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ההיי־טקאתגר

הישראלי

ווינה־

עיר

$TS1$ווינהעיר$TS1$

$DN2$ווינהעיר$DN2$ה״־טק

מפוספסת
אוניברסיטאותשתילהישבישראל,ההיי־טקמחלוצותהיתההיא

למרותהטכנולוגיהענקיותשלומרכזיםחזקבינייםמעמדמצוינות,

תחוםראשמובילהיי־טקלמרכזלהפוךמצליחהאינהחיפהזאת,

הציבורית״לתודעהמחוץנמצאת״חיפהבעירייה:עליתטכנולוגיות

גרימלנדגיא גרימלנדגיאמאת

מרכזהיפההיתהפעם''

הכבדההתעשייה\\

לנמלמםכיכהמדינה.של

התפתהההזיקוקולבתיחשוקק

שמשכהתומכתתעשייה

רכים.מועסקיםחיפהלמפרץ

המשתנההמציאותאך

מאהוד,היפהאתהותירה

אתזכההמפותהוכשהעולם

היאלשירותים,ועכרחייצור

סביבתליצורהצליחהלא

מובילה.טכנולוגיתתעסוקה

פרנסיכייאמרחיפהלזכות

מרכזיםבשניזאת.צפוהעיר

הטכניוןחזקיםאקדמיים

מסיימיםחיפהואוניברסיטת

מהנדסיםמאותלימודיהםאת

השכילה,גםחיפהשנה.מדי

אתלמשוך80ה-בשנותכבד

העולמייםהטכנולוגיהענקיכל

)מת״מ),מידעתעשיותלמרכז

הדרומיתבכניסהשהוקם

לאהיאזאת,למדותאךלעיר.

תעסוקהמרכזליצורהצליחה

בריחתאתשימנעמספיקגדול

העיר.צעירי

נאלצתהאחרונותבשנים

בריחתעםלהתמודדחיפה

השכנה,ליקנעםהיי־טקעובדי

היי־טקאזוריכיצדולגלות

באזורלהתפתחממשיכיםחדשים

העין,ראשתקוה,בפתחהמרכז,

יבמ,גוגל,אמנםועוד.רחובות

כולןואלביטמדיקלgeאינטל,

במרכזיעובדיםאלפימעסיקות

קשהאךבחיפה,שלהןהפיתוח

ההחמצה.מתחושתלהתנער

קיפניסברוךפרופ׳

פירסםחיפהמאוניברסיטת

חיפהכישקבעמחקר2009ב-

מאפייניעםלעירנהפכת

בחיפהקיפניס,פיעלפריפריה.

ההיי־ממפעלי%5.3רקנותרו

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$,1670לעומתהישראליים

כיעולהממחקרואביב.בתל

גרעיןפועלשבחיפהאף״על

העילית,תעשיותשלמרשים

יבמשלהמחקרמרכזיובהן

כימלמדיםהנתוניםואינטל,

ההיי־תעשיותמפעלינוכחות

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$גבוהה״.אינהבחיפה

שורץ,דפנהפרופ׳

באוניברסיטתלניהולמהפקולטה

ערכהשבע,בבארגוריוןבן

הפיזוראתשבדקמחקר

בענףהמועסקיםשלהגיאוגרפי

עלונפות,מחוזותלפיההיי־טק

המרכזיתהלשכהנתוניבסיס

2009ל-נכוןלסטטיסטיקה.

בהיי־טקמהמועסקים071.01

חיפהבנפתעובדיםבישראל

מהמצבמאודרחוקעדיין

שיעורהמרכז.מעריבחלק

פתחבנפתבהיי־טקהמועסקים

ובנפת073.81הואלמשל,תקוה,

המרע,פארקכוללרחובות,

076.01הואהשיעור

תלזהבהקשרדווקא

072.9רקלרעה.בולטתאביב

עובדיםבהיי־טקמהמועסקים

שיעורשלהצמיחהבתחומה.

