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תודות
ברצוני להודות לאייל מדן ,מנהל היחידה לארגונים בינלאומיים באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר ,על העזרה ועל הליווי
המקצועי לאורך כתיבת המחקר .תודה מיוחדת לצפריר אסף על ההכוונה ,הידע המקצועי והתמיכה.
תודה לצוות מרכז מילקן לחדשנות לחברותיי בתוכנית העמיתים גילי אלמגור ונועם קציר .תודה רבה לפרופ גלן יאגו
ולסטיבן זכר על הלימוד המקצועי והמעמיק .תודה מיוחדת לאורלי מובשוביץ-לנדסקרונר על הליווי ,התמיכה והאוזן הקשבת
לאורך כל התוכנית.

על אודות תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות
תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,
מבוססי שוק ,לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים ,כלכליים וסביבתיים .התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים
והתאמתם למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים ,פילנתרופיים ועסקיים ,לטובת
צמיחה ופיתוח לאומי בר-קיימא.
התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים ,בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם ,המתמחים במוקדי
קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות .היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא
מקסימלי — התמחות ,הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.
במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות ,ומסייעים
למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות ,סביבתיות וחברתיות.
בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי ,שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות
אפשריים .מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים ,המעצבים
את המציאות הכלכלית ,חברתית והסביבתית בישראל.
במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית ,ממשל ושיטות מחקר .במסגרת מפגשי ההכשרה
השבועיים ,העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים ,מצגות וניירות מדיניות ,וכן כלי ניהול ,שיווק ותקשורת.
בנוסף ,נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם .בסמסטר
הראשון ,העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים ,במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה
העברית בירושלים .הקורס מקנה  3נקודות זכות אקדמיות ,ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו ,מנהל בכיר ,ומייסד ,המעבדות
לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.
את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי ,כמרצים באקדמיה ,במגזר הציבורי וכיועצים לשרים
ולמשרדי הממשלה .ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה ,ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות
בישראל ,ארצות הברית ובריטניה.
תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית ,ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי.
למידע נוסף על אודות התוכניתwww.milkeninnovationcenter.org :
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תקציר מנהלים
יעדי הפיתוח הבר-קיימא ( )SDG’sמספקים מתווה אוניברסלי משותף למיגור העוני ,לשמירה על כדור הארץ ולהבטחת
שגשוג לכל בני האדם .הפער הנוכחי במימון יעדי הפיתוח גדול מאוד ,ועומד על כ 2.5-טריליון דולרים בשנה .כאשר בוחנים
את אתגרי הפיתוח במדינות מתפתחות ,מתברר שפערי המימון גבוהים ומורכבים במיוחד.
עתיד הצמיחה העולמית טמון במדינות מתפתחות .כדי להרחיב את הצלחתה של ישראל כמובילת חדשנות טכנולוגית
ולהגיע לצמיחה בת-קיימא ,עליה להרחיב את פעילותה בשווקים מתפתחים .מסקנה זו הובילה להחלטת ממשלה מס
 4021לחיזוק הקשרים המדיניים והכלכליים של ישראל עם מדינות מתפתחות ועל הקמת ועדה בין-משרדית לגיבוש
אסטרטגיה בתחום.
שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח מאפשרים להתגבר על חסמים רבים ליצירה ולהטמעה של
פתרונות חדשניים לפיתוח בינלאומי .בשנים האחרונות עברה האחריות לקשרים עם מוסדות אלו מבנק ישראל למשרד
האוצר ,ומספר שיתופי הפעולה עם הבנקים לפיתוח עלה .שיתופי הפעולה נמצאים בהתהוות ובלמידה ,ואלה ,לצד
הפוטנציאל הגלום בהם למתן מענה אמיתי ל SDGs-וכן לשגשוגה הכלכלי של מדינת ישראל ,הובילו לשאלת המחקר
בעבודה זו כיצד מודלים של שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח יכולים למנף חדשנות ישראלית
לפיתוח בין-לאומי?
מהמחקר עולה כי למדע ,לטכנולוגיה ולחדשנות יש חשיבות קריטית במתן מענה לאתגרי הפיתוח ולכמה חסמים
משמעותיים העומדים בפני קידום פתרונות חדשניים במדינות מתפתחות .בחינת החסמים נעשתה דרך הפריזמהשל עמק
המוות ,וממנה עולה כי בניגוד לדעה הרווחת ,אין רק עמק מוות אחד ,אלא כמה עמק מוות של תזרים מזומנים; עמק
המוות בשלב הוכחת ההיתכנות; ועמק המוות במעבר לשלב המסחור.
מעבודה זו עולה כי ישנו פוטנציאל עצום בטיוב ובהרחבה של שיתופי הפעולה בין מדינת ישראל ובין הבנקים לפיתוח.
בחינת עבודתם של הבנקים לפיתוח ושל שיתופי הפעולה הקיימים של ישראל עמם ,הביאה לידי גיבוש המלצות לשדרוג
המודלים הקיימים .ההמלצות במחקר זה מתחלקות בשני אופנים ( )1המלצות אופרטיביות לטיוב פעילות קרן המים
בבנק לפיתוח הבין-אמריקאי; ( )2פיתוח ובנייה של מסגרת חשיבה ליישום מודל שיתוף פעולה חדשני עם הבנק העולמי
לשם בניית האב חדשנות בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית .מודל זה נותן מענה משודרג לחסמים הניצבים בפני יצירה
והטמעה של פתרונות חדשניים במדינות מתפתחות ,ולשלבים השונים של עמק המוות.
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מבוא
בשנת  2015אימצו כל המדינות החברות באום את סדר היום לפיתוח בר-קיימא ,המספק מתווה משותף ו 17-יעדים
שמטרתם מיגור העוני ,שמירה על כדור הארץ והבטחת שגשוג לכל בני האדם (להלן Sustainable Development Goals
 .)SDG’sיעדים אלו אוניברסליים במהותם ומגלמים חזון גלובלי משותף הנוגע לעתיד העולמי שאליו אומות העולם
שואפות להגיע עד לשנת  2030בתחומי הכלכלה ,הסביבה ,החברה והממשל .זאת ועוד ,הם משקפים עיקרון מוסרי רחב —
 .Leave No One Behindההנחה היא שקיימת אחריות משותפת של כלל המדינות להגשמת החזון הגלובלי של פיתוח בר-
קיימא (.)UN General Assembly, 2015
יעדי הפיתוח משקפים שאיפות ואתגרים עבור מדינות מפותחות ומתפתחות כאחת .הפער הנוכחי במימון יעדי הפיתוח
גדול מאוד ,ועומד על כ 2.5 -טריליון דולרים בשנה .חלק ניכר מהשיח סביב ה SDG’s-מתרכז באופן טבעי בצורכי הפיתוח
הדוחקים ובאתגרים יומיומיים של המדינות המתפתחות ,שם פער מימון יעדי הפיתוח גבוה ומורכב במיוחד .מחקרים
מראים את הצורך במעבר ממימון ממוקד לשימוש בכלים פיננסיים חדשניים ממקורות לאומיים ובינלאומיים ,תוך הקצאה
יעילה של כספים ציבוריים (.)World Economic Forum, 2019
בהמשך למדיניות הממשלה לחזק את הקשרים המדיניים והכלכליים של ישראל עם מדינות מתפתחות וכדי למצות את
הפוטנציאל הטמון בתחום הפיתוח הבינלאומי ,התקבלה ב 23-ביולי  2018החלטת ממשלה  .4021במסגרתה הוחלט
על מתווה לגיבוש אסטרטגיה בתחום הפיתוח הבינלאומי ונבחנו ,בין השאר ,הכלים לעידוד חדשנות ישראלית לצרכים
הייחודיים של העולם המתפתח (משרד ראש הממשלה .)2020 ,החלטה זו מבטאת את המוטיבציה ואת המגמה הנוכחית
בעולם ובישראל בפרט ,לחיזוק הפעילות בתחום הפיתוח הבינלאומי.
העיסוק בפיתוח בינלאומי מתרחב גם בשל המודעות הגדלה והולכת לפוטנציאל הכלכלי הגלום בשווקים אלו עתיד
הצמיחה העולמית טמון ברובו במדינות מתפתחות .עד שנת  ,2030כ 70%-מהצמיחה העולמית צפויים להגיע ממדינות
מתפתחות ( .)Mckinsey Global Institute, 2019ניכר שכדי להרחיב את הצלחתה של ישראל כמובילת חדשנות טכנולוגית
ולהגיע לצמיחה בת-קיימא ,ישראל מוכרחה להרחיב פעילותה בשווקים מתפתחים .החלטתה של ישראל להשקיע משאבים
בתחום הפיתוח הבינלאומי משמעותה גם מינוף טכנולוגיות ומשאבים הנדרשים לעמידה ב ,SDG’s-וכן העצמת חשיבותה
של ישראל כשותפת סחר משמעותית בכל הקשור לחדשנות משותפת ,לטכנולוגיות משבשות ולקשרי שותפות אשר יובילו
לצמיחה (מרכז מילקן לחדשנות.)2018 ,
ישראל אינה מממשת את הפוטנציאל הגלום בחדשנות הטכנולוגית שלה בשווקים מתפתחים .ניכר כי טכנולוגיות אשר
יכולות למנף את פעילותה של ישראל בתחום הפיתוח הבינלאומי אינן מתורגמות למסחור מוצלח ורחב היקף במדינות אלו.
לפיכך החלטתי לבחון במחקר הנוכחי את נושא החדשנות דרך עמק המוות.
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ישראל אינה מממשת את הפוטנציאל הגלום בחדשנות הטכנולוגית שלה בשווקים מתפתחים.
ניכר כי טכנולוגיות אשר יכולות למנף את פעילותה של ישראל בתחום הפיתוח הבינלאומי אינן
מתורגמות למסחור מוצלח ורחב היקף במדינות אלו .לפיכך החלטתי לבחון במחקר הנוכחי
את נושא החדשנות דרך עמק המוות.

