיר על היקף יצירת 
הקניין הרוחני. גם משקלן של החממות, שהיו בעבר 
מקור השקעה חשוב לחברות ההזנק בשלבי החיים 

המוקדמים, קטן.
2. הסטת מרכז הכובד של החדשנות לחו"ל -

מרכזי המו"פ הרב-לאומיים, שהוקמו בישראל בשנים 
גוגל,  האחרונות על-ידי שורה של חברות ענק, כמו 
פייסבוק וסמסונג, קלטו לתוכם מפתחים וממציאים 
ישראלים רבים. הקניין הרוחני הנוצר בין כתלי מרכזי 
המו"פ הללו נרשם ומיוחס לחברות ולא לאתר הגיאוגרפי 
בו הן פועלות, קרי ישראל. זה המקום להציע הענקת 
תמריצים והטבות מס לחברות רב-לאומיות על מנת 

שהקניין הרוחני יישאר בישראל.
3. המעבר לאינטרנט -

לכיוון  התעשייה  להסטת  נוגע  אפשרי  אחד  הסבר 
גדול מהממציאים  וחלק  ייתכן  והתוכנה.  האינטרנט 
והמפתחים בתחום זה אינם מודעים מספיק ליכולת 
להגן משפטית על תוכנה ואפליקציות, או שהם סבורים 

בטעות שהגנה כזו לא תיתכן בכלל. 
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ב.2. חדשנות טכנולוגית ככלי ניבוי 
מאקרו-כלכלי

מן הנתונים ניתן להצביע על מגמה מעניינת נוספת - 
מספר בקשות הפטנט הבין-לאומיות מהמדינות אסייתיות 
ירידה במספר הבקשות במדינות  נמצא בעלייה לעומת 
אירופה, עם התאוששות הדרגתית של צפון אמריקה )גרף 
8(. נתון זה משקף היטב את המגמות המאקרו- מס' 

כלכליות בעולם. 

ועוד, החדשנות הטכנולוגית בכלל והקניין הרוחני  זאת 
שמגלם אותה בפרט מהווים לא רק מראה המשקפת את 
המציאות, אלא גם כלי ניבוי מאקרו-כלכלי, עולמי ומקומי. 

9( מלמדת, כי לאורך  התבוננות בנתונים )גרף מס' 
כוחה היחסי של ארה"ב בתחום החדשנות  השנים 
 )PCT )קרי: מספר בקשות הפטנט הבין-לאומיות, 
הולך וקטן, לעומת עלייה מתמדת בכוחה היחסי של 
סין. אם בשנות ה-90' של המאה הקודמת עמד חלקה 
40% הוא  של ארה"ב בזירת החדשנות העולמית על 
קטן לכדי 25% בלבד כיום. מנגד, חלקה היחסי של סין, 
שעד שנת 99' כמעט ולא היה קיים, גדל באופן עקבי 
משנה לשנה. סין אפילו עברה את גרמניה, מעצמה 

כלכלית נכבדה, בהיקף החדשנות שהיא מייצרת. 

ויודגש, מגזר ההיי-טק הישראלי גייס יותר כסף, בערכים 
מוחלטים, מאשר סין, בה לממשלה יש מעורבות עמוקה 

בכלכלה.
נתונים אלה חופפים עם המציאות הכלכלית הגלובלית. 
ארה"ב מתאוששת לאיטה מהמשבר החריף שפקד אותה 
ושיעורי הצמיחה בה נמוכים, בעוד סין ממשיכה לשמור 
- בעקביות מעוררת קנאה - על שיעורי צמיחה גבוהים, 
יכולותיה  סין אף ממנפת את  בעיקר בעשור האחרון. 
הכלכליות לרכישת טכנולוגיות חדשות ובין היתר משקיעה 

בטכנולוגיות ישראליות.

מכאן נגזרת גם תובנה חשובה להיי-טק הישראלי. הואיל 

ומגזר זה ניזון לא מעט מכספים שמקורם בארה"ב, הגיע 
המשאבים  וחלוקת  המאמץ  פיזור  על  לחשוב  השעה 
מחדש, תוך הסטת חלק מהם גם לכיוון השווקים הצומחים 
באסיה בכלל ובסין בפרט. יש מקום להעמיק את הקשרים 
הכלכליים-מסחריים-מחקריים עם היבשת ובמיוחד להדק 
את הקשר עם סין. בחיפוש אחר מקורות השקעה חדשים 
להיי-טק הישראלי יש לקחת בחשבון גם קרנות השקעה 

סיניות וניצנים לכך כבר נראים בשטח. 

