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 ונייה" ?קט-ייההמ םישנה תא קיחרמ ימ
"ןיא טושפ לבא- םישנמ ח"וק לבקל םיחמש
 ןהו תורבחה תחלצהל תומרות ,תולקב רתוי ףסכ תוסייגמ קט-ייהה ףנעב םישנ
 חותיפהו רקחמה ישנאמ תישימח קר עודמ ,ךכ םא ■ רתוי תוליעי תודבוע
םישנ ןה ןוקיליסה קמעב םילהנמהמ3%-ו לארשיב

 ךכ- "PHP תתנכתמ השורד םלועה תא שובכל ךלוהש לייבומה םוחתב פא-טראטסל"

 תליחתבMacadamia Apps תרבח קובסייפב המסריפש םישורד תעדומ החתפנ

.עובשה

 ,םישנלו םירבגל תדעוימ הרשמהש ןיוצ םנמא העדומב .תומכחתה וא החידב התיה אל וז

- הווא'גב ןויסינ" :ונייצו ,ןתודמעומ תא שיגהל םישנ םידדועמ םהש ושיגדה היבתוכ ךא

 תרשמל תורשפא .הבוח- תווצב הדובע תלוכיו בוט יפוא .ןורתי- תיטנוולר הלכשה .ןורתי

."םא

 וא ץילממל קינעת איה יכ הרבחה הזירכה דחוימב הבוט תתנכתמ סייגל חילצהל ידכ

 םידמעומ העשת ושיגה הממי רובעכ ,תאז לכבו .3 יסקלג וא5 ןופייא רישכמ הצילממל

.דבלב תחא השיא םהמ ,דיקפתל םייח תורוק

 רוקיב .אכדמ םוי תויהל יושע השיאה םוי ,קט-ייהה תיישעת רחא בקועש ימ רובע

 םיידי בחר רדח :אבה הזחמב ללכ ךרדב הוולמ םיריעצ םיפא-טראטס לש םהידרשמב

 םלוכ- םהייחל30-ה וא20-ה תונשב םיתנכתמב סומע ביבא לתב דלישטור תורדשב

 הנומ הרבחהשכ ,ינושארה םיחתפמה תווצב םהבש םיפא-טראטס אוצמל רידנ .םירבג

.םישנ שי ,םידבוע20 וליפא וא הרשעמ תוחפ

 טולקל םיחמש ונייה" :בושו בוש המצע לע תרזוח םילהנמה םימזיה לש הבושתה

 ךרוצ תושיגרמ ןה ןכלשו ,ןפוד תואצוי תולוכי שי םישנלש ךכב םיריכמ םימזיה ."תתנכתמ

-ב תאצויש השיאו- התיבה16:00-ב תואצוי ויה ןתיא יתדבעש םישנה בור" .ןייטצהל

-ייה םזי רפסמ ,"19:00 דע ראשנש רבג ומכ הליעי איהש חיכוהל ךרוצ השיגרמ16:00

 םילבקמ ונחנא םא םגו ,םישנ לש םייח תורוק םילבקמ אל ללכב ונחנאש איה היעבה" .קט

 םימזיה םירפסמ ,םישדוח המכ רחאל ,םיתעל ."תועיגמ אל ןה ןויארל ןתוא םינימזמו

."דרשמ תלהנמב רבודמש רבתסמ אבה טפשמב .הרבחל הרוחב הפרטצה יכ הוואגב

קווישל םישנ ,חותיפל םירבג

 םירבג םיעיקשמ ידי לע םינמוממש םירבג םילהנמ ידי לע תטלשנ קט-ייהה תיישעת

 יגולונכטה קוסיעה תבילל םיברקתמש לככ .םירבג םיסדנהמו םיתנכתמ רקיעב הקיסעמו

 םישנ תוקסעומ םדאה חוכו קווישה ימוחתב דועב .תמצמטצמ םישנ לש תוחכונה ,יקסעהו

.ישנ טועימ שי שממ לש חותיפ ידיקפתב ,תובר

 ליבומש םדאה חוכ- )חותיפו רקחמ( פ"ומה ידבוע אוה ילארשיה קט-ייהה לש תינחה דוח

-ב ,)ס"מלה( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל .רחמה לש היגולונכטה בוציע תא

 םישנ ףלא12.5- חותיפו רקחמב תורשמה ךסמ דבלב22% לארשיב םישנ ושייא2010

 םג םיריבסמ ס"מלב .2009-ל האוושהב זוחא תודוקנ2 לש הדירי רחאל ,תאז .לכה ךסב

.םישנ לש ןה תוערגנש תורשמה בור ילילש םיקסע רוזחמ ןמזב יכ

 :ריבסמ ,ס"מלב הלכלכו םיקסע ףגאב היגולונכטהו עדמה םוחתמ גרבשריק רתיבא

 יפנעב רקיעב ,2010-ב22%-ל2002-ב26%-מ דרי פ"ומב תוקסעומה םישנה רועיש"
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 םג .בושחמה יתוריש ףנעבו חותיפהו רקחמה ףנעב רמולכ ,פ"ומה יריתע םיתורישה

