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קורןאורה קורןאורה

ומשרדהמטיםרשות>>

לקכועמתכככיםהכלכלה""

עידודכחוקחדשיםמכלולים

הברותשיעודדוהון,השקעות

הקנייןאתלרשוםרב־לאומיות

פטנטים,)למשלשלהןהרוחני

בישראל.ומוניטין(מסהרכימני

רב־לחברותמניבהרוחניהקניין

לאומיות

$TS1$רבלאומיות$TS1$

$DN2$רבלאומיות$DN2$מיליארדיבכךרווחים

מש־הןשבגינםבשנהדולרים

למות

$TS1$משלמות$TS1$

$DN2$משלמות$DN2$לגרוםהיאוהכוונהמכ

בישראל.לשלמולהן

הסו־אתהבוחןהצוותבראש

גיה

$TS1$הסוגיה$TS1$

$DN2$הסוגיה$DN2$רשותמנהלאשר,משהעומר

מרכזמנהלבווחבריםהמסים,

נחוםהכלכלה,במשרדההשקעות

במ־התקציביםאגףנציגאיצקוביץ,

שרד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$,והממונהפרלמן,מיכההאוצר

במש־המדינהוהכנסותכלכלהעל

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$,בחודשיםשראל.מיכאלהאוצר

זהבענייןדיוניםהתנהלוהאחרונים

האוצרממשרדנציגיםבהשתתפות

הכ־במשרדהראשיהמדעןולשכת

לכלה,

$TS1$,הכלכלה$TS1$

$DN2$,הכלכלה$DN2$נע־הראשיהמדעןנציגיאך

דרו

$TS1$נעדרו$TS1$

$DN2$נעדרו$DN2$המסים.ברשותשנערךמהדיון

ההטבהכיעולההצוותמדיוני

בחו״לשנרכשרוחניקנייןעלתחול

רוכ־ישראליתכשחברהלמשל,

שת

$TS1$רוכשת$TS1$

$DN2$רוכשת$DN2$זאת,עםאירופית.ידעחברת

מעונייניםהצוותמחבריאחדים

שהקנייןחברותעלגםתחולשהיא

אךבישראלמפותחשלהןהרוחני

אחרת.במדינהנרשם

הטבותהםהנבחניםהמסלולים

ישראלאתהרושמותלחברותמס

והט־שלהן,הרוחניהקנייןכמקום

בות

$TS1$והטבות$TS1$

$DN2$והטבות$DN2$חברותכלומרניהול,לחברות

הנהלה.מטהבישראלהמפעליות

תו־עםקו״״מיישרתישראלבכך

פעה

$TS1$תופעה$TS1$

$DN2$תופעה$DN2$״המרוץהמכונהבינלאומית

ביקורתשספגהתופעהלתחתית״

רשויותשלהאחרוןבכנסנוקבת

הכוונהoecdמדינותשלהמס

שיעורעלמדינותביןלתחרותהיא

חברותעלהמוטלביותרהנמוךהמס

לר־להןלגרוםשנועדבינלאומית,

שום

$TS1$לרשום$TS1$

$DN2$לרשום$DN2$שלהן.הרוחניהקנייןאתאצלן

oecdהקרובותבשניםכיהבהיר

התופעה.נגדכלליםיגבש

לוזבו־ות"בעיקר

בינוניות"