המוות
תרשים  1הגישה הקלאסית לתיאור עמק
תרשים  :1הגישה הקלאסית לתיאור עמק המוות

מקור.Osawa & Miyazaki, 2006 :

מקור.Osawa & Miyazaki, 2006 :

מטרתם של פרויקטי ההרצה (פיילוטים) היא לתמוך במעבר ממופ למסחור הטכנולוגיה ולצמיחה ,ליצור אקוסיסטם
מטרתם של פרויקטי ההרצה )פיילוטים( היא לתמוך במעבר ממו"פ למסחור הטכנולוגיה
ובמוכנותותלמסחור .ברם ,קיים פער
המוצרסייע בהתקדמו
בפיתוחלמעשה ל
בהתקדמותמתפתחות ו
לסייעהרצה במדינות ה
ולמעשהל אתרי
המתפתחותאקוסיסטם ש
של אתרי הרצה במדינות ולצמיחה ,ליצור
לוקהם בהכרח
הרעיוני מובילי
שהשלבצלחים אינם
ייתכןפיילוטים מו
מוצלח.ם פער:
למסחור .ברם ,קיי
בהכרחותו למסחור
מוביליםוצר ובמוכנ
פיילוטים מוצלחים אינם בפיתוח המ
בחסר ,שכן הוא אינו כולל שיקולים
למסחור מוצלח .ייתכן שהשלב הרעיוני לוקה בחסר ,שכן הוא אינו כולל שיקולים קריטיים
ולצליחתו של עמק המוות.
קריטיים לאפשרויות הרחבה ומסחור ודרישות משאבים — אשר הכרחיים ליישום המסחור
לאפשרויות הרחבה ומסחור ודרישות משאבים – אשר הכרחיים ליישום המסחור ולצליחתו של
עמק המוות.
ואמפירית בעניין הגורמים המעכבים חדשנות .על-פי הגישה הקלאסית ,המושג עמק המוות
ישנה אי-ודאות תאורטית
מתאר אי-רציפות בתהליכי החדשנות ומדגיש לרוב חסמים מימוניים וטכנולוגיים להמשך תהליך הפיתוח ,היישום או
7
המסחור .הביקורת על התאוריה הקלאסית היא שישנם כמה עמקי מוות ,וכי חדשנות אינה תהליך לינארי .כמו כן ,ישנם
חסמים נוספים ,לא רק מימוניים וטכנולוגיים ,המקשים על צליחת עמקי המוות (.)Dinnetz, 2018

בשנים האחרונות גוברת ההבנה שכדי לצלוח את עמק מוות ,יש ליישם גישה הוליסטית ולפעול לאינטגרציה בין גופים
ומגזרים שונים .בהקשר זה ,ניכר כי שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים לפיתוח מאפשרים להתגבר על חסמים רבים,
הן על-ידי מתן פתרונות מימון והן על-ידי מענה לחסמים נוספים ,כדוגמת חסמי שוק וחסמים רגולטוריים (מרכז מילקן
לחדשנות.)2020 ,
בשנת  ,2016עם הצטרפותה של ישראל לבנק האסיאני להשקעות בתשתיות ,עברה האחריות לפעילותה של מדינת
ישראל מול הבנקים הבינלאומיים לפיתוח מבנק ישראל למשרד האוצר .בחודש מאי  2018אישרה מליאת הכנסת את
הצעת חוק אמנת הבנקים הבינלאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה) .בהצעת החוק הובהר כי לנוכח אופי פעילותם של
הבנקים לפיתוח והכלים הפיננסיים שבהם נעשה שימוש במסגרת פעילות זו ,משרד האוצר הוא שייצג את ישראל בבנקים
לפיתוח (כפי שנהוג במרבית המדינות) .בדברי ההסבר נכתב כי ישראל חברה בארבעה בנקים לפיתוח הבנק הבינלאומי
לשיקום ולפיתוח ,הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח ,הבנק האירופי לשיקום ופיתוח והבנק האסיאני להשקעות בתשתיות.
כך ,לחברותה של מדינה בבנקים לפיתוח יש חשיבות בהגברת מעורבותן של חברות פרטיות וגופים אחרים של המדינה
בפעילות הבנקים לפיתוח — חשיבות המקודמת על-ידי הממשלה ומשרד האוצר (הכנסת.)2018 ,
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חברותה של ישראל בבנקים לפיתוח ומודלים שונים לשיתופי פעולה ,כמו קרן הסייבר וקרן המים בשיתוף עם ה,IDB-
מהווים הזדמנות להתגברות על כמה חסמים המקשים על שילובה של חדשנות ישראלית במאמצי הפיתוח הבינלאומי.
שיתופי פעולה אלו נמצאים בהתהוות ובלמידה של האפשרויות לקדם תוכניות פיילוט ודרכי מימון שונות.
חשיבותה של החדשנות במאמצי הפיתוח הבינלאומי ,תפקידו הקריטי של משרד האוצר כמנהל הפעילות מול הבנקים
לפיתוח ,וכן כוונת הממשלה לקדם שיתופי פעולה מול מוסדות אלו ,הולידו את שאלת המחקר הנוכחית כיצד מודלים של
שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח יכולים למנף חדשנות ישראלית לפיתוח בין לאומי?
כדי לענות על שאלת המחקר ,אגדיר תחילה מהו תפקידה של החדשנות במאמצי הפיתוח הבינלאומי ואבחן את בעיית
הפיתוח דרך הפריזמה של עמקי המוות .בחינה זו תאפשר להבין לעומק מהם החסמים המרכזיים להטמעת חדשנות
בשווקים מתפתחים .לאחר מכן אסקור את פעילותם של המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים לפיתוח ,ואבחן את שיתופי
הפעולה השונים שיש לישראל עם הבנקים לפיתוח .בהמשך ,אנתח מקרה בוחן שבו יושמה גישה הוליסטית לקידום
חדשנות במדינות מתפתחות במגזר החקלאות וצלחה את עמק המוות .לבסוף אבחן כיצד אפשר ליישם במגזרים נוספים
מודלים חדשניים שהוטמעו בהצלחה במקרי בוחן קודמים .החידוש במחקר הוא בגיבוש מסקנות יישומיות מפרויקטים
שנעשו בפועל על תכנון אסטרטגי להקמת האב חדשנות בתחום הבריאות הדיגיטלית בשיתוף פעולה עם הבנק העולמי.