ב.3. מאמץ לאומי לקידום החדשנות

אין ספק שאחד ממנועי הצמיחה החשובים בהיסטוריה 
הכלכלית העולמית היא פיתוח של חדשנות טכנולוגית. 
חדשנות טכנולוגית ויצירת קיניין רוחני נוגעים למנעד רחב 
של תעשיות, שנוגעות בכל התחומים  וחוללו שיפור ניכר 
באיכות החיים של המין האנושי, אלא הביאו לצמיחה 

כלכלית יוצאת דופן. 

מה שהיה נכון בעבר נכון שבעתיים כיום. בעולם הרחב 
הוא  הטכנולוגית  החדשנות  קידום  כי  היטב,  מבינים 
הכרח כלכלי וצו לאומי בעידן של כלכלת הידע הגלובלית. 
מדינות רבות בעולם משקיעות מאמצים ניכרים בטיפוח 
החדשנות ובקידום הקניין הרוחני. בארה"ב, למשל, הוקם 
כוח משימה לאומי לקידום נושא ההיי-טק וננקטו שורה 
של רפורמות וצעדים ארגוניים ברמה הפדראלית לעידוד 
וטיפוח החדשנות והקניין הרוחני. מהלך דומה נקט ראש-

ממשלת יפן בהכירו ביכולת של הקניין הרוחני לחלץ את 
ארצו מהסטגנציה בה היא שרויה זמן רב. 

גם ישראל צריכה לנקוט במהלכים דומים. קידום החדשנות 
הטכנולוגית והקניין הרוחני הם נושאים בעלי השלכות 
רבות, כולל על תדמיתה הבין-לאומית של ישראל ומעמדה 
יכולים לתרום תרומה  יקודמו כהלכה הם  בעולם. אם 
סגולית משמעותית לקידום ההשקעות, הסחר ופיתוח 

המו"פ בישראל.
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מקור: WIPO Database - ינואר 2014

מקור: WIPO Database - מרץ 2013

גרף מס' 8: הגשות פטנט בינ"ל PCT בחלוקה לגושים כלכליים

PCT גרף מס' 9: חמש המדינות המובילות בהגשת בקשות פטנט בינ"ל
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גרף מס' 10: הקמה וסגירה של חברות היי-טק

בשנת 2013 הוקמו 780 חברות הזנק חדשות 
לעומת 961 בשנת 2012 - ירידה של כ- 19%. 
באותה שנה נסגרו 234 חברות בלבד לעומת 
הטבעי",  "הריבוי  שיעור   .2012 בשנת   343
כלומר קיזוז החברות שנסגרו מתוך החברות 
שנפתחו, מלמד על כך שבשנת 2013 חל גידול 
נטו של 546 חברות לעומת 618 בשנת 2012.

IVC Research Center :מקור

ב.4. תנודתיות בהקמת חברות חדשות

פריזמה נוספת דרכה ניתן להתבונן על נושא החדשנות 
היא הקמת חברות חדשות. כאמור, אחד מהמקורות 
החשובים של כושר היזמות והחדשנות הטכנולוגית הלאומי 
הוא חברות ההזנק. לתעשיית הסטרט-אפים יש תשתית 
מצויינת של ידע, הון אנושי איכותי וכושר יזמות יוצא דופן.

מהדוח עולה, כי בשנת 2013 הוקמו 780 חברות הזנק 
חדשות לעומת 961 בשנת 2012 - ירידה של כ- 19%.  
לעומת זאת, נסגרו באותה שנה 234 חברות בלבד לעומת 

343 בשנת 2012 )גרף מס' 10(.
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חשיבות ההיי-טק המגולם בקניין רוחני
ההתפתחות המואצת של ענפי הטכנולוגיה, שנוגעת בעיקר 
לחברות טכנולוגיות מובהקות, אך גם לכל רבדי התעשייה 
המסורתית, מייצרת ערך חדש לחברות התעשייתיות. כיום, 
מרבית הערך המצרפי של חברות בורסאיות, כ-80%, 
נשען על נכסים אינטלקטואליים - פטנטים, סימני מסחר 
)מאפיין בעיקר מותגים(, מדגמים, זכויות יוצרים, רעיונות, 
ייצור ועוד  הצעות לשיפורים טכנולוגיים, שדרוג תהליכי 

ועוד נכסים בלתי מוחשיים. 

