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מחקר של מוסד שמואל נאמן בטכניון והמועצה הלאומית למו"פ שבמשרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל על מאפייני
הפעילות בתחום ההמצאות בישראל מצא כי בשנת  2010מוקמה ישראל במקום השישי בין מדינות הOECD-
בהגשת בקשות לפטנטים במסלול ה PCT-של ממציאים ביחס לגודל האוכלוסייה.
על פי הממצאים 19.9 :הגשות ל  100,000-נפש .יש ראל נמצאת ב די רוג מתחת לשוו דיה  ,שוויץ  ,פי נל נ ד  ,יפן  ,וג רמ ניה .נתון זה משקף י רי דה של
ש ני מקומות ב די רוג היחסי בהשוואה לש נת  , 2007א ך ע דיין מציב את יש ראל במקום גבוה מאו ד.
עו ד עולה מהמחק ר כי בעשו ר האח רון ג דל מספ ר ההמצאות הייחו דיות שיצאו ממ רכזי המו "פ הז רים הממוקמים ביש ראל ב  :144%-מ 409-
המצאות בש נת  2000לכ  1000-המצאות ייחו דיות בש נת  .2011ההמצאות הייחו דיות של מ רכזי המו "פ הז רים היוו בש נת  2011כ  27%-מתו ך
כלל ההמצאות הייחו דיות של ממציאים יש ראלים וכ  61%-מס ך כל ההמצאות הייחו דיות בבעלות ז רה.
מה דו "ח עולה כי יש ראל שומ רת על מיקומה היחסי הגבוה בתחום טכ נולוגיות המי דע והתקשו רת ובתחום טכ נולוגיה רפואית  ,א ך ממוקמת נמו ך
יחסית בתחומי הא נ רגיה המתח דשת .בתגובה לממצא זה אמ ר ש ר המ דע  ,ה טכ נולוגיה והחלל יעקב פ רי כי "המש ר ד זיהה את תחום הא נ רגיה
המתח דשת כתחום בעל חשיבות לאומית עליו נה והחל במתן מע נקי מחק ר במט רה לק דם ול דחוף את התחום כולו ק דימה  ,ובכלל זה מציע
המש ר ד פ רס של כמיליון דול ר למחק ר פו רץ ד ר ך בתחום ".
המחק ר נע ר ך על י די ד"ר דפ נה גץ  ,ד"ר ע רן לק ואמי ר חפץ ממוס ד שמואל נאמן .ל דב רי ד"ר דפ נה גץ ממוס ד שמואל נאמן  ,שעמ דה ב ראש
המחק ר" :קיימת זליגה הולכת וגוב רת של י דע  ,ק ניין רוח ני ו טכ נולוגיה יש ראלית ל טובת חב רות ז רות  ,המתבטאת בעלייה משמעותית במהל ך
הש נים במספ ר ההמצאות הייחו דיות של מ רכזי המו "פ הז רים ביש ראל וב נתח שהמצאות אלו מהוות מתו ך ס ך כל הפעילות ההמצאתית
היש ראלית .ל נוכחות מ רכזי המו "פ הז רים והחב רות ה רב לאומיות ביש ראל היבטים חיובים רבים א ך הממצאים צ ריכים לעו ד ד דיון מעמיק לגבי
מ די ניות המו "פ ולגבי שמי רת הק ניין ה רוח ני היש ראלי ".
ש ני מ ד דים עיק ריים שימשו במחק ר לתיאו ר ול ניתוח מאפיי ני הפעילות בתחום ההמצאות – בקשות  PCTבשלב בי נלאומי  -מסלול בו מגיש
הבקשה מקבל הג נה ראשו נית על הפ ט נ ט  -ו"המצאות ייחו דיות " – המו ד ד את מספ ר הפ ט נטים שהם ייחו דיים ומקו ריים ליש ראל  -כממציאים או
כבעלים על הפ ט נ ט  -ללא קש ר למ די נה או למסלול שבהם הוגשו הבקשות לפט נ טים .מ ד ד זה נב נה על סמ ך מי דע ממשפחות פ ט נ טים ומיוע ד
להתגב ר על הטיות ה נג רמות מספי רה כפולה של בקשה לפט נ ט בגין המצאה אחת כתוצאה מהגשתה במש ר די פט נטים שו נים בעולם.
ממצ א ים נ וס פ ים הע ול ים מהמחקר:
• בש נת  2010מוקמה יש ראל במקום התשיעי בין מ די נות ה  OECD (17-הגשות ל  100,000-נפש( בבקשות  PCTשל מגישים )הפט נט
בבעלות של גו רם מיש ראל( ביחס לגו דל האוכלוסייה .י רי דה של א רבעה מקומות ב די רוג ביחס ל נתו ני .2007
• ה נתו נים מ ראים כי ליש ראל ית רון יחסי משמעותי על פ ני מ די נות ה  OECD-האח רות בתחום הטכ נולוגיה ה רפואית בו היא מ דו רגת ש ניה אח רי
אי רל נ ד  ,ובתחום ה  ICT-בו היא מ דו רגת רביעית אח רי פי נל נ ד  ,קו ריאה ויפן.
• בש נת  2011הוגשו בעולם כ  5,030-המצאות ייחו דיות לפט נ ט על י די ממציאים יש ראלים וכ  4,540-המצאות ייחו דיות על י די מגישים
יש ראלים .קיימת מגמה ב רו רה של גי דול אבוסלוטי ויחסי במספ ר ההמצאות הייחו דיות של ממציאים ושל בעלים יש ראלים לאו ר ך הש נים.
• בין הש נים  2008ל  2011-היווה הסק טו ר העסקי כ  59%- 58%-מכלל ההמצאות הייחו דיות; סקטו ר המגישים הפ ר טיים )ממציאים המגישים
את הפט נט על שמם( היווה  ;30%- 26%סקטו ר האו ניב רסי טאות כ  12%- 10%-מהן; וש ני הסק טו רים ה נות רים – ממשלה ובתי חולים היווה
 3%- 2%מכלל ההמצאות הייחו דיות.
• חב רת טבע מובילה במספ ר ההמצאות הייחו דיות בק רב המגישים היש ראלים .בין עש רת המגישים המובילים נמצאות חמש או ניב רסי טאות
מחק ר  -הטכ ניון  ,האו ניב רסיטה העב רית  ,או ניב רסיטת תל אביב  ,מכון ויצמן ואו ניב רסיטת בן גו ריון.
• בחי נה של התפלגות ההמצאות הייחו דיות שהוגשו על י די חב רות מהמגז ר העסקי לפי עוצמה טכ נולוגית מ ראה כי כמעט ש ני שלישים
מההמצאות הייחו דיות שייכות לע נפי ה טכ נולוגיה העלית ומעט יות ר מ רבע שייכות לע נפי הטכ נולוגיה המעו רבת -עילית .ע נפי ה טכ נולוגיה
המעו רבת -מסו רתית וה טכ נולוגיה המסו רתית מהווים רק כעשי רית מכלל ההמצאות הייחו דיות.
• בעשו ר האח רון ג דל מספ ר ההמצאות הייחו דיות של מ רכזי המו "פ הז רים ביש ראל ב :144%-
המצאות ייחו דיות בש נת .2011