 .1תפקיד החדשנות במאמצי הפיתוח הבינלאומי
לנוכח אתגרי שלבי הפיתוח ב"עמק המוות"
בפרק זה אבחן את תפקיד החדשנות במאמצי הפיתוח הבינלאומי ,דרך הדגשים המרכזיים שסיפק מנגנון ההנחיה
הטכנולוגית של האום .זאת כאמצעי מפתח להשגת יעדי הפיתוח הבר-קיימא וקידום מעמדה של ישראל כמובילה בתחום.
כמו כן אבחן את החסמים המרכזיים לחדשנות בפיתוח בינלאומי דרך הפריזמה של עמק המוות.

 1.1מדע ,טכנולוגיה וחדשנות ותפקידם הקריטי בפיתוח בינלאומי
מנגנון ההנחיה הטכנולוגית של האום ( )Technology Facilitation Mechanismממצב את המדע ,הטכנולוגיה והחדשנות
( )Science, technology & innovation - STIכאמצעי מפתח להשגת היעדים לפיתוח בר-קיימא .באגנדה  2030שעליה
הוחלט באדיס אבבה ( ,)Addis Ababa Action Agendaהתחייבו המדינות החברות לאמץ אסטרטגיות מדע ,טכנולוגיה
וחדשנות כמרכיבים אינטגרליים באסטרטגיות הלאומיות לפיתוח בר-קיימא (סעיף  .)119בפורום ה STI-הדגישו
המשתתפים כי יש צורך במיפוי תוכניות פעולה של  STIולכלול צעדי הערכה ומעקב אחר ההתקדמות.
מדע ,טכנולוגיה וחדשנות יכולים להוביל לצמיחה כלכלית על-ידי הגדלת התפוקה ,הפחתת העלויות והגדלת היעילות.
שימוש נכון במדע ,בטכנולוגיה ובחדשנות אף יכול לעזור להתמודד עם האתגרים החברתיים במדינות מתפתחות ,תוך מתן
מענה לצרכים הסביבתיים ויצירת אימפקט משמעותי .ניכר כי אסטרטגיית  STIניזונה ומשפיעה על שלושת מרכיבי הליבה
של פיתוח בר-קיימא פיתוח כלכלי ,סביבתי וחברתי ( .)United Nation Economic and Social Council , 2020פיתוח
טכנולוגיות לקידום יעדי הפיתוח יכול לסייע במיוחד לבעיות היומיומיות במדינות מתפתחות (דוח הועדה הבין-משרדית).
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כאשר בוחנים את יעדי הפיתוח הבר-קיימא ,אפשר ללמוד כי ישנה התאמה רבה בין האתגרים ,הצרכים והיעדים במדינות
מתפתחות ,לבין טכנולוגיות ישראליות ,כגון חקלאות מדייקת ,טכנולוגיות מים ,בריאות דיגיטלית ואנרגיה מתחדשת.
שילוב זה יוצר הזדמנות גדולה עבור המשק הישראלי בתחום החדשנות לפיתוח בינלאומי .פיתוח החדשנות יכול לבוא ליידי
ביטוי בשני אופנים ( )1התאמת הטכנולוגיות אשר פותחו לצורכי המדינות המתפתחות לתנאים ולצרכים בעולם המתפתח;
( )2פיתוחים חדשים של טכנולוגיה ייחודית לאתגרי המדינות המתפתחות (משרד ראש הממשלה.)2018 ,
כדי להגיע לצמיחה בת-קיימא וכדי שקהילות שונות יוכלו לאמץ את הפתרונות הטכנולוגיים וליישמם ,אסטרטגיה לSTI-

חייבת לכלול תשתית מתאימה ובניית יכולות .ישנם כמה רכיבי מפתח הקשורים למדע ,לטכנולוגיה ולחדשנות לקידום
יעדי הפיתוח הבר-קיימא ופיתוח בינלאומי בפרט (א) מיקוד אסטרטגי והתאמה לסדר היום של  ,2030וכן יצירת אימפקט
חיובי לצמצום הפערים הקיימים ולהאצת ההתקדמות לעבר יעדי הפיתוח הבר-קיימא; (ב) התבססות על ניתוח נתונים
כגון סקירות מדיניות ,סדרי עדיפויות ייחודיים של מדינות ,הערכת תרומת ה STI-בהשגת יעדי הפיתוח הבר-קיימא,
ניתוחי חיזוי והשפעות אימפקט; (ג) מעורבות של כמה בעלי עניין ממגוון מגזרים בתכנון וביישום האסטרטגיה ,בהתאם
לסדרי העדיפויות של פיתוח בינלאומי וביצוע רפורמות מוסדיות על-פי הצורך .בהקשר זה ,למוסדות פיננסיים בינלאומיים
לפיתוח יש ניסיון רב בייעוץ ,בסיוע ובהכוונה של ממשלות ליישום אסטרטגיות הקשורות בחדשנות ובפיתוח בינלאומי
במדינות מתפתחות; (ד) אסטרטגיה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות במדינות מתפתחות צריכה להיות דינמית ומבוססת על
תהליכי למידה ותיקון ,תוך הגדרת אבני דרך ובניית מדדי הצלחה ,ניטור והערכה של התהליכים השונים (United Nation
.)Economic and Social Council , 2020