חיפהבנפתבהיי־טקהמועסקים

3870ב-1-9002995ב-עלתה

7570שלצמיחהחלהבשרון

הבעיהשבעצםכךשנים.באותן

לתלנודדשההיי־טקלאהיא

הרחב,המרכזלאזוראלאאביב,

"גדרה־חדרה".שמוגדר

הנתוניםאתחילקהשורץ

היי־ושירותיהיי־טקלתעשיית

טק.

$TS1$.הייטק$TS1$

$DN2$.הייטק$DN2$מענייןהואהשירותתחום

שלמעשהזההואשכןיותר,

ואתהסטארט־אפיםאתכולל

)מו׳׳פ(,והפיתוחהמחקרפעילות

ההיי־טקשתעשייתבעוד

לייצור.מתייחסת

בשירותיהמועסקיםשיעור

2009ב-670היהבחיפהההיי־טק

תקוהמפתחמאוררחוק

(,078.6לרחובותדומה(,076.41

והשרון076.7אביבמתלופחות

המועסקיםשיעור(.077.6

גדלבחיפההיי־טקבשירותי

האחרונות,השנים15ב-6570ב-

שיעורתקוהבפתחזאת,לעומת

8770הואהצמיחה

נעשתה95שמאזנראהלא

בעירממששלדררפריצת

במרכז.היי־טקמרכזילעומת

פועלכיולעובדהלגודלהיחסית

ההנדסיההשכלהמרכזבתחומה

בהחמצה.מדוברבמדינה,הגדול

איןשורץ,פרופ׳לטענת

חברותשלגבוהשיעורבחיפה

שמשקיעימכיווןםטארט־אפ

בעיר.נמצאיםלאסיכוןההון

סיכוןההוןלמשקיעי״הקרבה

הוןמשקיעכלקריטית.היא

בסטארט־אפיםמשקיעסיכון

גיאוגרפיבפיזורשנמצאים

להיותרוציםהםאליו.הקרוב

שהםהחברותעםהדוקבקשר

בהן״.משקיעים

לעשות?יבולהחמדינחמח

ישראלשלהעיקרית״הבעיה

לבנותהצליחהלאשהיאהיא

משנייםמטרופולינייםאזורים

הכלכליתהצמיחהלמרכז.

רבהבמידהשמובלתבישראל,

ההיי־טק,תעשייתידיעל

ההיי־שירותיידיעלובעיקר

טק,

$TS1$,ההייטק$TS1$

$DN2$,ההייטק$DN2$פעריםלהרחבתמובילה

שורשיטיפולואיןאזוריים,

הוכיחההנוכחיתהמחאהבנושא.

אינהשיוויוניתשאינהצמיחהכי

בת־קיימא״.צמיחה

תעסוקהמספיק״אין

בחיפה״איכותית

ההתפלגותאתכשבוחניםגם

בסקטורהמו״פשלהמרחבית

שחיפהמגליםבישראלהעסקי

אמנוןפרופ׳בבעיה.נמצאת

לתכנוןהמסלולראשפרנקל,

בפקולטהואזוריםערים

וחוקרבטכניוןלארכיטקטורה

וערןנאמן,שמואלבמוסדבכיר

שערךשנילתוארסטודנטבידר,

פעילותאתניתחוהמחקר,את

גיאוגרפי.פיזורלפיהמו״פ

2002ל-שנכוןעולהמהנתונים

והחברותמהמפעלים670

בישראלבמו״פהעוסקים

מהם3470ו-חיפהבאזורנמצאים

מדובראביב.תלבאזורנמצאים

למו״פביותרהעדכנייםבנתונים

גיאוגרפית.מרחביתבהתפלגות

נכוניםשבדקתםהנתונים

מאז?השתנההמצכ2002ל-

בחיפהקרה״לאפרנקל:

הואמת״מפארקמאז.הרבה

מתבצעתשבוהעיקריהאזור

חיפהשלהבעיההמו״פ.פעילות

שלהלהתפתחותשבמקבילהיא

שהצליחיקנעם,אזורגםהתפתח

א/דרגהפיתוחאזורלקבל

היי־חברותלמשוךלעירשעזר

טק.

