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 // DLD TLVהמדען הראשי" :זה ממש אסון
שנשים לא מתעניינות במקצועות
הטכנולוגיים"
כנס  DLDלחדשנות שנערך היום )ג'( בתל אביב קיבץ אליו משלחות מכל
רחבי העולם ■ תל אביב  העיר בעלת כמות הסטארטאפים לנפש הגבוהה
ביותר בעולם
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מאת :רפאלה גויכמן

כ 1500סטארטאפים קיימים כיום בתלאביב 28 ,לכל קילומטר רבוע ואחד על כל 290
אזרחים  מה שהופך אותה לעיר בעלת כמות הסטארטאפים הגבוהה ביותר לנפש בעולם.
כך לפי נתונים שפרסמו מינהלת עיר עולם ותיירות בעיריית תל אביב ,ועמותת סטארטאפ
ניישן סנטרל ,לרגל אירועי ה DLDשמתקיימים השבוע ברחבי העיר.
על פי הנתונים שניתחו בסטארטאפ ניישן סנטרל ,בכל אזור גוש דן ישנם כ2,800
סטארטאפים ו 84אקסלרטורים ,חממות ומתחמי עבודה משותפים .זאת ,לעומת 53
שנרשמו ב .2014על פי הניתוח שבוצע לבקשת עיר עולם ,נכון לסוף שנת  2015הענפים
בהם כמות הסטארטאפים הגבוהה ביותר הם טכנולוגיות בתחום השיווק והפרסום
) ,(Adtechסייבר ,פינטק ומסחר אלקטרוני .ישראל ,שהפכה בשנים האחרונות למוקד
משיכה למשקיעים וחברות בינלאומיות גדולות ,מארחת בכנס משלחות ממדינות רבות,
שהגיעו להציג רעיונות חדשים  אבל בעיקר לקבל ולהכיר את עולם ההייטק המקומי.
כנס ה DLDתלאביב לחדשנות שנפתח הבוקר )ג'( אירח דמויות מרכזיות מעולם
הטכנולוגיה והחדשנות כמו יוסי ורדי ,ממייסדי הכנס ,בכירים מפייסבוק ישראל ,מיקרוסופט,
אינטל וראשי סטארטאפים מקומיים כמו טאבולה ,גט ,פיוניר ועוד וגם נציגי אקדמיה מMIT
והטכניון.
אבי חסון ,יו"ר הרשות לחדשנות והמדען הראשי ,הציג לבאי הכנס את תמונת המצב
הנוכחית של עולם היזמות והחדשנות בישראל .לדבריו 4.4 ,מיליארד דולר גויסו במהלך
 2015לסטארטאפים ישראלים ,בוצעו אקזיטים בסך  8מיליארד דולר ,כ1,100
סטארטאפים חדשים נפתחו בממוצע בשנה מאז  2012ומדינות מסביב לעולם מגיעות לכאן
להנות מההישגים שלנו בחדשנות.
"אחרי  25שנים של צמיחה בחדשנות וטכנולוגיה ,התעשייה המקומית מוכנה לשלב הבא –
בנייה של חברות ישראליות גדולות יותר שישפיעו על הכלכלה בישראל" ,ציין חסון .על פי
דו"ח של ה ,OECDההוצאה על מחקר ופיתוח בישראל ביחס לתוצר גבוהה יחסית
למדינות העולם ,ונשארת יציבה סביב  .4.5%לשם השוואה ,הממוצע ב OECDהוא
.2.5%
עוד ציין חסון כי האתגר הבא של ההייטק הישראלי הוא מחסור בכוח אדם" :העלייה
מברה"מ לשעבר בשנות ה 90הייתה נס של ממש .למרות קשיי הקליטה ,תרומתם של
מיליון העולים לכלכלה הישראלית הייתה אדירה .כעת ,זקוקה ישראל לעוד הזרמת הון אנושי
 ויש כזה בנמצא.
"זהו ממש אסון שלא מספיק נשים מתעניינות במקצועות הטכנולוגיים .מאידך ,נתון מעודד
הוא כי כ 20%מהסטודנטים בטכניון במדעי המחשב והנדסת חשמל הם ממוצא ערבי .זה
פוטנציאל מדהים" .עם זאת ,חסון ציין כי רק כ 5%מהמועסקים בהייטק הם מהאוכלוסייה
הערבית" :יש לנו עוד דרך ארוכה" ,אמר.
הוא הוסיף כי "לחרדים ,לעומת זאת ,חסרה השפה האנגלית שהיא שפת ההייטק .אבל
מצד שני ,לבאים מהמגזר הזה יש יכולת למידה מדהימה .ההייטק מעסיק פחות מ9%
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מכוח העבודה במשק ומהווה יותר מ 50%מהייצוא .נכון שישראל נמצאת היום בחזית
העולמית של הטכנולוגיה ,אך אם לא נשקיע ביצירת ההון האנושי ,לא נהיה מסוגלים לעמוד
בתחרות ההולכת וגוברת".
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