 1.2בחינת החסמים המרכזיים לשילוב חדשנות לפיתוח בינלאומי –
ניתוח דרך הפריזמה של "עמק המוות"
על-פי הגישה הקלאסית ,המושג עמק המוות מתאר אי-רציפות בתהליכי חדשנות ומדגיש לרוב חסמים מימוניים,
טכנולוגיים וסוגי חסמים נוספים להמשך תהליך הפיתוח ,היישום או המסחור .במקור ,המושג תיאר את הנקודה שבה עסק,
לרוב עסק מבוסס טכנולוגיה ,מחזיק באב טיפוס למוצר או לשירות אשר עדיין לא פותח דיו להגיע למסחור רווחי .שלב זה
מאופיין בסיכון טכנולוגי גבוה ,אשר מביא לעתים קרובות לידי חוסר במשאבים פיננסיים ובמומחיות הדרושים להמשך
תהליך הפיתוח .חברות טכנולוגיה רבות אינן צולחות שלב זה ,ומכאן המושג עמק המוות (.)Wiesenthal et al, 2011
מחקרים אחרים טוענים כי חדשנות אינה תהליך לינארי וכי בחינה מקרוב של שרשרת הערך מצביעה על כך שקיימים כמה
עמקי מוות .על כן ,פיתוח חדשנות מתואר כתהליך אינטראקטיבי שבו יש צורך בפיתוח יעיל לאורך כל שלבי המוכנות
הטכנולוגית .את החסמים ועמקי המוות אפשר לסווג על-פי סולם רמת המוכנות הטכנולוגית (Technology Readiness
.)Level — TRL
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TECHNOLOGY READINESS LEVELS DEFINITIONS AND DESCRIPTIONS

 סולם רמת המוכנות הטכנולוגית:2 תרשים

Technology Readiness Level Definition
TRL 1

Basic Research: Initial scientific research has been conducted.
Principles are qualitatively postulated and observed. Focus is on
new discovery rather than applications.

TRL 2

Applied Research: Initial practical applications are identified.
Potential of material or process to solve a problem, satisfy a
need, or find application is confirmed.

TRL 3

Critical Function or Proof of Concept Established: Applied
research advances and early stage development begins. Studies
and laboratory measurements validate analytical predictions of
separate elements of the technology.

TRL 4

Lab Testing/Validation of Alpha Prototype
Component/Process: Design, development and lab testing of
components/processes. Results provide evidence that
performance targets may be attainable based on projected or
modeled systems.

TRL 5

Laboratory Testing of Integrated/Semi-Integrated System:
System Component and/or process validation is achieved in a
relevant environment.

TRL 6

Prototype System Verified: System/process prototype
demonstration in an operational environment (beta prototype
system level).

TRL 7

Integrated Pilot System Demonstrated: System/process
prototype demonstration in an operational environment
(integrated pilot system level).

TRL 8

System Incorporated in Commercial Design: Actual
system/process completed and qualified through test and
demonstration (pre-commercial demonstration).

TRL 9

System Proven and Ready for Full Commercial Deployment:
Actual system proven through successful operations in operating
environment, and ready for full commercial deployment.

1

. רשות החדשנות, החטיבה הבינלאומית:מקור

.)Dinnetz, 2018( פי סולם רמת המוכנות הטכנולוגית מאפשר להבחין בכמה עמקי מוות מרכזיים-סיווג החסמים על
 פיתוח וחדשנות המוצר וכן להוכחת, השלב שבו נדרש הון נוסף להמשך מחקר- “”עמק המוות הטכנולוגי1 .
 שלב זה מתחלק לשני סוגים של תתי עמקי מוות.כדאיות השוק
) של החברה (תואםseed(  אעמק המוות של תזרים המזומנים — מיוחס להיעדר הון סיכון בשלב המוקדם.
.)בדרך כלל לחברות קטנות ובינוניות
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 .בעמק המוות בשלב הוכחת ההיתכנות ( — )Proof of conceptשלב המעבר ממחקר לפיילוט .שלב זה כרוך
בסיכון טכני גבוה וכן בחסמים פיננסיים ולא פיננסיים נוספים.
2 .״עמק המוות במעבר לשלב המסחור״  -שלב המעבר מפיילוט למסחור ,שבו ישנם חסמים מימוניים וטכניים ניכרים.
החסמים המרכזיים למימוש פוטנציאל החדשנות לפיתוח בינלאומי הם (א) חסם השלב הרעיוני ובניית מודל עסקי
מתאים; (ב) התאמת הטכנולוגיה לצורכי השווקים המתפתחים; חוסר אינטגרציה בשלבי התכנון של פרויקטים לפיתוח; (ג)
חסמי מימון והשקעה לתמיכה הוליסטית בשלבי התכנון והפיתוח; (ד) חסם הכניסה לשוק; (ה) בניית ערוץ שיווקי בקנה
מידה גדול; (ו) קיבולת מקומית מוגבלת במדינות היעד מבחינת תשתיות ,רגולציה ,יכולות ארגוניות ועוד; (ז) היעדר מנגנון
מדידת אימפקט (לובנוב ;2020 ,משרד ראש הממשלה ;2020 ,יאגו וזכר.)2018 ,

 .2סקירת פעילות המוסדות הפיננסיים
הבינלאומיים לפיתוח ושיתופי הפעולה הקיימים
עם ישראל
בפרק זה אסקור את תפקידם ופעילותם של המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים לפיתוח ,ואת חשיבותם במאמצי הפיתוח
הבינלאומי .כמו כן אסקור את התועלת שעשויה לצמוח לישראל מטיוב ומהרחבה של שיתוף הפעולה עם הבנקים הבינלאומיים
לפיתוח .לאחר מכן אבחן את שיתופי הפעולה הקיימים של יחידת הבנקים הבינלאומיים לפיתוח במשרד האוצר.