$TS1$.הייטק$TS1$

$DN2$.הייטק$DN2$לכבישיקנעםשלהקרבה

בצורההאזוראתפיתחה70ו-

ועזרלשם,נדדהמו״פמדהימה.

כולה״.העירלפיתוח

מכללתמנכ״לענבר,יריב

ההדרכהזרועהיי־טק,מריאטק

מטריקסחברתשלוההטמעה

הבעיה.אתהיטבמכירבצפון,

פעילהואהקריות,כתושב

חברתיותבמסגרותשנים

ההיי־טקלקידוםועסקיות

בלוגכתבואפילובצפון,

ורודהמצב״לכאורהבנושא.

בהכרחלאהואאבלונהדר,

קושיישבתחוםלעובדיםכזה.

מתכנתבקריירהלהתקדם

הפיתוחממרכזיבאחדשנמצא

יכוללהתקדםורוצהבמת״מ

צוות,ראשרמתעדלהגיע

הג׳וביםאבלמזה,יותראףואולי

נמצאיםעדייןוהבכיריםהטובים

ענבר.אומראביב׳״,תל׳כמדינת

אחדהטכניון,אתישלחיפה

בעולםהטוביםהמוסדות

העידהאםטכנולוגיה.ללימודי

שלה?הפוטנציאלאתמממשת

יצרןאכןהוא"הטכניון

לטעמיאבלאיכותי,ארםכוח

איכותיתתעסוקהמספיקאין

מבחר.מספיקאיןבחיפה.

שניעודלראותשמחהייתי

כדימת״מכמוהיי־טקאזורי

לאישהביקוש.אתלהשביע

לימודיםשמסיימיםבוגריםמעט

חיפהובאוניברסיטתבטכניון

שהלבספקאיןבמרכז.ועובדים

ההיי־מומי

והסנינהבחיפה
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אביבתלבאזורנמצאהפועם

ובהרצליה״.

אתלשפרכדיעושההייתמה

המצב?

אוהמת״מאתמגדיל״הייתי

ידעלתעשיותנוסףמרכזפותח

למשלחיפה,שלהשניבקצה

ייתןזהפוסטהציקבאזור

הייתיהעמקים.אזורלכלנגישות

נוספותחברותלראותשמח

אךבחיפה,פיתוחמרכזיפותחות

עוברותחברותיקרה.הארנונה

המסיםאתלהוזילכריליקנעם

משלמות״.שהן

אפשרלהתקןח

בחיפהגם

חיפאית,היי־טקעוברתל׳,

עובדתשהיאמהעובדהמרוצה

לאחרמגוריה.מקוםבקרבת

לעבודהנסיעותשלשנים

במרכז,היי־טקבחברות

היאאותה״,״גמרושלטענתה

הואהמרכז״אזורמאושרת.

המוניהואטאבומבחינתי

החייםאתאוהבתאניוצפוף.