צריך להדגיש - קניין רוחני איננו רק רישום טכני של פטנטים, 
יותר  זו מערכת רחבה הרבה  מדגמים או סימני מסחר. 
המתייחסת לתוצרי עידן כלכלת הידע ומקיפה נושאים כמו 
חדשנות טכנולוגית, מו"פ, קריאטיביות ועוד. למעשה, בעידן 
כלכלת הידע הגלובלית קניין הרוחני נחשב למשאב החשוב 
ביותר הנמצא ברשותם של תאגידים, חברות ומדינות. הוא לא 
רק מבטא את החדשנות הטכנולוגית ככזו - שנמצאת בעליה 
אקספוננציאלית - אלא משקף גם את מכלול הפעילות 
הכלכלית של המדינות המפותחות, הפוסט-תעשייתיות, 
הנשענות על נכסים אינטלקטואליים, יותר מאשר על נכסים 

מוחשיים, בפיתוח היתרון היחסי שלהם. 

ממחקרי שונים שנעשו עולה, כי במדינות המפותחות 

לקניין הרוחני יש תפקיד מכריע בייצור העושר הלאומי. 
354 אלף  במדינות אלה התוצר מקניין רוחני עומד על 
דולר לנפש, לעומת 76 אלף דולר לנפש מהמערך היצרני 
ו-9,500 דולר לנפש בלבד ממשאבים טבעיים. רוצה לומר, 
קצב ההתפתחות הטכנולוגי הפך את היתרון היחסי מבוסס 

קניין רוחני למרכיב מרכזי בכלכלה. 

הדבר הוביל גם למהפיכה חשבונאית. לאחרונה נמסר, כי 
ארה"ב החליטה לשנות את מתודולוגיית חישוב הכלכלה 
הלאומית שלה - שינוי שנערך אחת לחמש שנים ונחשב 
לידי ביטוי מדדים כמו חדשנות,  לדרמטי - כך שתביא 
מו"פ וסוגים שונים של קניין רוחני. זאת מאחר ומדידת 
התמ"ג עד כה לא ביטאה מספיק את המגמה של מעבר 
לכלכלה מבוססת ידע. שינוי זה, שימו לב, עתיד להוסיף 3% 
תוצר לכלכלה האמריקאית. מדובר בלא פחות ממהפיכה 
חשיבתית. ההכרה בארה"ב היא שהכלכלה המודרנית 
וייצור של מוצרים  ויותר על הפצה, צריכה  יותר  נשענת 

בלתי מוחשיים והללו חייבים לקבל ביטוי חשבונאי.
יותר  נתונים אלה ואחרים נכונים גם בישראל, ואולי אף 
מכך. אחרי הכל, ישראל מתאפיינת בייצוא של טכנולוגיות 
בעלות ערך מוסף גבוה, שכולן נשענות, כך או אחרת, על 

קניין רוחני. 
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לאחר שהצבענו על הקשיים והאתגרים בגיוס ההון לתעשיית 
ההיי-טק המקומית, יש מקום לדון בהישגים של התעשייה. 
בראש ובראשונה באטרקטיביות של החברות הישראליות 
בעיני תאגידים רב-לאומיים, שתורגמה לרכישות של חברות 
הזנק על-ידי חברות ענק עולמיות. הכסף הפרטי, כך 
מתברר, ממשיך להאמין בתעשיית ההיי-טק הישראלית. 

2003-2013 נרכשו  מהמחקר עולה, כי בעשור השנים 
19.3 מיליארד  כולל של  ישראליות בהיקף  80 חברות 

ebay, אפל,  דולר. המדובר בתאגידי ענק כמו פייסבוק, 
EMC, סיסקו, יבמ, ברודקום, ג'ונסון אנד ג'ונסון, אינטל, 
מיקרוסופט ואחרים )גרף מס' 11(. למעשה, כל השחקנים 
הגדולים במגרש הטכנולוגיה העולמי השקיעו בשנים 
 Waze האחרונות בישראל. אחת הרכישות, של חברות 
על-ידי גוגל, הייתה הבולטת מכולן עם היקף של מיליארד 
דולר. ערב הורדת מחקר זה לדפוס על רכישתה של חברות 
וייבר מדיה )Viber Media( על ידי ענקית המסחר המקוון 

היפנית ראקוטן )Rakuten( ב-900 מיליון דולר.