 2.1רקע – מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח ופעילות היחידה
לארגונים בינלאומיים במשרד האוצר
הבנקים הבינלאומיים לפיתוח הם גופים פיננסיים ייחודיים העושים שימוש בכלים בנקאיים ובכלים נוספים כדי להביא
לפיתוח כלכלי ,חברתי וסביבתי במדינות מתפתחות .במדינות אלו ישנם כשלי שוק המקשים על גיוס הון פרטי .כשלי השוק
נובעים ,בין היתר ,מאי-יציבות פוליטית ומוסדית ,מדירוג אשראי נמוך ,מתנודות חדות בשערי החליפין ומצורך בהיקף
השקעות גבוה יחסית (משרד ראש הממשלה .)2020 ,סיכונים אלו מרחיקים משקיעים פרטיים וגורמים למצוקת אשראי
חריפה בקרב המדינות המתפתחות ,וזאת על אף פוטנציאל הצמיחה הגבוה בהן.
המוסדות הפיננסיים לפיתוח נותנים מענה לכשל השוק הפיננסי שנוצר .מניות הבנקים נמצאות בבעלותן של ממשלות
וארגונים רב-לאומיים ,והם היחידים שרשאים להחזיק בהן .הון המניות משמש את הבנקים לטובת מינוף הון פרטי ומוסדי
שמאפשר מתן הלוואות ,מענקים וכלי סיוע נוספים למדינות המתפתחות .למוסדות אלו מעמד פוליטי ייחודי ועוצמתי.
ממוצע ההשקעות בשנת  2019בבנקים שמדינת ישראל חברה בהם עמד על כ 100-מיליארד דולר בשנה (משרד האוצר,
אגף הכלכלנית הראשית.)2020 ,
אפשר לסווג את המוסדות הפיננסיים לפיתוח על-פי התחום הגיאוגרפי שלהם בנקים בינלאומיים לפיתוח אשר פעילותם
מתפרשת על פני היקף גיאוגרפי נרחב ,כגון הבנק העולמי; ובנקים אזוריים לפיתוח ,אשר פעילותם מתמקדת באזור
גאוגרפי אחד ,כגון הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (.)IDB
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היחידה לארגונים בינלאומיים באגף הכלכלן הראשי אמונה על הקשרים הכלכליים של מדינת ישראל עם מוסדות פיננסיים
בינלאומיים .ייעודה של מחלקת הבנקים הבינלאומיים לפיתוח הוא חיזוק כלכלת ישראל דרך מיצוי הפוטנציאל הגלום
בחברות באמצעות הבנקים לפיתוח ,וחיזוק מעמדה של מדינת ישראל בעולם כמדינה תורמת וכשחקן משמעותי בפעילות
הבנקים לפיתוח ,והשותפות במאמצים העולמיים לקידום ה.SDGs-
הפעילות מתקיימת בשלושה מישורים עיקריים — עבודה מול הבנקים ,עבודה מול המגזר הפרטי ועבודה מול המדינות
המתפתחות
עבודה מול הבנקים  -למשרד האוצר נציגים בדירקטוריונים של הבנקים הבינלאומיים לפיתוח .לנציגים אלו יכולת השפעה
על החלטות ואסטרטגיות הבנק והם מסייעים בקידום האינטרסים הישראלים ובפתיחת דלתות במחלקות הבנק השונות.
עבודה מול המגזר הפרטי  -פעילות בשיתוף פעולה עם מנהל סחר חוץ ,המתמקדת בהסרת חסמים לעידוד שילובו של
המגזר הפרטי בישראל בפרויקטים של פיתוח בינלאומי .פעילות זו כוללת הגברת החשיפה ,זיהוי מוקדם והנגשה של
הזדמנויות רלוונטיות ,והפעלת מערך כלי סיוע ייעודיים לפעילות מול הבנקים.
עבודה מול מדינות היעד  -פעילות בשיתוף פעולה עם משרד החוץ ומנהל סחר חוץ במטרה לעודד ביקושים לחדשנות
הישראלית בקרב אנשי השטח של הבנקים ,בכירים בתפקידים ציבוריים וחברות בינלאומיות הפועלות במדינות מתפתחות.
פעילות המחלקה כוללת ניהול קשר שוטף עם נציגי האוצר בבנקים לפיתוח ,יצירת תשתית ממשלתית התומכת בפעילות
המגזר הפרטי ,ארגון ואירוח משלחות ,עריכת ניתוחים כלכליים והתוויית האסטרטגיה הממשלתית לתחום (משרד האוצר,
אגף הכלכלנית הראשית.)2021 ,
מדינת ישראל חברה בארבעה בנקים לפיתוח (משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית.)2021 ,
 .אהבנק העולמי ( — )WBGהבנק העולמי נמצא בבעלותן של  189מדינות ומנוהל על-ידי  25דירקטוריונים המייצגים
מדינות או קבוצות מדינות .כוח ההצבעה לכל מדינה מותנה בכמות המניות שבבעלותה.
הבנק העולמי מורכב מחמישה גופי משנה
 IBRD — International Bank for Reconstruction and Developmentהגוף המקורי שהוקף בשנת  1945וסייע
בשיקומה של אירופה .כיום מעניק ה IBRD-הלוואות וכלי סיוע פיננסיים למדינות בעלות הכנסה בינונית לביצוע
פרויקטים לפיתוח וקידום רפורמות משמעותיות.
 — International Development Association — IDAנוסד בשנת  1960במטרה להביא לצמצום העוני במדינות
בעלות הכנסה לאומית גולמית לנפש ( )GNIהעומדת על  1,215דולרים לכל היותר ,ושאינן יכולות ללוות כספים
בתנאי השוק.
 — International Finance Corporation — IFCנוסד בשנת  1956ופועל לקידום הסיוע של המגזר העסקי במדינות
מתפתחות על-ידי קידום פרויקטים שמטרתם צמצום העוני ,יצירת מקומות עבודה ,פיתוח תשתיות ,פיתוח
סביבתי ועוד .הארגון מספק שירותי ייעוץ ,ניהול נכסים והשקעות הון למטרות רווח בפרויקטים .ככלל ,בשנים
האחרונות מתגברת המגמה בקרב הבנק העולמי להשקיע במיזמי  )Public-Private Partnership (PPPוכלי מימון
משולב (.)Blended Finance
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 — Multilateral Investment Guarantee Agency — MIGAנוסד בשנת  1988במטרה לקדם השקעות זרות
במדינות מתפתחות .הארגון מעניק ערבויות המהוות ביטוח מפני סיכונים פוליטיים.
 — International Centre for Settlement of Investment Disputes — ICSIDנוסד ב 1966-ומטרתו ליישב
סכסוכים בהשקעות בינלאומיות.
 .בהבנק האסיאני להשקעות בתשתיות ( — )AIIBהבנק האסיאני הוקם בשנת  2016ביוזמתה של ממשלת סין במטרה
לקדם פרויקטים בתשתיות ביבשת אסיה .מדינת ישראל חברה בבנק ומוגדרת כמדינה אזורית ,ועל כן ייתכנו
השקעות בפרויקטים בישראל .מעורבותו של משרד האוצר בתהליך הקמת הבנק מאפשרת לישראל להיות מעורבת
משמעותית יותר בעיצוב המדיניות ומקנה לה כוח הצבעה גדול יותר.
 .ג — EBRDהבנק האירופי לשיקום ופיתוח — נוסד בשנת  1991במטרה לסייע למדינות ממרכז וממזרח אירופה
במעבר ממדיניות כלכלית ריכוזית לכלכלת שוק במסגרת שיטת ממשל דמוקרטית 80% .מפעילות הבנק מתרכזים
בעבודה מול המגזר הפרטי ו 20%-מול המגזר הציבורי .בבנק חברות כ 65-מדינות ,וכל מדינה מיוצגת במועצת
הנגידים.
 .ד — IDBהבנק הבין-אמריקאי לפיתוח — יעדיו העיקריים של הבנק הם מיגור העוני ופיתוח כלכלי וחברתי של
מדינות אמריקה הלטינית והקריביים .בבנק חברות  48מדינות ,וכל מדינה מיוצגת במועצת הנגידים.
זרועות נוספות של הIDB-
 — IDB Investמתמקד בפעילות עם המגזר הפרטי ועם חברות קטנות ובינוניות.
 — IDB Labזרוע הנקראת גם מעבדת החדשנות של הבנק ,ומטרתה קידום צמיחת המגזר הפרטי באמריקה
הלטינית והקריביים .הקרן פועלת באמצעות מענקים והשקעות.

