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 ,אם אנחנו כל כך חדשניים
 ?למה אנחנו מרגישים כמו במדינת עולם שלישי



 בין המובילים בחדשנות







 OECD-לנפש מבין מדינות הג "בתמ  21ישראל במקום ה     
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Source: OECD, 2017 
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 עומסי תנועה מתישים



 תורים ארוכים



 עומסים במערכת הבריאות



 ניירת ובירוקרטיה



 )2016(הקמת רשות החדשנות 
  הרשות הרחבת פעילות

 

 )2016(הקמת רשות החדשנות 
  הרשות הרחבת פעילות

 



 טיפול בכשלי שוק



 מהסטרטאפים  70% 67% 77%
 פועלים במרכז הארץ

 מעובדי ההייטק
 הם גברים

 מסך ההשקעות
 ICT  -בהייטק הן ב

הגאוגרפיבממד   
 פיתוח כלכלה מוטת
 חדשנות בפריפריה

הענפיבממד   
אקוסיסטםפיתוח   

 רפואה מותאמת אישית

הטכנולוגיבממד   
 הובלה בטכנולוגיות עתידיות

 ובראשן בינה מלאכותית

העומקבממד   
 הטמעת הטכנולוגיה

 במרקם חיי הישראלים

 בממד הרגולטורי
 חשיפת רגולציות חדשניות

פיילוטיםוהטעמת   

 בממד הפיננסי
 עזרה ופיתוח כלים 

 של גיוס הון
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דגש על המימד הגיאוגרפי (מבינים שזה ש-77% מהסטארטאפים במרכז הארץ זו בעיה) ועל מימד העומק.חדש - חממות יזמות תוך מינוף עוגנים מקומיים של תעשייה/חקלאות, גופים פיננסיים, אקדמיה מקומיתתעשייה מסורתית – תעשיית הייצור - הטמעת מו"פ, רובוטיקה ו IoTלהגברת הפריון.2018168 חברות במסלול מופ"ת, 87% אחוזי מעבר, 46% מאזורי פיתוח – 119 מלש"ח;78 חברות במסלול מכינה למופ"ת, 95% אחוזי מעבר, 59% מאזורי פיתוח, 4.3 מלש"ח;סה"כ השקעה של הרשות בתעשייה כ-500 מלש"ח2019197 חברות במסלול מופ"ת, 73% אחוזי מעבר, 53% מאזורי פיתוח – 138 מלש"ח;80 חברות במסלול מכינה למו"פ, 100% מעבר, 60% מאזורי פיתוח – 4.7 מלש"ח.ישנה עלייה מתמדת בסכום המענקים לתעשייה (87 בשנת 2013 ו-143 בשנת 2019.



 משרד 
 הבריאות

 משרד 
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 משרד 
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 מערך 
 הסייבר

 משרד 
 להגנת 
 הסביבה

 משרד 
 האנרגיה

 רשות 
 החברות 

 הממשלתיות

 משרד 
 הפנים

 משרד 
 השיכון 
 והבינוי

 הרשות 
 לניירות ערך

 רשות 
 התקשוב

 רשות 
 המיסים

 חשיפת משרדי הממשלה לחדשנות טכנולוגית
 

 רגולציה, מימון, חדשנות – הפיילוטיםתכנית 



 מדעי הנתונים ובינה מלאכותית
 

 המפתח לקפיצת המדרגה הכלכלית והטכנולוגית  
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הגדלת הפריון ומהפך בכל אורחות החיים.2018 – 263 מלש"ח בכל הזירות;2019 – 124.6 מלש"ח בכל הזירות;(צריך להוסיף עוד 320 מלש"ח לפי אביב למסגרת המאגדים).



מאגרי המידע של הממשלה לציבור ולתעשייה הנגשת  



 האתגר הרגולטורי
 

World Economic Forum - C4IR 
 חשיפת רגולציה גלובלית  

 שילוב ייעוץ גלובלי
 הטמעה על פי הרגולטור הישראלי



 Bio-Convergence -פריצה לתחומים חדשים 
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קוונטום -פריצה לתחומים חדשים   
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בריאות דיגיטלית -מינוף יתרונות יחסיים  בריאות דיגיטלית  
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מאגרי מידע.פרויקט פסיפס.החלטת ממשלה בריאות דיגיטלית – 898 מלש"ח.



 תחבורה חכמה
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אף אחד לא יוכל להתמודד לבד עם כל החידושים הטכנולוגיים שעומדים בפתחהדרך להצלחה היא באמצעות שיתופי פעולה בינלאומיים בין מדינות ובין חברות רב לאומיות



   
 משרדי הממשלה

 אפס תורים
ניירתאפס   
 

 לנפש ג "תמ
 OECD -בעשירייה ראשונה ב

 

 החזון לעשור הקרוב
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