הכסף הפרטי מאמין בהיי-טק הישראלי3

10

3
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10

3
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3

2

13
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6,556

2,905

1,992

1,693

1,204

1,003

965

832

740

709

597

 150

NDS: 5000, Intucell: 450,
P Cube: 200

RADLAN: 195
Galileo: 2700

Telmap: 300
Oplus: 100

Trusteer: 650, XIV: 300
Guardium: 225

Provigent: 313
BroadLight: 195

Waze: 966

XtremIO: 435, ScaleIO: 
250

Kashya: 153, Cyota 
(RSA): 145

Shopping.com: 634

Anobit: 390
PrimeSense: 350

Gteko: 120
Kidaro:100

Omrix: 438
ColBar: 159

Onavo: 150

-

Number of 
Acquisitions 

Total 
Value $m 

Largest Acquisitions  
$m Acquirer 

IVC Research Center :מקור

גרף מס' 11: רכישת חברות היי-טק ישראליות ע"י תאגידים רב-לאומיים
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רכישות ענק אלה ביטאו את ערכן של הטכנולוגיות שפותחו 
על-ידי החברות הישראליות. הן לא גילמו תזרים מזומנים, 
או צבר לקוחות, או היקף מכירות, שהצדיקו ערכים גבוהים 
זו בעיקר החדשנות הטכנולוגית, שהקנתה ערך  אלה. 

לחברות ואיפשרה לבעליהן לבצע אקזיט מוצלח. 

יש להניח שחלק מהכספים שהתקבלו ישמשו כמנוף 
להקמת חברות חדשות ובמובן זה אפשר לראות בהם 
מנוף לחדשנות עתידית. עובדה בולטת ומרשימה היא 
שב-2013 תעשיית ההיי-טק הישראלי גייסה בערכים 
.)12 מוחלטים יותר הון מאשר סין הגדולה )גרף מס' 

Sources: Israel - IVC Research Center, US – NVCA - PWC/Thomson Reuters :מקור
Europe – EVCA PEREP_AnalyticTM, excluding “others”, India, China – Dow Jones VentureSource

גרף מס' 12: גיוס הון ע"י מגזר ההיי-טק 2011-2013 בהשוואה בינ"ל
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מקור: WIPO Database - מרץ 2013

גרף מס' 13: ממציאים מקומיים מול ממציאים זרים בהשוואה בינ"ל

1. ההון האנושי הישראלי ככוח משיכה  ג.
להשקעות זרות

אגב, על מידת האטרקטיביות של ישראל בעיני משקיעים 
- בישראל כ-91%  גם מהנתון הבא  ניתן ללמוד  זרים 
מהממציאים הם מקומיים )נתון זה אינו כולל את מערכת 
המו"פ הביטחונית(, בדומה למדינות אסיה, כמו הודו, סין, 
יפן וקוריאה )גרף מס' 13(, ולפני ארה"ב, כך שרוב רובה 
של החדשנות הטכנולוגית בישראל מקורה בממציאים 
ישראלים. במדינות מערב אירופה, כמו למשל שוויץ, הולנד, 
בלגיה, שבדיה ופינלנד, שיעור הממציאים המקומיים הוא 
ועוד, ישראל  ועומד על כ-60%-50%. זאת  יותר  נמוך 
מובילה בעולם בהיקף משרות חוקרים במגזר העסקי, 
ביחס ל- 1,000 מועסקים בכוח העבודה )גרף מס' 14(.

כן מתייחדת ישראל בחדשנות, שמקורה בעיקר בממציאים 
מהסקטור הפרטי ומהאקדמיה, לעומת מדינות אחרות )גרף 
מס' 14 א'(. למעשה, תרומתם של האקדמיה והיזמים היא 
לאין שיעור רבה יותר מאשר כל מדינה מערבית אחרת.

מהמחקר עולה, כי בעשור השנים 2003-2013 
80 חברות ישראליות בהיקף כולל של  נרכשו 
19.3 מיליארד דולר. רכישות אלה ביטאו את 
ערכן של הטכנולוגיות שפותחו על-ידי החברות 
הישראליות. הן לא גילמו תזרים מזומנים, או 
צבר לקוחות, או היקף מכירות, שהצדיקו ערכים 
גבוהים אלה. זו בעיקר החדשנות הטכנולוגית, 
שהקנתה ערך לחברות ואיפשרה לבעליהן לבצע 

אקזיט מוצלח. 
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*In Israel, research jobs and labor force – in civilian sector only.
**In the U.S., research jobs – in civilian sector only.