עדייןאנינכון,בחיפה.השקטים

דקות51-02בדרכיםמבלה

אבלפקקים,ישאםבוקרבכל

מהנסיעותנוחיותרהרבהזה

המרכז״.לאזור

אפשרויותכיהטענהעל

אומרתמוגבלותבחיפההקידום

נכונה.לאטענה״זאתכילי

יכולאחדשכלמאמינהאני

שהואלעירקשרללאלהתקדם

ישבמרכזנכון,בה.נמצא

אניאבלאופציות,יותרלך

רואהואנילהתקדםמצליחה

מתקדמים״.אחריםשגם

עבורךמשמעותיזהכמהעד

בחיפה?היי־טקאזורשיהיה

זקנה,עירלאהיא״חיפה

הצעיריםשרובספקאיןאבל

חיפהאםאביב.בתלנמצאים

היאצעיריםיותרלמשוךרוצה

היי־טק.חברותלעודדצריכה

באזור.פריחהשישרואהאני

חדשבנייןהשיקהאינטל

וגםעובדים,005-006שמאכלס

כאן״.נמצאותויבמגוגל

איכותיארחלכוחנוישות

דירקטורמטיאס,יוסיחפ׳

מרכזומנכ״לבגוגלבכיר

גוגלשלוהפיתוחהמחקר

חיפה.אתהיטבמכירבישראל,

200כ-בישראלמעסיקהגוגל

וחיפה,אביבבתלמהנדסים

פתחהבחיפההפיתוחמרכזואת

גוגלשל״המרכז2007ב-

ואנחנוומוכר,חזקהואבחיפה

אלה.בימיםאותומרחיביםאף

פוטנציאלישעצמהלעיר

ולמאסהלטכניוןהקשרבזכות

היי־טקחברותשלהקריטית

בחיפהאנחנובה.שנמצאת

לכוחנגישותלנונותןזהכי

שלהאתגרבצפון.מוכשראדם

ולתשתיותלתחבורהנוגעהעיר

יעילה.רכבתצריךתקשורת.

ישהתקשורתתשתיותבתחום

רחבלפסהקשורבכללשפרמה

בביצועבעיקרמורגשזה

ועירה".שיחות

החברותביןהןואינטליבמ

מרכזיםשהקימוהראשונות

000,3כ-מעסיקהאינטלבחיפה.

הפיתוחמרםבחיפהעובדים

לארה׳׳ב,מחוץשלההראשון

עובדים500כ-מעסיקהויבמ

שהוקםבבנייןבמו׳׳פשעוסקים

חיפה.באוניברסיטת

רודה,מיקיד״רלדברי

יבממעבדותבראששעמד

כסגןמשמשוכיוםבישראל

״יבמהעולמית,ביבמנשיא

כאןישכיבחיפהנמצאת

עצמההעיראיכותיים.אנשים

זולודיורירוקהסביבהמציעה

לדעתיאבלמהמרכז,יותר

לאוהואחיפהשלהאתגר

אלאההיי־טק,במשיכתדווקא

חיפהאםצעירים.במשיכת

צעירים,למשוךיודעתהיתה

מכך״.נהנההיהההיי־טק

מנהלדאנגלי,שאוללדברי

טכנולוגיותבתחוםעסקיפיתוח

העירחיפה,בעירייתעילית

מקומותאלף150מספקת

בחברותאלף18מתוכםעבודה,

מעובדי000,9וביומד.היי־טק

בעיר,גריםבחיפהההיי־טק

חיפהמבחוץ.באיםוהשאר

עוברי000,01כ-מייצאתעצמה

מחוץעבודהלמקומותהיי־טק

העמק,מגדליקנעם,לעיר

אביב.ותלהרצליהעקיבא,אור

אתייסדהחיפהלדבריו,

״אלרון,בישראל.ההיי־טק

הןואינטלאלסינטאלביט,

בחיפהמרכזיםשהקימוחברות

שלהמייסדיםלדורושייכות

הכלבסךהישראלי.ההיי־טק

טובבהיי־טקחיפהשלהמצב

בהיי־המועסקיםשיעורלמדי.

טק

$TS1$בהייטק$TS1$

$DN2$בהייטק$DN2$בהשוואהגבוההואבחיפה

בישראל.אחריםלמקומות

מצליחיםהיינואםשמחהייתי

בתחוםענקחברתלקלוט

בחיפהשתקיםהפרמצבטיקה

אנחנועוגן.ותהווהפיתוחמרכז

החייםמרעיבתחוםמתמקדים

בחיפהייעודי.פארקומקימים

חברותשלגבוהריכוזיש

נערךשנהובכלרפואימכשור

בנושא״.גדולכנס

אתמממשתהיפהלדעתךהאם

היי־טק?כעירשלההפוטנציאל

בתלמתחריםלא״אנחנו

שמחיםשהיינולמרותאביב,

אביבשתלמהאתלהציע

כאןישלחברות.מציעה

חברותמצוינות,אוניברסיטאות

קוואלקום,כמוגדולותהיי־טק

אינטל,אלסינט,אלביט,נטוויז׳ן,

אלקטריק.וג׳נרלמדיקלפיליפס

ישמזנקים?לאאנחנו״למה

נתפששניםכברמעצורים.כמה

עירהיאשחיפההרחבבציבור

פורסםשנתייםלפנימזוהמת.