קיימיםהוןהשקעותעידודבחוק

מסהטבותהכולליםתמיכהמסלולי

חברותויצואניות.יצרניותלחברות

מהטבותליהנותיכולותלאהיי־טק

פותחשלהןהרוחניהקנייןאםמס

ינסהשהוקםהצוותבחו״ל.ונרשם

מס־הוספתשלהכדאיותאתלבדוק

לול

$TS1$מסלול$TS1$

$DN2$מסלול$DN2$לרשוםלחברותשיגרוםהטבות

בחו״לשפותחופטנטיםבישראל

בישראל.מסעליהםולשלם

שלוחסרונותיתרונות״נבחן

לי־וחברותפטנטיםבחברותהכרה

בה״,

$TS1$,ליבה״$TS1$

$DN2$,ליבה״$DN2$״אנח־הצוות.מחבריאחדאמר

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$עידודחוקאתלהרחיבהאםדנים

ואםהזאת,במתכונתהוןהשקעות

ובאילוחברותשלסוגלאיזהכן

הוסיף.תנאים״,

הט־במתןהכרוך״הסיכון

בות

$TS1$הטבות$TS1$

$DN2$הטבות$DN2$שהןהוארוחניקנייןלחברות

הרוחניהקנייןאתבישראלישאירו

זוליםלמקומותהייצוראתויוציאו

מהשלבחינהנדרשתלכןיותר.

לעשותשווהוהאםבעולם,שנהוג

רא־משיחותבישראל.גםזאת

שוניות

$TS1$ראשוניות$TS1$

$DN2$ראשוניות$DN2$זרות,חברותעםשערכנו

הגדולותלאומיותהרבלחברות

אךאטרקטיביים,פחותהמסלולים

בהם׳/מתעניינותבינוניותחברות

לצוות.המקורבהוסיף

הוקםהצוותכיאמראיצקוביץ

הממשלהשלכהונתהבתקופת

חב־אליושיצורפווייתכןהקודמת,

רים

$TS1$חברים$TS1$

$DN2$חברים$DN2$.הצוותעבודתלדבריו,נוספים

ובאח־ראשונים,בשלביםנמצאת

רונה

$TS1$ובאחרונה$TS1$

$DN2$ובאחרונה$DN2$ההט־שלבחינהלבצעהוחלט

בות

$TS1$ההטבות$TS1$

$DN2$ההטבות$DN2$כשווייץ,במדינותהנהוגות

לחברותהגורמותויוון,אירלנד

הרוחניהקנייןאתבהןלרשוםזרות

יותרלגבותדרךרקלא״זושלהן.

מקומותליצורדרךגםאלאמסים,

הישראלי׳/בהיי־טקנוספיםעבודה

איצקוביץ.אמר

ניתןאםלראותרוצים״אנחנו

היי־חברותשתשכנעחבילהלייצר

טק

$TS1$הייטק$TS1$

$DN2$הייטק$DN2$,חברות300בהןרב־לאומיות

ופיתוחמחקרמרכזילהןיששכבר

לחו״למוציאותאךבישראל)מו״פ(

הק־אתלרשוםהרוחני,הקנייןאת

ניין

$TS1$הקניין$TS1$

$DN2$הקניין$DN2$אפ־איבישראל.שלהןהרוחני

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$בהיבטיםרקהנושאאתלבחון

וישלמדינה,והכנסותמיסוישל

השארתכמונוספיםהיבטיםלשקול

והק־בישראלוייצורפיתוחמרכזי

מת

$TS1$והקמת$TS1$

$DN2$והקמת$DN2$האנושישההוןכריליבה,חברות

הוסיף.כאן״,יישאר

סבורבצוותאחרחברמנגר,

רוחניבקנייןיעסוקלאהצוותכי

הפועלותרב־לאומיותחברותשל

פלוס״,״קוסטבשיטתבישראל

החברהזו,שיטהלפיגוגל.דוגמת

אתסוכמתבחו״ל,הרשומההאם,

ומו־בישראלהבתהחברההוצאות

סיפה

$TS1$ומוסיפה$TS1$

$DN2$ומוסיפה$DN2$כר־המוגדרים%01כ-עליהן

ווח.