 

מקור: WIPO Database - מרץ 2013

Central Bureau of Statistics, Science, Technology and Innovation indicators :מקור

גרף מס' 14: שיעור משרות חוקרים ביחס לאוכלוסייה

גרף מס' 14 א':  בקשות פטנט בינ"ל לפי סוג מבקשים
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מהדוח עולה, כי ההיי-טק הישראלי מתאפיין בריכוזיות 
 20-30 גיאוגרפית-דמוגרפית מובהקת. ברדיוס של 
ק"מ במרכז הארץ מרוכזת רוב רובה של התעשייה 
הטכנולוגית הישראל, כ-73%, לרבות כל הממשקים 
ורו"ח,  הנלווים לה - קרנות הון סיכון, משרדי עו"ד 
וכיוצ"ב, שלא לדבר על מסעדות  יועצים, כלכלנים 

היוקרה.

הנתונים הם מאלפים 51%- מהחברות פועלות בת"א רבתי 
)לעומת 49% בשנת 2012(. 22% מהחברות פועלות באזור 
המרכז, כולל הרצליה פיתוח, והיתר מתחלק בין ירושלים, 
אזור הצפון ואזור הדרום, בו פועלות, למרבה הצער, רק 

4% מהחברות הטכנולוגיות )גרף מס' 15(. 

לעמק  רק  ולא  לנגב  ן  רה-לוקיישי  .1 ד.
הסיליקון

ריכוז הכוח הטכנולוגי בת"א-רבתי מעצים את הפערים 
הכלכליים-חברתייים הקיימים ממילא בחברה הישראלית.  
עם כל הברכה שבתעשיית האקזיטים, אין ספק שהיא 
העמיקה את הפערים בחברה הישראלית ולכן יש בנתונים 
אלה משום אות מבשר רעה לגבי עתידה של הפריפריה 

הישראלית. לכן, חובה שהממשלה תפעל באופן אקטיבי 
לביזור התעשייה גם באזורים אחרים שמחוץ ל"מדינת 
תל-אביב". הדבר צריך להיעשות באמצעות תמריצים 
והטבות מס, חלקם ישירות לעובדים. צריך לזכור, כי עובדי 
ההיי-טק מייצרים עוד אלפי משרות במעגלי התעסוקה 

המשניים ומכאן חשיבותו לפיתוח אזורי.

כדי לשנות את הכיוון השלילי שאליו צועדת ישראל, על 
לנגב  הממשלה לנצל את המומנטום של מעבר צה"ל 
ולעודד חברות טכנולוגיה לעבור לדרום - מהלך שיביא 
ופני החברה הישראלית. כדאי לזכור,  לשינוי פני הנגב 
בהקשר זה, שהתעשייה הטכנולוגית, בפרט זו הממוקדת 
בתוכנה ובאינטרנט, איננה נדרשת לתשתית פיזית מורכבת 

והעברתה איננה כרוכה בהעברת ציוד כבד. 

הפריפריה לא במשחק4

IVC Research Center :מקור

גרף מס' 15: פעילות המגזר הטכנולוגי בישראל בחלוקה לאזורים

ברדיוס של 30-20 ק"מ מרוכזת 73% מהתעשייה 
הטכנולוגית בישראל והשירותים הנלווים לה - 
קרנות הון סיכון, משרדי עו"ד ורו"ח, יועצים 
וכלכלנים - שלא לדבר על מסעדות היוקרה. זהו 
ריכוז כוח גדול, שמעצים את הפערים הכלכליים-
חברתייים הקיימים ממילא בחברה הישראלית.
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ה.1. תעשייה טכנולוגית בעידן של שינוייים

התעשייה הטכנולוגית הישראלית היא כיום תעשייה בוגרת 
ובשלה יותר, שהתבגרה נוכח מציאות כלכלית שהשתנתה. 
כל זה מתרחש על רקע שינויים מפליגים בתעשייה עצמה. 
בענף מדעי החיים, למשל, משך החיים של חברת הסטרט-

אפ  התארך. אם בעבר ניתן היה לגייס בשלב הסיד ולהגיע 
ליעד של היתכנות טכנולוגית, כיום נדרש מחברות אלה 
להגיע למוצר עובד ואף למכירות, כולל שלבי רישוי )לפחות 
התחלתיים(, הדורשים השקעות גדולות. הדבר קיים כמעט 

בכל תת-הענפים, לרבות בתחום המיכשור רפואי. 