עירבכלהזיהוםימיעלמאמר

ימים60נרשמואביבבתל

17שבחיפהבעודמזוהמים,

זיהוםשישמאמיניםאנשים

שלתולדהזוהיאבלבעיר,

שלהתודעהבעבר.שהיהמצב

חדשעסקלפתיחתמנהלים

סקרעשינונמוכה.היאבחיפה

מהמנהלים19ורקבנושא,

בחיפה.חדשעסקלפתוחחשבו

לתודעהמחוץנמצאתהעיר

הציבורית״.

הואהבעיהמקוראולי

הגבוהה?בארכוכה

להתחרותיכולתלנו״אין

אנחנויקנעם.שלהמסבהטבות

פריפריה.ולאפיתוחאזורלא

חברותלהביאמנסיםאנחנו

למוסדותהקירבהלהןשחשובה

נוחה".ותחבורהמחקר

החייםמרעיבונים

חממותשתיישלחיפה

היאמהןאחתטכנולוגיות.

לאחרשהוקמההיי־סנטר,חממת

בעקבותאישרה,שהממשלה

להזריםהשנייה,לבנוןמלחמת

בפיתוחלתמיכהשקלמיליון40

בחיפה.ההי־סנטרבמסגרת

חברות15כ-פועלותבחממה

מהחממה.ויצאובגרווחלקןהזנק,

התקבלהאחרוניםבחודשים

החממהזיכיוןלהארכתאישור

כפועלנוספות,שניםלשלוש

הפועלותחברותכמהיוצא,

כסףאלהבימיםמגייסותבחממה

הפרטי.בשוק

החברהמנב״לפלג,גל

פארקכיאומרחיפה,הכלכלית

000,8מ-יותרמעסיקמת״מ

בועבדוכעשורכשלפניעובדים,

פלגהיי־טק.עובדי000,5כ-רק

בימיםמקדמתחיפהכיאומר

מדעיבתחוםחרשפארקאלה

בקרוב.תחלשבנייתוהחיים,

הדרומייםבמבואותיקוםהפארק

מת״ם,לפארקבסמוךחיפהשל

שבודונם,31כ-שלשטחעל

בשלביםלהיבנותמתוכננים

בנוי.מ״ראלף85כ-

עושהשחיפהמרגישאתה

הזדמנויותלספקכדיממפיק

לצעירים?תעסוקה

חיפהשלהיחסי״היתרון

לה,הייחודייםבתחומיםהוא

ובמכשורבביוטכנולוגיהלמשל

שכתוצאהחושבאנירפואי.

באזורהדיורשלמההתייקרות

להיותנהפכתחיפההמרכז

רואהאנישפויה.אלטרנטיבה

שחוזריםצעיריםשלמגמה

עודישתמידזאת,עםלעיר.

אטי,תהליךזהלעשות.מה

לאאנחנוקורהזהאבל

חרשה״.מציאותיוצרים

רווה:מיקידר

מציעה״חיפה

ודיוריחקהסביבה

אבומהמרכז,ווו

לאהואהאתגר

ההיי־םק,במשיכת

במשיכתאוא

העיראםצעירים.

מושכתהיתה

ההיי־טחצעירים,

תנר״נהנההיה

״כתוצאהפלג:

שומההתייקרות

באזורהריור

ווייפההמרכז,

והיותנהפכת

אלטרנטיבה

רואהאנשפויה.

mmצעיריםשל

ועיר.שחוזרים

ישתמירזאת,עם

ועשות״מהעוד
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