$TS1$.כרווח$TS1$

$DN2$.כרווח$DN2$עלהואבישראלהמשולםהמס

אפשרשאי״נראהבלבד.%01אותם

פלוס״,הקוסטשיטתאתלהפסיק

עסקימורל״זהוהצוות.חבראמר

יתרונותגםלווישבעולםמקובל

שתמידמבטיחהואביכלכליים,

הוסיף.צנוע״,אםגםרווח,יהיה

חיובייםצדדיםשישספק״אין

רב־היי־טקחברותשלברצונן

לאומיות

$TS1$רבלאומיות$TS1$

$DN2$רבלאומיות$DN2$ישאךבישראל,לפעול

לפגועשעלוליםאלמנטיםגם

הכוללת״,התמונהלראותוישבנו,

מחקרשערכהגץ,דפנהאומרת

במרכזבישראלהמו״פתפוקתעל

גדל״שיעורבטכניון.נאמןשמואל

בחו״ל,נרשםמהפטנטיםוהולך

לייצרהיכולתאתמאבדתוישראל

לפ־רוציםאםהזה.מהידענכסים

תח

$TS1$לפתח$TS1$

$DN2$לפתח$DN2$בר־קיימאומשקתעשייהכאן

הארישחלקלדאוגעלינווצומח,

יישארוישראליםשלהמצאותשל

הוסיפה.בישראל״,

כיהתבררשערכהבמחקר

שלהמו״פמרכזירשמו2011ב-

מהפ־%72הרב־לאומיותהחברות

טנטים

$TS1$מהפטנטים$TS1$

$DN2$מהפטנטים$DN2$היש־הפרטיהמגזרשרשם

ראלי.

$TS1$.הישראלי$TS1$

$DN2$.הישראלי$DN2$מספרגדלהאחרוןבעשור

409מ-144׳לב-שלהןהפטנטים

עבודתגם201ב־998ל-2000ב-

המ־בראשותצוותשהזמיןמחקר

שנה

$TS1$המשנה$TS1$

$DN2$המשנה$DN2$אקשטיין,צבילשעבר,לנגיד

אתהראשיהמדעןבעבורהבורק

עובד(פר)מכירותלפריוןהסיבות

הע־הישראלי,ההיי־טקשלהנמוך

לתה

$TS1$העלתה$TS1$

$DN2$העלתה$DN2$מעסי־רב־לאומיותחברותכי

קות

$TS1$מעסיקות$TS1$

$DN2$מעסיקות$DN2$המו״פאנשימיטבאתאמנם

למשקתרומתןאךהישראלים,

תע־המסים,גבייתשלבמונחים

סוקה

$TS1$תעסוקה$TS1$

$DN2$תעסוקה$DN2$אחרותלחברותידעוזליגת

בספק.מוטלת

חסידאביחישערךהמחקר

אקש־שלהבדיקהצוותבעבור

טיין

$TS1$אקשטיין$TS1$

$DN2$אקשטיין$DN2$ההש־מכלל%04כיהעלה

קעה

$TS1$ההשקעה$TS1$

$DN2$ההשקעה$DN2$בחברותהיאבישראלבמו״פ

מכללהזהוכשיעורהרב־לאומיות,

מועסקיםבישראלהמו״פעובדי

שמיעוטאףרב־לאומיות.בחברות

מסק־הסקתאיפשרלאהתצפיות

נות

$TS1$מסקנות$TS1$

$DN2$מסקנות$DN2$העלוהנתוניםמשמעיות,חד

רומההישראליבהיי־טקהפריוןכי

יתרהאמריקאי.שבהיי־טקלזה

במו״פהפריוןביןהפערכן,על

התר־הישראלילמו״פהאמריקאי

חב

$TS1$התרחב$TS1$

$DN2$התרחב$DN2$-%56ל-4002-6002ב-%25מ

7002-9002ב-

המר־הלשכהנתוניבסיסעל

כזית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$כיחסידמצאלסטטיסטיקה

הממוצעהשכרהיה7002-9002ב-

הרה־החברותשלהפיתוחבמרכזי

לאומיות

$TS1$הרהלאומיות$TS1$

$DN2$הרהלאומיות$DN2$בח־מהשכר%35ב-גבוה

ברות

$TS1$בחברות$TS1$

$DN2$בחברות$DN2$באותםהפועלותהישראלות

חב־מולגםנשמרהפערתחומים.