 2.2התועלת שעשויה לצמוח לישראל מטיוב ומהרחבה של שיתופי
הפעולה עם הבנקים הבינלאומיים לפיתוח
מחקרים מראים כי עד שנת  70% ,2030מהצמיחה העולמית יגיעו ממדינות מתפתחות .הגידול הדמוגרפי וכן יעדי הפיתוח
הבר-קיימא מובילים לעלייה בצריכה הפרטית והציבורית במדינות אלו ,וכן לביקוש גובר לשירותים ,לתשתיות ולשיפור
ברמת החיים.
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ת הצמיחה בתמ"ג בעולם בשנת 2022

תרשים  :3תחזית הצמיחה בתמג בעולם בשנת 2022

תמ"ג בעולם בשנת 2022

ש הממשלה2020 ,

2020

מקור :משרד ראש הממשלה.2020 ,

כה הפרטית בשווקים המתפתחים והמפותחים )בטריליוני דולרים(.

תרשים  :4הצריכה הפרטית בשווקים המתפתחים והמפותחים (בטריליוני דולרים).

שווקים המתפתחים והמפותחים )בטריליוני דולרים(.

21
21

מקור :משרד ראש הממשלה.2020 ,

זאת ועוד ,לישראל יתרון טכנולוגי בתחומי ה SDG’s-המרכזיים ,דוגמת טכנולוגיות קלינטק ,דיגיטציה ,בריאות וסייבר.
אלה יוצרים הזדמנות כלכלית משמעותית ליזמים הישראלים ולכלל המשק בתחום החדשנות להתמודד עם אתגרי
העולם המתפתח ובמקביל לקדם את מדינת ישראל במידה ניכרת מבחינה כלכלית ומדינית .שיתופי פעולה עם גורמים
בינלאומיים כגון מוסדות פיננסיים לפיתוח ,מציעים הזדמנויות לשותפויות בשלבי שרשרת הערך הראשונים של פיתוח
פתרונות טכנולוגיים ,ייעוץ מקצועי וכלי מימון במיזמים שונים (משרד ראש הממשלה.)2020 ,
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פוטנציאל הרווח הגלום בהשקעות של הבנקים הבינלאומיים לפיתוח גבוה במיוחד .בתרשים  5אפשר לראות את נפח
ההשקעות של הבנקים בשנת 2019
תרשים  .5נפח ההשקעות של הבנקים לפיתוח2019 ,

תרשים  :5נפח ההשקעות של הבנקים לפיתוח2019 ,

מקור :משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית.2020 ,

מקור משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית.2020 ,

23

בשל החשיבות בשיתופי פעולה של מדינת ישראל עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח ,הגדירה היחידה לארגונים
בינלאומיים במשרד האוצר את המטרות הבאות (משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית)2020 ,
1 .הגדלת הפריון דרך קידום הייצוא של חברות ישראליות דרך הבנקים לפיתוח
2 .חיזוק מעמדה של ישראל בעולם ובקרב מדינות נתרמות בפרט
3 .מיצוב ישראל כמדינה מובילה בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות ובייחוד בתחומי מים ,חקלאות ,סייבר ,ICT ,אנרגיה
ובריאות
4 .גיוון שוקי הייצוא על-ידי חדירה לפעילות במדינות מתפתחות
.

5שותפות במאמצים העולמיים לקידום הSDGs-

 2.3שיתופי הפעולה הקיימים של ישראל עם הבנקים הבינלאומיים
לפיתוח ,והמלצות נקודתיות ממקרה נבחר
אחד הכלים המרכזיים שבהם משתמשים הבנקים לפיתוח הוא מאות קרנות תרומה שונות שהם מפעילים .הקרנות
משמשות ככלי יעיל במיוחד עבור המדינות החברות לשם השפעה על מדיניות ייזום פרויקטים וכן להפצת ידע וביצוע
מחקרים כלכליים.
חשיבות השותפות הישראלית בקרנות התרומה טמונה בכך שהיא יוצרת שוק עבור המגזר הפרטי ,וזאת באמצעות
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גישה למידע — בשווקים המתפתחים ישנם מעט מקורות מידע .העובדה שבנקי הפיתוח נמצאים ביחסים ארוכי
טווח עם המדינות המתפתחות ובקשר קרוב עם מקבלי ההחלטות ,ומסייעים להן בתהליכי השינוי ,הופכת את
הבנקים למקור מידע מעמיק ואמין אודות שווקים אלו .הגישה למקורות מידע אמינים דרך הבנקים מפחיתה את
הסיכונים העסקיים והפוליטיים עבור המגזר העסקי ומגדילה את פוטנציאל ההצלחה של הפרויקטים השונים.
קידום תעשיות ישראליות באמצעות השפעה על סדרי עדיפויות במדינות מתפתחות ,יצירת שווקים וגישה
למקורות מימון — הקמת הקרנות והובלת פעילות משותפת מאפשרות לקדם את התעשייה הישראלית על-ידי
( )1חשיפה של הבנקים ומדינות היעד ליכולות של החברות הישראליות לספק פתרונות מתקדמים לאתגרי העולם
המתפתח; ( )2ביצוע פעולות של סיוע טכני על-ידי מומחים ישראלים; ( )3יישום מתודולוגיות ושיטות עבודה
ישראליות ,דבר המקנה יתרון ארוך טווח לתעשייה הישראלית; ( )4קיצור זמני החדירה לשוק באמצעות החסות
של הבנק לפיתוח ,עבור הקרן והחברות השונות המשתתפות בפרויקטים — שימוש ברשת הקשרים הענפה של
הבנקים ופתיחת דלתות במדינות היעד; ( )5השפעה על מדיניות הבנק בתחומים שבהם יש לישראל יתרון יחסי;
( )6גישה למקורות מימון; ( )7מתן גישה למידע מוקדם על פרויקטים שבהם הבנק מתכנן להשקיע ,ורכישת יכולת
טובה יותר לשלב חברות ישראליות בשלבים מוקדמים.
חיזוק מעמדה המדיני של ישראל — סיוע משמעותי של ישראל בקידום מטרות הפיתוח על-ידי פעילותה בקרנות
השונות יכול לחזק מאוד את מעמדה של ישראל כמדינה התורמת לקידום ה( SDGs-משרד ראש הממשלה;2020 ,
משרד האוצר.)2020 ,
בשנים האחרונות הגדילה מדינת ישראל את מספר שיתופי הפעולה עם הבנקים לפיתוח באמצעות הקמה של כמה קרנות
הן קרנות בילטרליות והן קרנות מולטילטרליות .כספי התרומה של הקרנות הבילטרליות מגיעים ממדינות תורמות
בלבד .לעומת זאת ,בקרנות מולטילטרליות כספי התרומה מגיעים ממגוון ארגונים שאינם מדינתיים בהכרח ,כגון חברות
מסחריות וארגונים פילנתרופיים.
ישנם יתרונות במעורבותה של ישראל הן בקרנות בילטרליות והן בקרנות מולטילטרליות .היתרון הבולט בשיתופי פעולה
דרך קרנות בילטרליות הוא מעורבותה הגבוהה של המדינה התורמת בתהליכי קביעת המדיניות והשפעה רבה על קבלת
ההחלטות .היתרונות בשיתופי פעולה דרך קרנות מולטילטרליות הם תקציב גבוה יותר וכן חיזוק קשרים עם גורמים רבים
ובעלי השפעה.
הקרנות המרכזיות שמדינת ישראל מעורבת בהן
1 .קרן  TechEmergeב — IFC-מתמקדת בהטמעת טכנולוגיות בתחום הבריאות בהודו ,בברזיל ובמזרח אפריקה,
במטרה לשפר את גישתה של האוכלוסייה לטיפול רפואי איכותי .פעילות הקרן מתמקדת בתהליך של הערכת
צרכים ,הזמנת חברות להציע פתרונות ,עריכת אירוע  matchmakingבין ארגונים מקומיים לחברות וקיום
פיילוטים שבמסגרתם ניתנים מענקים לחברות .במסגרת פעילות הקרן זכו כמה חברות ישראליות במכרזים
לביצוע פיילוטים ,ונרשמה הצלחה רבה במסגרת פעילותן.
2 .קרן ה Water Resources Group 2030-בבנק העולמי — מתמקדת במציאת פתרון במשק המים במדינות
מתפתחות על-ידי מודל ייחודי שעל-פיו ממשלות ,חברות פרטיות וארגוני חברה אזרחית מקיימים שיח משותף
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סביב אבחון והגדרה של בעיות וגיבוש פתרונות .הקרן פועלת בעיקר בהודו ,באפריקה ובאמריקה הלטינית .הקרן
סייעה בגיבוש מכרזים לפרויקטי השקיה ,שבהם זכתה חברת נטפים בעסקה כוללת של כ 85-מיליון דולר לספק
מערכות השקיה לחקלאים בהודו.
3 .קרן ה Digital Development Partnership-בבנק העולמי — מתמקדת במתן סיוע למדינות מתפתחות בבניית
תשתיות להטמעת טכנולוגיות דיגיטליות וסיוע באימוץ יכולות הגנת סייבר .לפעילות הקרן גויס עובד ישראלי,
יוצא מערך הסייבר ,המלווה את פעילות הקרן.
4 .קרן הסביבה בבנק האירופי לשיקום ולפיתוח — מתמקדת במתן סיוע טכני בתחום האנרגיה והמים באמצעות
שירותי ייעוץ והכשרה למדינות היעד של הבנק.
5 .קרן הסייבר ב — IDB-מתמקדת בהכשרת השדרה המקצועית הבכירה של אמריקה הלטינית .במהלך פעילותה,
נעשתה חשיפה של עשרות חברות ישראליות באמריקה הלטינית ופעילותה שילבה רכיבי סייבר בפרויקטים של
הבנק בכל התחומים וקידמה השקעות בפרויקטים במדינות היעד .במסגרת הקרן גויס עובד ישראלי ,המשמש
כפרויקטור מומחה סייבר עבור הבנק ומנהל את ביצוע תפוקות הקרן.
6 .קרן המים ב — IDB-מתמקדת בפיילוטים לטכנולוגיות ישראליות בתאגידי מים באמריקה הלטינית .בדומה לקרן
הסייבר ,ישנה יועצת ישראלית העובדת בבנק (משרד ראש הממשלה ;2020 ,משרד האוצר.)2020 ,

