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אחת הדרכים למדידת
"" שכעשה על ידי מכון שמואל כאמן
הקמת מרכזים נוספים.
תמש במרד זה מוטלת החובהלנקוט זהירות
והמועצה הלאומית למחקר ופיתוח ,ופי־
$TS1$ופילח$TS1$
בפעילות החדשנות
רבה ,כרי לא לקפוץ למסקנות נמהרות .כך
הפטכטימ בישראללפי ייחוסם
$ופילח $DN2$רישומי
לח
הירידה המשמעותית
תשתית (תמיכת המדי־
$TS1$המדינה$TS1$
במשק נובעת מקשיי
סטארט-אפים לאינטרנטואפליק־
$TS1$ואפליקציות$TS1$
לדוגמה,
המחקר
למקור
הראה כי%12
הרישום.
$DN2$המדינה $DN2$העומדת בסימן שאלה ,עומסהרגולציה
נה
$DN2$ואפליקציות $DN2$הם מעוטי פטנטים במהותם,ולכן מדר
ציות
כרשמו על שם מרכזי הפיתוח
מהפטכטים
ההון) .הירידה אף צפויה
וירידהביכולת גיוס
הפטנטים אינו מייצג את רמת החדשנות בהם.
הזרים בישראל.
להימשךלאור הצמצום הדרסטי בתקציב המ־
$TS1$המדען$TS1$
לעתים ,להגברת ההגנה על פט-
שפורסמה בעקבות המחקר,
על פי כתבה
זאתועור,
ממשלה
מדיניות
של
אזורית
בהגנה
אותו
מקיפים
מרכזי,
נט
הפיתוח
של
שמם
הראשי
מרמי
לעצי־
$TS1$לעצירת$TS1$
והיעדר
ריבוי הפטנטים על
דען
$DN2$המדען$DN2$
$DN2$לעצירת $DN2$ההידרדרות .באופן מפתיע ,שרהכלכלה,
רת
פשטנית
הסתמכות
פטנטי-משנה רבים .כך,
הזרים בא על חשבון החדשנותהישראלית,
והוא מצביע על תופעה של ״נדידת פטנטים״
על מספר הפטנטיםיכולהלהוביללמסקנות נפתלי בנט ,נתפש כאדיש לנושא קריטי זה
ההשכ־
$TS1$ההשכמה$TS1$
למרות הרקע שלו כיזם .קריאות
מוטעות מאור.
שהיא בגרר הפסד לחדשנותהישראלית.
$DN2$ההשכמה $DN2$שנשמעו בציבור הישראלי לגבי טיפול
מה
המחקר הציגה
ואולם ,אלה אינם פני הדברים .ההיר-
הכתבה שהופיעה בעקבות
ערלות ,אם
בכשל הנוכחי נפלו על אוזניים
במספרם
את מרכזי הפיתוח הזריםוהגידול
החדשנות הישראלית
רררות במצבה של
הפעילות בשטח .קטר הצמיחה
ובהיקפם כמקור הירידה המדאיגה במספר לשפוט לפי
היזמית כולה נובעת ממצב השוק ומהיעדר
היחיד שיש בועדיין הרבה דלק לטובת המשק
הישראליים,ואולםגידול זה הוא
הפטנטים
מדיניות ממשלה להתמודדות עם הכשל
דבר מבורך .המרכזים הזרים
הגידול במ־
$TS1$במספרם$TS1$
סטארט-אפים.
ולעידור צמיחת
משמשים סדנאות הישראלי הוא תעשיית ההיי־טק ,המבוססת
ישראליות .ללא עירור הענף ,גם
על יזמות
המשאב החסר הק-
ופעילותם של מרכזי הפיתוח הזרים למקצועות הפיתוח ,שהוא
ספרם
$DN2$במספרם$DN2$
מרכזי הפיתוח הזריםיתחילולקמול.
ריטיבישראל ,שכן הוא דרושלצורך מסחור
בישראל לא רק שאינו הסיבה לכך ,אלא
הכותב הוא מככ״ל הברת איכטרפרם,
המשך
שהוא חיובי ביותר ,שכן פירושו
הישראליים .בהיעדר תעשייה
המחקר והידע
מדיקה
ומייסד
יזם
למקומיים
שתאפשר
גדולה
מקומית
ישראלים,
הכשרתם של מומחי פיתוח
ללמוד
מול
השקעותולשעבר
את מקצועות הפיתוח ,מהווים המרכזים הזרים
הדינמיקה היזמית שנחלשה.
המשכהלמכב״ל טבע
חדשנות,

אך על

המש-

בתחום.

באחרונה

אף החלה הממשלהלעורר