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$עלהמתחרותבמשקגדולות

מע־השכר״פעריאדם.כוחאותו

לים

$TS1$מעלים$TS1$

$DN2$מעלים$DN2$זליגתקיימתהאםהשאלה,את

היש־לשוקהפיתוחממרכזיידע

ראלי,

$TS1$,הישראלי$TS1$

$DN2$,הישראלי$DN2$תמיכהלהצדיקשעשוימה

המ־העובריםשמאאוממשלתית,

צטיינים

$TS1$המצטיינים$TS1$

$DN2$המצטיינים$DN2$הפיתוחלמרכזימגויסים

בח־נותריםוהחדשנותהידעואילו

ברות

$TS1$בחברות$TS1$

$DN2$בחברות$DN2$משפיעיםולאהרב־לאומיות

הוסיף.המשק״,עלכלל

עמוד 1
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קורןאורה

הרב־לאומיותהחברותאחרלחזרדי

attfנ?רכ־מעלהשבועריחן?גדולענן

זי

$TS1$נ?רכזי$TS1$

$DN2$נ?רכזי$DN2$הרב־)מו״פ(והפיתוחהמחקר

לאומיים

$TS1$הרבלאומיים$TS1$

$DN2$הרבלאומיים$DN2$שגיבישראל.הפועלים

בכדאיותספקהטילוחדשיםמחקרים

המר־כחשכוכהעדכהם.הממשלתיתהתמיכה

כזים

$TS1$המרכזים$TS1$

$DN2$המרכזים$DN2$הכלכלה,ומשרדישראלית,לגאווהלמקור

לתמיכהייחודיתתוככיתגיבששכיםשלפכי

להקי־רב־לאומיותחברותלעודדממשיךבהם,

מם

$TS1$להקימם$TS1$

$DN2$להקימם$DN2$.הזמןהגיעשכיםבמהלאחרואולם,בישראל

המוכן?הערךהאםבדאי?היהזההאםלשאול:

חיובי?למשקשלהם

שלמהפעלתםהעולותהעיקריותהבעיותשתי

פטנטיםמאותשלרישוםהןבישראלהמו״פמרכזי

לגבותמאפשרשאינומהבישראל,במקוםבחו״ל,

המ־שלוהסתמנותםמהם;הנובעיםרווחיםעלמס

רכזים

$TS1$המרכזים$TS1$

$DN2$המרכזים$DN2$לשוקירעמהןזולגשלאסגורות,בבועות

ההיי-טקתעשייתאתמפרותלאשהןכךהמקומי,

המסלול.יוזמישציפוכפיהישראלית

הזרותהחברותמרכזישלמהמו״פקטןחלק

מסלולזאת,עםהראשי.המדעןמכספיממומן

מספיקאטרקטיביהיההרב-לאומיותהחברות

רב-לאומיות.חברותעשרותלישראללמשוךכרי

פרויקטיםלמימוןהבטחהבעיקרמקבלותאלה

ישראליות,חברותבשיתוףהמבוצעיםמו״פשל

שלהשקעהלצדםטארט־אפ,חברותכללבדרך

האחרוניםהמחקריםואולםלאומית.הרבהחברה

מתקבלתלמשקביותרהטובההתמורהכיקובעים

קטנות.בחברותמתמיכה

מפסידהישראלישהמשקהיאהמשמעות

ניכרמוסףערךהרב-לאומיותהחברותממסלול

ברי־הזינוקביןהשילובהזרות.החברותלטובת

שום

$TS1$ברישום$TS1$

$DN2$ברישום$DN2$לספקותבישראל,במקוםבחו״ל,פטנטים

מחייבהבינלאומיים,המו״פמרכזיתרומתבעניין

בהםהממשלתיתהתמיכהשלמחודשתבחינה

רשותמנהלבראשותצוותהקמתעםבמיוחד

רוחני.קנייןעלהמיסוילבחינתהמסים

ראויהראשי,המדעןתקציביהקטנתלאור

הת-מרבאתשיניבולגופיםהמענקיםאתלתעל

אחריהחיזוראתלעצוראפואישלמשק.שואה

הערךבדיקתלהשלמתעררב-לאומיותחברות

לה־ראוילחדשו,יוחלטאםלמשק.שלהןהמוסף

תנות

$TS1$להתנות$TS1$

$DN2$להתנות$DN2$לכן,בישראל.פטנטיםברישוםהתמיכהאת

בצוותהראשיהמדעןאתגםלשלבביותרחשוב

המסים.רשותמנהלשהקים

אורפזענבלאמירטייג אורפזוענבלטי־יגאמיר

המקומיההיי־טקשלהגדולהנכס

הוןחיים,אכחכושבוהגלובליבעולם

אנ־מוכיטדי:להוןמאודדומהאנושי

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$מטוסעללעלותיבוליםמוכשרים

ובטן?אחרת,למדינהבקלותולעבור

מח־ולעבורבפתורבלחיצתגבולותלחצותיבול

שבון

$TS1$מחשבון$TS1$

$DN2$מחשבון$DN2$לעצוראואולווסתהניסיוןלמשנהו.אחד

לע־משולהאנושיהוןשלהטבעיתהתנועהאת

צירה

$TS1$לעצירה$TS1$

$DN2$לעצירה$DN2$חזרהבבחינתהואולפיכךההון,תנועתשל

קרתניתחרדהשבהם80ה-שנותלסוףבזמן

החוץמטבעיתרותוהידלדלותהוןבריחתמפני

מפניהחששהבלבלית.המדיניותעלהשפיעה

משולהבישראלשפועליםהזריםהמו״פמרמי

החלי־סחרששחרור80ה-בשנותשרווחלפחד

פין

$TS1$החליפין$TS1$

$DN2$החליפין$DN2$מנבסיה.ישראלאתירוששהשוקלחסדי

נפתחהישראליהמט״חששוקמאזלמדנומה

של־שהחלפתלמדנו90ה-שנותבתחילתלעולם,

טון

$TS1$שלטון$TS1$

$DN2$שלטון$DN2$היטיבהרקהשוקבשלטוןהמט״חבשוקהפקידים

לישראלהזרותההשקעותזרימתהמקומי.המשקעם

המטבעויתרותלחו״ל,מקומיהוןיציאתעלגברו

הג־בשוקהיטבהתחרההישראליהמשקגדלו.רק

לובלי,

$TS1$,הגלובלי$TS1$

$DN2$,הגלובלי$DN2$לכן.קודםבוהיושלאיכולותופיתח

הםבישראלהפועליםהזריםהפיתוחמרכזי

ענקיותהמקומי.להיי־טקשישביותרהגדולהנכס

קוואל־אינטל,אפל,גוגל,כמוגלובליותטכנלוגיה

קום,

$TS1$,קוואלקום$TS1$

$DN2$,קוואלקום$DN2$,אורקל,מיקרוסופט,ברודקוםupואח־יבמ

רות,

$TS1$,ואחרות$TS1$

$DN2$,ואחרות$DN2$ישראלים,מהנדסיםאלפיעשרותשמעסיקות

הגלובלית.הטכנולוגיהבחזיתישראלעלשומרות

ולפיכךדרך,פורץהואבישראלשנעשההמו״פ

חשובאךהגלובליות,החברותבעבוראסטרטגי

ההיי־טקשלטווחארוכתלהישרדותקריטימכך

ניצביםהזריםהפיתוחמרכזיעובדימרביתהמקומי.

לעשותהאפשרותמולשלהםבקריירהמסויםבשלב

בי־להישארמחליטיםמרביתםלחו״ל.רילוקיישן

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$התנסות,שלשניםלאחרוחוזרנוסעחלקם

שצובריםהידעמרביתלחזור.לאבוחרמיעוטםורק

בישראל.נותראלהבחברותהישראלים

הזריםהפיתוחמרכזילגביהממשלהמדיניות

ולאולעובדיהם,למשקמתרומתםלהיגזרצריכה

חברותאנושי.הוןזליגתמפניארכאייםמחששות

עבודהמקומותיותרמייצרותאלהרב־לאומיות

לת־זוכיםעובדיהםהמקומיות,ההיי־טקמחברות

נאים

$TS1$לתנאים$TS1$

$DN2$לתנאים$DN2$שכרםעלמסיםיותרמשלמיםהםיותר,טובים

במקוםיותר.גבוההשלהםהתעסוקתיתוהיציבות

אותם.לעודדצריךמהם,לפחד

עמוד 2


