התיקון לחוק לעידוד השקעות-הון ,מהלך
אשר יסייע למשוך לישראל פעילות מרפ
טכנולוגי ורישום קניין רוחני של ענקיות

הבכירים
מסכמים
את השנה

הטכנולוגיה הרב-לאומיות
כמו

כן,

המשכנו

לעסוק בבעיית

המחסור במהנדסים ובעובדים מקצועיים
בתעשייה ,והבאנו את הקול של התעשייה
מספר

לקידום

אסטרטגיים

מהלכים

שהביאו לפתרונות לטווח הקצר ,הבינוני
והארוך של המחסור בעובדים בה״טק.
התמקדנו השנה גם בקידום והרחבת

המנב״לים והמנמ״רים

החינוך הטכנולוגי בישראל ,בהגדלת

מ17כמדם את שנת 2016

המגוון התעסוקתי ובהגברת ההשקעות

ומעריכים מה יהיו המגמות
בשנת  2017ומה הם יעשו

המקומיות במגזר הטכנולוגי".
מה הם האתגרים שלכם לשגה הבאה?

"אמנם ,אנו בפתחה של שנה חדשה,

השנה • פרויקט מיוחד

אבל

העשייה

מבחינתנו

ממשיכה

ולא נפסקת לרגע .במקביל לפעילות
שתוארה לעיל ובה אנו עוסקים ללא
הרף ,השנה נתמקד בכמה אתגרים אשר
גם בהם עסקנו עד כה.
ראשית ,מדינות רבות נושפותבעורפנו

קרץ מאיד רובינשטין,
מנכ״לית האיגוד הישראלי
לתעשיות מתקדמות)(IATI

ומשקיעות סכומים ניכרים בעידוד
פעילות מו״פ בתחומן .לכן נדרשת עבודה
משותפת של הממשלה והתעשייה כדי
לעודד הקמה של מרכזי מו״פ חדשים
בישראל והרחבת הפעילות של מרכזים
קיימים ,ואנו עוסקים בכך במרץ מול
המגזר הממשלתי והעסקי.
בשנה הקרובה נוסיף לפעול במרץ כדי
לעודד את כניסתן לישראל של חברות רב-
לאומיות גם בתחום מדעי החיים ,בעיקר
בפארמה ובמכשור רפואי .תעשיית מדעי
החיים הינה אחד מהענפים הצומחים
במשק כיום ,עם יותר מאלף חברות אשר
מעסיקות אלפי עובדים ,משקיעות הון
רב במחקר ופיתות ,והן בעלות פוטנציאל
להוות קטר צמיחה מרכזי של המשק
הישראלי וענף "צוא מוביל .הרחבת
הפעילותבישראלשל חברות מדעי החיים
חשובה לבניית דור חדש של מנהלים
ומדענים אשר מבינים את כללי המשחק
הבינלאומיים של חברות ביוטכנולוגיה
גדולות .בעבודה נכונה ומשותפת של

במה הצטיין ארגונך בשנה האחרונה
וכיצד  IT-nתרם לכך?

 !ATPהואאדגון הגג של תעשיות ההיי-
טק ומדעי החיים בישראל .בשנת 2016
פעלנו ביתר שאת כדי לחבר ולהדק את
הקשר בין הסקטורים השונים בתעשייה
ובממשל למען קידום תעשיית החדשנות
בישראל.

הממשלה והתעשייה נוכל לראות את
תחום מדעי הח״ס הופך לענף משמעותי
מאוד בכלכלת ישראל.
אתגר נוסף לשנה הקרובה הנו הגברת
ההשקעות בחברות טכנולוגיה מקומיות
מצד הגופים המוסדיים בישראל ,אשר
מנהלים

מטריליון

למעלה

שקלים.

ההשקעה בחברות מגזר הטכנולוגיה

אני שמחה לומר ,כ׳ בשנה האחרונה
פנו אלינו ממדינות רבות וביקשו ללמוד
את מודל הפעילות של  ,IATIמתוך הבנה
ששיתוף פעולה בין הסקטורים מניע
תהליכים אסטרטגיים במהירות וביעילות

טובה

גם

החוסכים,
המתקדמות
שהגדלת

למשקיעים,
וגם

גם

לפיתוח

לציבור
התעשיות

בישראל ,ואנו מאמינים
ההשקעות

של

הגופים

המוסדיים בה״טק תביא לזינוק אדיר
בתעשיית החדשנות בארץ.

ועדות האיגוד היו מעורבות בשנה
החולפת בהנעה וייזום של מספר תהליכים
חשובים הנוגעים לתעשייה ,ועבד! בשיתוף
פעולה הדוק עם משרדי הממשלה.
בין

היתר ,טיפלנו

בנושא

המיסוי

) (BEPSוהיינו בין יחמי המהלך להעברת

כמו כן ,השנה הקרובה תהיה חשובה
מאוד עבור רשות החדשנות ,עם מינויו
של אהרון אהרון למנכ״ל .אנו רואים
חשיבות רבה בהצלחת הרשות והעומד
בראשה ,ובכוונתנו להשקיע כל שיידרש
על מנת לסייע בכך ולעבוד בשיתוף
פעולה הדוק למען קידומה של תעשיית
החדשנות בישראלי.