אפליקציות,  ופיתוח  אינטרנט  תוכנה,  לחברות  אשר 
המשקיעים דורשים לא רק טכנולוגיה מעניינת והיתכנות 
טכנולוגית, אלא גם מוצר בשל עם משתמשי קצה. כל זה 
מחייב יזמים בכל התחומים לבוא בשלים יותר לשוק והופך 

את גיוס ההון עבורם למורכב יותר. 

ויודגש - חברות רב-לאומיות, שבעבר רכשו חברות היי-טק 
בסכומים גדולים כבר בשלבים מוקדמים, דוחים כיום את 
שלב  הרכישה כאשר למועד בו מובטח מוצר, רישוי ואף 
לקוחות. לגבי משקיעים שאינן חברות, שום משקיע איננו 
מוכן להשקיע ללא היתכנות טכנולוגית ושיווקית גבוהה 
וכך "עמק המוות" - שבו נדרשות חברות רבות לגייס הון 

עד להגעה לבשלות - הולך ומתארך. 

עם זאת, הישראלים הם יזמים טכנולוגיים בלתי נלאים. 
יותר מכל עם אחר, הישראלים אחראים כיום לפיתוח של 
אלפי פיתוחים טכנולוגיים חדישים בתחום האינטרנט/

מובייל ואלפי אפליקציות לסלולר. בין שזה הרצון להטביע 
חותם על העולם ובין שזה הכסף הגדול שממתין באופק, 
המוטיבציה לפיתוח טכנולוגי בישראל היא חזקה מתמיד. 
כך, ולמרות ירידת-מה בהיקף החדשנות, הכינוי "אומת 

הסטרט-אפ" שהודבק לישראל עדיין מוצדק. 

אך בשנים האחרונות הדרך אל היכל התהילה של היזמות 
הטכנולוגית הולך ומתארך ובעיקר נעשה קשה יותר. גיוס 

ההון, שהוא הדלק במנועי היזמים, הופך להיות מורכב יותר 
ומסובך יותר, במיוחד על רקע המשבר הפיננסי הגלובלי. 
התעשייה עברה שינויים כואבים ותהפוכות לא מעטות 
בשנים האחרונות והיא כיום תעשייה בשלה יותר, בוגרת 
יותר ולכן גם חשדנית יותר כלפי פיתוחים  יותר ומנוסה 

טכנולוגיים חדשים. 

יתר על כן, קהיליית ההיי-טק והמשקיעים בה היא כיום 
ומחושבת, שיודעת להפיק לקחים  חבורה מתוחכמת 
במהירות ולכן אם בעבר, בעידן הטרום-בועתי, כל רעיון 
סביר חדש זכה לקבלת פנים נלהבת, שהייתה מלווה גם 
בהשקעה סכומי כסף לא מבוטלים בהמצאה החדשה, 

היום המצב שונה לגמרי.  

במילים אחרות, אנו עדים היום לשילוב מעניין בין  תעשייה 
יותר, הפועלת בתוך  ובעיקר  מחושבת  ובשלה  בוגרת 
מציאות כלכלית שונה, המאופיינת ברף כניסה גבוה יותר, 
לבין התארכות משך הפיתוח, גיוס הון שהופך מורכב יותר 

ומצריך אב-טיפוס ולא רק הוכחת היתכנות.

ההיי-טק  לקידום  לאומית  תוכנית   .2 ה.
הישראלי

מיותר להכביר מילים על חשיבותו של מגזר ההיי-טק 
הישראלי לכלכלה הלאומית. סקטור זה אינו נמדד רק 
בהיקף המועסקים הישיר או העקיף שלו, אלא גם ובעיקר 
בתרומתו לייצוא, להכנסת מטבע זר, למובילות הישראלית 
בשווקים הגלובליים,  לזרימת משקיעים והשקעות לארץ 
ולביסוס מעמדה ומיצובה של ישראל כמעצמה טכנולוגית 
- מיצוב המשמש כמנוף רב-עוצמה במשיכת חברות רב-

לאומיות לישראל והקמת מרכזי פיתוח בה.
הנתונים העולים מן המחקר המוצג בזה הם מדאיגים למדי 

והם מחייבים חשיבה והיערכות מתאימה.
מצד אחד, ישראל עדיין נהנית מתשתית מצויינת של הון 
אנושי, מערך פיננסי ומקצועי, המספק לה יכולת סגולית 

רבה, אשר ממנה ניתן לחזק את ענף הטכנולוגיה.  