- םישנ וקסעוה ןהבש דבלב תורשמ1,000 ופסונ וז הפוקתב ,םייטולוסבא םיחנומב

 ךסמ9% קר ושייא םישנ :תורחא םילמב .ללכב פ"ומב ופסונש תורשמ ףלא12.5 תמועל

."ופסונש תורשמה

 לש עצוממה ליגה" :םוחתב םירבגל םישנ ןיב םירעפל תירשפא הביס לע עיבצמ גרבשריק

 הלאל םישנ לש הדובעה תועש ןיב רעפה הלא םיאליגב .תיסחי ךומנ פ"ומב םיקסעומה

 ןעוט גרבשריק ,תאז םע ."המגמל םימרוגה דחא והזש ןכתיי .ואישב אוה םירבג לש

.הגרדהב לדג םייגולונכט תועוצקמ תודמולה םישנה רועישש

 .לארשיל םיידוחיי םניא םייגולונכטה תועוצקמב םישנהו םירבגה ירועיש ןיב םירעפה

 התארה ,2006-ב ופסאנש םינותנ לע הססבתהש ,ס"מלב וכרעש תימואלניב האוושה

 ןרועיש היה ןפיב ,25% היה הנש התואב לארשיב פ"ומב וקסעוהש םישנה רועיש דועבש

 תפרצבו21.4% היגוורונב ,18.6% הינמרגב ,12.4% רועישה היה האירוקב ,11.6%

 .28.4% רופגניסבו31.7% היה2006-ב םישנה רועיש קרמנדב ,תאז תמועל .23.9%

.פ"ומב תוקסעומהמ22%-ל לארשיב םישנ לש יסחיה ןקלח דרי זאמ ,תאז םע

 ,UC Davis לש ןכדועמ רקחמ יפל .תירבג הירוטירט ובורב אוה ןוקיליסה קמע םג

 תולודגה תוירוביצה תורבחה400 ךותמ דבלב13 שארב ,2012 ףוסב םסרופש

3.3%-ב רבודמ רמולכ ,תויל"כנמ תודמוע- ןוקיליסה קמע לש ובשומ םוקמ- הינרופילקב

 יווש תופקשמה ,םלועב תולודגה היגולונכטה תורבח תולולכ המישרב .םיל"כנמה ללכמ

 הלהנה וא ןוירוטקריד ןיא תורבחהמ תחא ףאב .רלוד ןוילירט3-מ רתוי לש ףתושמ קוש

.דבלב םישנמ םיבכרומש

 תורבח תואצמנ השיא וניא הובגה רכשה ילבקמ תשמחמ דחא ףא ןהבש תורבחה ןיב

 ילבקממ דבלב8.9% ןה םישנ ,ללכב .ייב-יאו הזיו ,וקסיס ,לטניא ,לגוג ,לפא ומכ תועודי

 .ןוירוטקרידב םישנ ללכ ןיא תורבחהמ45%-ב .הינרופילקב תורבחב תוהובגה תורוכשמה

 קמעב הנכותהו םייבבשה םוחתב תורבח .דבלב תחא תירוטקריד שי תורבחהמ34%-ב

 תוהובגה תורוכשמה ילבקמ ןיבו םינוירוטקרידב םישנ תוחפ לולכל וטנ ןוקיליסה

.םירחא םימוחתבמ

 םג םנמא .םינמממה םיפוגהמ םג אלא ,תולהנההמו םינוירוטקרידהמ קר אל תורדענ םישנ

 Center ןוכמ לשמל ךכ .תודדוב ןה ךא ,ןוכיס ןוה תונרקב תופתוש אוצמל ןתינ לארשיב

for Venture Researchםייטרפ םיעיקשמ( םיל'גנאהמ12%-ש אצמ יאקירמאה 

 תוימזי םישנב ועיקשה םיל'גנאהמ12% ,הרקמב אלש וא הרקמב .םישנ ןה )היגולונכטב

.2011-ב

 תויונמדזה ןיוויש םדקל לוכיש המ יכ ןעטנ "סברופ" ןיזגמב הנורחאב םסרופש רמאמב

 ףסכ סויג( גנידנאפ דוארקה תמרופטלפב ,לשמל .םישדח ןומימ יקיפא אוה תומזיב

 םישנ ,ךכל רבעמ .םישנ ידי לע םילבומ םיטקיורפהמ42%Indiegogo )בחרה להקהמ

 ףסכה תומכו ופרטצהש םיעיקשמה רפסמ תניחבמ םירבגמ ףסכ רתוי המרופטלפב וסייג

.םישנ תומזיל קחשמה יקוח תא תונשל לוכי גנידנאפ דוארקש סברופב ונעט ,ןכל .הסייוגש

 תישממ המורת ךכב שי .יתקוסעת ןוויג םשל קר אל תובושח םינוגראב תוריכבו תולהנמ