מקרה בוחן לתועלות ולפערים הקיימים בקרנות התרומה – קרן המים בIDB-
במהלך העבודה על המחקר ראיינתי את הילה כהן מזרב ,עובדת הבנק המשמשת כיועצת חדשנות ישראלית בתחום המים.
קרן המים קמה בשנת  2018לאחר שמשרד הכלכלה והתעשייה חתם על הסכם עם ה IDB-שעל-פיו יתרום מיליון דולר
להקמת קרן דו-לאומית בשיתוף עם יחידת המים של הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח .יחידת המים של הבנק הוסיפה על
סכום התרומה של מדינת ישראל כחצי מיליון דולר .הקרן מתמקדת בתמיכה במדינות יבשת אמריקה הלטינית בתחום
המים ובמציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרים שעמם הן מתמודדות .פעילות הקרן חושפת חדשנות טכנולוגית
ישראלית באמצעות פיילוטים ,הכשרות וייעוץ טכני בתחומים של תשתיות מים חכמות ,טיפול בשפכים ,שימוש חוזר במים,
התפלה ואיתור וזיהוי של דליפות מים.
עד כה פעלה קרן המים בשני סבבים לזיהוי אתגרים וצרכים ,למציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים ולביצוע פיילוטים
(סבב הפיילוטים השני עדיין לא הושלם) ,בתקציב של כ 100-אלף דולר לכל פיילוט .בסבב הראשון נעשה זיהוי הצרכים
באמצעות עבודה עם מומחים מקומיים הפועלים במדינות היעד ,מיפוי האתגרים ופתיחת קול קורא לשיתוף פעולה בין
רשות החדשנות לחברות ישראליות.
מהריאיון שקיימתי עם הילה כהן מזרב עולות כמה נקודות מרכזיות שמהן אפשר ללמוד כיצד לטייב את שיתוף הפעולה של
ישראל עם קרנות הבנקים ועם קרן המים בפרט
פתרונות טכנולוגיים לאתגרים השונים בסבב השני פרסם ה IDB-קול קורא אזורי לכל תאגידי המים באמריקה
הלטינית והקריביים להשתתף בתוכנית הפיילוטים .במסגרת הקול הקורא התבקשו התאגידים להגדיר את
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הבעיות והאתגרים וכן את הקריטריונים לעבודה משותפת .פרסום קול קורא אזורי לתאגידי המים דייק את זיהוי
האתגרים השונים וכן הגביר את מחויבותם של שעמם משתפים פעולה.
לשיתוף הפעולה עם רשות החדשנות יש ערך מוסף ניכר מנגנון העבודה של המומחים הטכנולוגיים של רשות
החדשנות הוא מנגנון ייחודי אשר לא קיים בשום ארגון אחר בישראל ,ובכוחו לייעל את עבודת הקרנות השונות.
למערך המומחים הטכנולוגיים של רשות החדשנות ניסיון רב שנים בזיהוי פתרונות מתאימים לאתגרים שונים
ומגוונים ומעמד כגוף בעל מומחיות ואמינות בקרב ארגונים בינלאומיים .מנגנון עבודה זה מקבל את האתגרים,
מאתר ומזהה פתרונות טכנולוגיים חדשניים ונותן חוות דעת מקצועית על מידת התאמתם לתנאים הייחודיים של
כל אתגר ואתגר.
יש צורך בחיזוק התכנון והביצוע לטווח הארוך בהתאם למגזר ולאופי פעילות הקרן ניכר כי זהו תחום מסורתי רווי
שחקנים המאופיין בתחרותיות גבוהה .לישראל ניסיון עשיר ומגוון בפתרונות טכנולוגיים חדשניים המתאימים
לאתגרי המדינות המתפתחות .עם זאת ,חשוב לתכנן באופן אסטרטגי ,תוך הגדרת יעדים ברורים ,כדי למקסם
ולייעל את פעילות הקרן.
מיפוי האתגרים בתאגידי המים באמריקה הלטינית בשני סבבי הפעילות של הקרן מעלה שנושא האיתור
של דליפות מים והטיפול בהן קיבל מקום נרחב הפיילוטים והחברות שזכו במכרזים פועלות בתחום זה .לצד
הפעילות המוצלחת של החברות בתחום זה וחשיפתן לשווקים חדשים ,ניכר שחברות רבות אחרות ,הפועלות
בתחומים אחרים ,כגון טיפול בשפכים והתפלה ,אינן יכולות לבוא לידי ביטוי ולהשתתף במכרזים במסגרת
הקרן .על כן יש לתכנן באופן אסטרטגי את המשך הפעילות — בקרן זו או בקרנות אחרות שבהן תפעל מדינת
ישראל בעתיד — כדי שאתגרים נוספים שחברות טכנולוגיה ישראליות יכולות לתת להם מענה מוצלח ,יקבלו
עדיפות גבוהה יותר.
כדי לתרום בצורה משמעותית יותר ליעדי הפיתוח וכן להניב תועלת רבה יותר למשק הישראלי ,אפשר ואף
צריך לבצע מפעם לפעם סקרי היתכנות באמצעות הקרנות .יש למפות באופן מדויק את הצרכים והאתגרים,
לספק שירותי ייעוץ ולפתח כלי מדיניות שיתרמו ליצירת הזדמנויות עבור החברות הישראליות לתרומה
משמעותית יותר ליעדי הפיתוח.
תכנון אסטרטגי ארוך טווח צריך לכלול עבודה פנימית ובניית יכולות של התעשייה הישראלית לשם מתן
פתרונות הוליסטיים בתחום המים .מבט משווה על פעילותן של מדינות אחרות בתחום המים עם הבנקים
מעלה שכמה מהן פועלות בצורה יעילה ונרחבת יותר על-ידי יצירת קונסורציום — מאגד חברות הפועלות יחד
כדי להשיג מטרה משותפת ומשמעותית יותר .ישנן חברות ישראליות בתחום המים שיש להן מומחיות וידע
שאפשר לנצל עבור סקייל-אפ משמעותי .למשל ,בניית תוכנית אב הכוללת טיפול בתשתיות תוך מתן מענה
לאתגרים נוספים ,כגון טיפול בשפכים ובנזילות .בניית היכולות של התעשייה הישראלית יכולה להיעשות
בשיתוף פעולה של משרדי הממשלה עם קהילת החדשנות בישראל בתחום המים.
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בתכנון האסטרטגי של פעילות הקרן חשוב להביא בחשבון את יעדיה ולהקצות לכך תקציב מתאים .אם
מדינת ישראל מעוניינת למנף את פעילות הקרן לסקייל-אפ משמעותי על-ידי מתן מענה הוליסטי ,תקציב
הקרן הנוכחי אינו מספיק.
חשיבות העסקת עובד ישראלי בקרן כפי שאפשר ללמוד מקרן המים ומקרן הסייבר עם הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח,
העסקת עובד ישראלי מגדילה באופן משמעותי את פוטנציאל מינוף החדשנות הישראלית דרך פעילות הקרן.
כאשר בוחנים ומודדים את הצלחתה של פעילות הקרן ,חשוב להבין שמדובר במטרות ארוכות טווח שאינן ניתנות
תמיד למדידה כמותית באופן מידי .חשיבות הפעילות והתרומה נמדדות מעבר לערך הכלכלי המידי .בחינה של
פעילות הקרנות שבהן חברה מדינת ישראל בשנים האחרונות מעלה שיש להן פוטנציאל לתרום במידה משמעותית
ליעדי הפיתוח וליצירת תשתית למינוף החדשנות הישראלית בשווקים מתפתחים .למשל ,פעילותה המוצלחת
של קרן הסייבר הביאה לידי הקמתה של קרן המים ולזכייתן של חברות טכנולוגיה ישראליות במכרזים גדולים
באמריקה הלטינית .זאת ועוד ,בחודשים האחרונים פנה הבנק לישראל בהצעה להצטרף לקרן מים מולטילטרלית
חדשה בשיתוף עם מעבדת החדשנות של הבנק ( .)IDB LABהבנק מאפשר לישראל להצטרף לקרן אף ללא מתן
תרומה ,וזאת לנוכח הצלחתה ותרומתה של קרן המים הדו-לאומית .מדובר במינוף משמעותי של פעילות הקרן
ויצירת שיתופי פעולה נוספים שאפשר למנף לשם המשך קידום יעדי הפיתוח ,וכן פוטנציאל תרומה משמעותית
למשק הישראלי.
לסיכום ,שיתופי פעולה במסגרת קרנות התרומה חשובים ומשמעותיים עבור קידום יעדי הפיתוח ומינוף פוטנציאל
החדשנות הישראלית לטובת קידום מעמדה הכלכלי והמדיני של ישראל .פעילות הקרנות יוצרת פוטנציאל רב ליצירת
תשתית למינוף החדשנות הישראלית בשווקים מתפתחים על-ידי חשיפת הבנקים לאקוסיסטם החדשני בישראל
וליתרונותיה היחסיים; חשיפת חברות ישראליות להזדמנויות במדינות מתפתחות; יצירת תשתית שתאפשר חדירה של
טכנולוגיות חדשניות לשווקים מתפתחים; בניית יחסי אמון בין השחקנים; מיצוב ישראל כמדינה תורמת חזקה ויצירת
שיתופי פעולה חדשים.