סיכום ומסקנות5
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IMD )טבלה מס' 16( אשר  לפי נתונים של מכון המחקר 
חוקר מצבי שוק של מדינות העולם - ישראל מובילה בכל 
הפרמטרים החיוניים והחשובים לבניית ולקיום תשתיות 
לתעשיית טכנולוגית המפתחת חדשנות טכנולוגית ופיתוח 
תעשיית ההיי-טק. מצד שני, ברור שהישגיה של ישראל 
בתחום הולכים ונשחקים והיא ניצבת כיום מול תחרות 

גדלה והולכת.

כלומר, למרות שישראל נהנית מתשתית מצויינת 
של הון אנושי ומערך פיננסי מקצועי, היכולת שלה 
להמשיך ולגלות חדשנות טכנולוגית עומדת בסכנה 
עקב צירוף גורמים כמו המשבר הכלכלי, בעיקר בשוק 
האמריקאי, שתעשיית ההיי-טק הישראלית כה תלויה 
ומושפעת ממנו, לצד קיטון תקציבי המו"פ וחולשת 

ההון סיכון הישראליות והחממות המספקים חמצן 
לסטרט-אפים בשלבים המוקדמים. במיוחד אי אפשר 
הטכנולוגית  החדשנות  בתחום  מתחרות  להתעלם 
מצידן של מדינות אסיה - סין, קוריאה והודו, שנושפות 
בעורפה של ישראל ועשויות בעתיד למשוך השקעות 
בתעשייה הטכנולוגית אליהן על חשבון ישראל. מדינות 
אלה מצטיינות בקצב צמיחה גבוה וחותרות בהתמדה 

להשגת חדשנות טכנולוגית.

נתון נוסף שיש לקחת בחשבון הוא קצב השינויים בתעשיית 
ההיי-טק. בעוד שבתעשייה המסורתית קצב השינויים 
הוא איטי ומדורג, בתחום ההיי-טק זמן החיים והקינטיקה 

הם שונים לחלוטין. 

מקור: מחקר שנתי )2011( של מכון IMD - מידת התחרותיות הגלובלית

טבלה מס' 16:  דירוג ישראל לפי תחום )מתוך 59 מדינות שנבדקו(

דירוג תחום 

5 תשתית טכנולוגית 

4 תשתית מדעית 

2 תמריצי השקעה 

2 שוק ההון 

1 יזמות 

1 גמישות והתאמה לשינויים בסביבה עסקית 

2 הון סיכון 

2 גישה כלפי גלובליזציה 

4 מיומנות כוח העבודה 

1 הוצאות המגזר העסקי על מו"פ 

1 מחקר מדעי 

1 מיומנויות בתחום טכנולוגיית המידע 

1 סיכון והעזה של הסקטור הפרטי והציבורי 
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טכנלוגיה חדשה מחליפה את קודמתה במהירות שיא וגורמת 
במהירות להתיישנותה. כדי להזיז אנשים וחברות טכנולוגיות לא 
נדרש מאמץ גדול והניידות היא גבוהה, כמו גם בריחת המוחות.

מדיניות ממשלתית אחראית צריכה אפוא לתת מענה לאתגר 
זה. בראייה לאומית, זה כעת תפקידה של הממשלה - לתמוך, 
לדחוף ולהשקיע באותה תעשיה מצליחה שניצבת כעת על 
פרשת דרכים. כדאי לזכור, בתעשייה הטכנולוגית מועסקים 
צעירים רבים המהווים את חוד החנית של החדשנות הישראלית 
ונושאים על גבם את עתידה הטכנולוגי של ישראל. השקעה 
בהם פירושה השקעה בעתידה הכלכלי-חברתי של ישראל 

ובסקטור שיניב פירות מבורכים. 