מ  409-המצאות בש נת  2000לכ 1000-

• שלושה מ רכזי מו "פ ז רים נמצאים ב ראש טבלת הפעילות ההמצאתית –  , IBM, Sandiskו  Intel-ומובילים בהפ רש ניכ ר על פ ני מ רכזי
המו "פ האח רים .בין הש נים  2006ל  2010-הגישו שלוש חב רות אלו לפחות  1178בקשות ייחו דיות לפט נט  ,המהוות כ  39%-מס ך כל ההמצאות
הייחו דיות של מ רכזי המו "פ הז רים בתקופה זו.

• ההמצאות הייחו דיות של מ רכזי המו "פ הז רים היוו בש נת  2011כ  27%-מתו ך ס ך כל ההמצאות הייחו דיות  ,אלו השייכות לסקטו ר עסקי  ,של
ממציאים יש ראלים  ,וכ  61%-מתו ך ס ך כל ההמצאות הייחו דיות )סקטו ר עסקי  ,לפחות ממציא יש ראלי אח ד( בבעלות ז רה.
• בין הש נים  1990ל  , 2010-הועב רו לפחות  1,361המצאות ייחו דיות מחזקת חב רות יש ראליות לחזקת חב רות רב לאומיות כתוצאה מ רכישה או
מיזוג עם חב רות יש ראליות .המצאות ייחו דיות אלו מהוות כ  13.4%-מס ך כל הפו רטפוליו של מ רכזי המו "פ הז רים.
יו "ר המועצה הלאומית למו "פ במש ר ד המ דע  ,פ רופ ' אלוף )במיל '( יצחק בן -יש ראל סיכם את ה דו "ח ואמ ר" :הסק ר מצביע על ההשפעה הג דלה
של הגלובליזציה על הכלכלה היש ראלית .מצ ד אח ד רבות מההמצאות נעשות על י די יש ראלים בעי דו ד ובהשקעה של מ רכזי המו "פ הבין -
לאומיים ביש ראל  ,א ך מצ ד ש ני ה רווחים מהי דע שפותח ביש ראל נשא רים בי דיהם של חב רות ז רות ".