 תורבח לש החלצהה ייוכיסש אצמ רבוטקואב םסרופש סנו'ג ואד לש רקחמ .םיקסעל

.םירבג קר שי ןהבש תורבח לשמ רתוי םיהובג תוריכב תולהנמ ןהב שיש ןוכיס ןוה תובוגמ

 וא ילועפת חוורל עיגהל ,הסרובב קיפנהל רתוי הובג יוכיס שי תורבחל ,רקחמה יפל

 ,ןוירוטקריד תורבח ,תודסיימ ןהב שי םא ןהב עקשוהש ןוההמ הובגש םוכסב רכמיהל

 תולהנמה םישנה רועיש תוחילצמ תורבחב .אישנ תוינגס וא תוריכב הלהנה תורבח

.3.1% היה ןרועיש תוחילצמ אלה תורבחב וליאו7.1% היה ינויצחה

הרבח האיבמ הרבח

-ב הסדנהו עדמה ימוחתב ןושאר ראות ולביקש םישנה רפסמ הלע1994-2008-ב

 רפסמו ,108%-ב תאז הפוקתב הלע הלא םימוחב ינש ראות תולבקמ רפסמ .115%

 ועיבצה ןמאנ לאומש דסומב וכרעש רקחמב ,תאז םע .89%-ב הלע ישילש ראות תולבקמ

 םיראתה תולבקמ רועישמ תיתועמשמ ךומנ פ"ומב תוקסעומה םישנה רועישש ךכ לע

.הסדנהבו עדמב
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 תחטבא תרבחב אוצמל ןתינ תיבויח המגוד .םידבועה סויג ןפואב איה היעבהש ןכתיי

 .םישנ ויהי הרבחב םידבועהמ50% ויפלש דעי םינש שולש ינפל ונעבק" .קסוגלא עדימה

 המרב ונחנא וישכע .דעיל דואמ םיבורק ונחנא ,םידבוע50-כ קיסעמש ,ונלש חותיפה ףוגב

.הרבחב ףתוש דסיימו ל"כנמ ,ןוא רב לבוי רפסמ ,"םישנ41% לש

 אלא ,הפדעה םישוע אל ונחנא .תנייוצמ הדובע תושוע ונלצא תודבועש םישנש וניאר"

 לקשמה יפל םירבגו םישנ ןיב הווש הקולח םגו םיבוט םידבוע םג ויהיש םיצור

 איבמ רבח" איה הרבחב תיזכרמה סויגה תטיש ,וירבדל .ןוא רב ריבסמ ,"הייסולכואב

.ןהיתורבח תובקעב הרבחל תועיגמ תותנכתמ ,ןכל ."רבח

 תלהנמ וסייגי םא .תודמעומ דוע לבקנש יעבט רתוי ,הלבוה ידיקפתב םישנ שי רבכ םא"

 ןלוכש תורבח רשע דוע הל ויהש ררבתי ,המיאתמ הדיחיב ןיעידומ ליחב התיהש תחא

 רתוי סייגל ידכ םידחוימ םידעצ תטקונ אל הרבחה םויכ ,ותנעטל .ןוא רב רמוא "תויציפש

.םישנ

 תועיסנ ,תוכורא הדובע תועשל םישרדנ םידבועה .השקו תינעבות איה קט-ייהב הדובע

 תוענומש תוילוהינ תוטלחה .םיגחו עובש יפוסב יתחפשמ ןמז לש הברקהו ל"וחל תובר

 ,רייאמ הסיראמ ,והאי תאישנו תיל"כנמ הליבומש ךלהמה ומכ ,תיבהמ דובעל םידבועמ

.היישעתב בלתשהל םישנ לע רתוי דוע ושקי

 םישנ רתוי בוליש .ילארשיה קט-ייהב םיסדנהמ10,000 לש רוסחמ םייק ,תוכרעה יפל

 הובג רכשמ םינהנה לגעמל תורשכומ תודבוע סינכיו ,הזה רעפה לע רשגל רוזעי היישעתב

 וקסיסו לגוג ,הלורוטומ ומכ- לארשיב תולעופה תוימואל-בר תורבח אקווד .םיבוט םיאנתו

 ,הכורא דוע ךרדה .םייגולונכט תועוצקמב בלתשהל תורענ דדועל הרטמל ןמצעל ומש-

.ילארשיה קשמל בושח דעיב רבודמ ךא- ךוראה חווטב קר ררבתת האצותהו

םכלש קובסייפל תורישי םינוכדעהו תובתכה בטימ תלבקל קייל ונל ושע
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