מה נדרש מהממשלה?
כדי שתעשיית היי-טק תמשיך להוביל את הכלכלה הישראלית 
ולהבטיח את יתרונה היחסי של ישראל בשווקים הגלובליים 
- עניין מכריע בעידן כלכלת המידע - על הממשלה להתוות 
תוכנית לאומית מקיפה לפיתוח מגזר הטכנולוגיה, שתתבסס 

על שישה עוגנים מרכזיים: 
ביסוס מודל חדש וחלופי לקרנות ההון סיכון ולחממות,  •

תוך מעורבות עמוקה של המדינה.   
השקעות  והסטת  למשקיעים  ביטחון  רשת  הענקת   •

הגופים המוסדיים להיי-טק.   
מתן תמריצים והטבות מס )כולל בתחום הקניין הרוחני(  •
לחברות רב-לאומיות להקמת מרכזי מו"פ נוספים בישראל.  
ביזור התעשייה על-ידי מתן הטבות ותמריצים להעברת  •

חלק מהחברות לאזורי הפריפריה.    
תוך הייצור,  שרשת  אורך  לכל  האנושי  ההון  טיפוח   •

חיזוק הזיקה שבין האקדמיה לתעשייה.   
חשוב מקור  שהן  הביטחוניות,  התעשיות  מינוף   •

לחדשנות, ואזרוח פיתוחים צבאיים.  

מאמץ זה חייב להימשך גם בלימודים במוסדות להשכלה 
גבוהה, כאשר כאן על המדינה לנקוט מעשה ולייצר תמריצים 
)מלגות, קרנות, פרסים( ללימודי מדעים ולעצור את הנהירה 

חסרת התוחלת ללימודי משפטים ומינהל עסקים.

לסיכום, נראה שהמציאות שהביאו לפריחתה ושגשוגה של 
וכדי לא להיקלע  תעשיית ההיי-טק הישראלית משתנה 

להתאבנות מסוכנת יש להזרים דם חדש למערכת. 
כאמור, חלק מהיסודות שעליהן מושתת המגזר הטכנולוגי עדיין 
מוצקים - כושר יזמות מעולה, אקדמיה מצטיינת, השקעות 
לאומיות במו"פ גבוהות יחסית, חוש המצאה מפותח ויכולת 
הסתגלות לתנאים המשתנים של שוק דינאמי. אך חלק 
מהתנאים שהקלו על שגשוגה של התעשייה - הון אנושי 
והון מימוני - הולכים ונעלמים ומתחיל להיווצר ריק מסוכן. זו 
שעתה הגדולה של המדינה. עליה לשמר את ההישגים יוצאי 
הדופן של התעשייה הטכנולגית הישראלית ולהצעידה שלב 

נוסף קדימה. 

כמו בעבר גם עתה נדרשת המדינה לחזור ולמלא תפקיד 
בקידום הסקטור הטכנולוגי, אך בכלים חדשניים יותר 
המתאימים למציאות החדשה. על הממשלה להשקיע 
- במישרין ובעקיפין, הן דרך הכלים הקיימים של המדען 
פרוייקטים  מימון  של  חדשים  כלים  דרך  והן  הראשי 
טכנולוגיים בשיתוף הסקטור הפרטי - ביזמות טכנולוגית 
ולעודד את המשקיעים המוסדיים להסיט יותר ויותר 
כספים לתחום הטכנולוגי, תוך הענקת רשת ביטחון וכלים 

למיזעור סיכונים.

מגזר חשוב כמו ההיי-טק, שאחראי במידה לא קטנה להצלחה 
הכלכלית של ישראל בעשורים האחרונים, שמושך לכאן עשרות 
חברות רב-לאומיות - לצרוך מיזוגים ורכישות, או הקמת מרכזי 
מו"פ )גרף מס' 17 + מס' 18( ומהווה את היתרון הבולט שיש 
לישראל בשווקים הגלובליים, ראוי להתייחסות רצינית מצד 

קובעי המדיניות. 

הטכנולוגיה  מגזר  לפיתוח  לאומית  תוכנית 
צריכה להתבסס על טיפוח ההון האנושי לכל 
אורך שרשת הייצור, ביסוס מודל חדש לקרנות 
ההון סיכון ולחממות, הסטת השקעות הגופים 
המוסדיים להיי-טק ומתן תמריצים לחברות רב-
לאומיות להקמת מרכזי מו"פ נוספים בישראל.
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IVC Research Center :מקור

גרף מס' 17: ריכוז תאגידים רב-לאומיים שרכשו חברות היי-טק ישראליות
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IVC Research Center :מקור

גרף מס' 18: פירמידת ההיי-טק הישראלי
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תודות לצוות הרחב, אשר עמל, אסף את הנתונים הרבים והשקיע רבות ביצירת דו"ח זה, ובמיוחד:
יואל צפריר, עו"ד אמיר פלמרי, עו"פ בועז קרויטרו, סטודיו אלדד שאו
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