 .3מאגריטק לבריאות דיגיטלית :מימוש מסקנות
מבוססות פרקטיקה ויישומן בתהליך התכנון
האסטרטגי של בניית האב חדשנות בתחום
הבריאות הדיגיטלית בישראל
פרק זה הוא עיקר המחקר ,ובו אבחן ואגבש המלצות לבניית האב חדשנות בתחום הבריאות הדיגיטלית בשיתוף פעולה
עם הבנק העולמי .ההמלצות יתבססו ,בין היתר ,על מקרה הבוחן בתחום האגריטק של חקלאים קטנים בהודו ,וכן על
אסטרטגיית הבריאות הדיגיטלית של ארגון הבריאות העולמי .גיבוש ההמלצות ויישומן יאפשרו ליצור מנגנון למידה
מתמשך ובניית מדדים להצלחה ,תוך חידוד הרציונל ,השוני והדמיון בין המגזרים השונים.
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 3.1מקרה בוחן – טכנולוגיות אגריטק ושילובן ברשתות חקלאים קטנים
בהודוEveregreen Impactech Platform (EIP) :
לנוכח המגמות הדמוגרפיות בעולם ושינויי האקלים הצפויים ,מגזר החקלאות עומד במרכז יעדי הפיתוח הבר-קיימא עם
פוטנציאל אימפקט משמעותי ביותר .כדי שנוכל לעמוד ביעדי הפיתוח ולצמצם את ממדי העוני והרעב בעולם ,עלינו להגדיל
את היבול ב 25%-70%-עד לשנת .)Cohen, 2020( 2050
במערכות המזון העולמיות ,חוות של חקלאים קטנים הן גורם משמעותי ביותר הן אחראיות לכ 80%-מייצור המזון
באסיה ובאפריקה .עם זאת ,חוות החקלאים הקטנים בעולם מאופיינות בפריון נמוך ,בחסמי גישה לטכנולוגיות ולאשראי,
במומחיות מוגבלת ובסיכון גבוה .הבנת המאפיינים ,החסמים והפוטנציאל הגלום במגזר זה ,הביאה לידי שינוי פרדיגמה
לאורך כל שרשרת הערך ולבניית מודל חדשני ובר-קיימא להטמעה ולהרחבה של טכנולוגיות אגריטק במדינות מתפתחות
(.)EIP, 2021
מודל  EIPמביא גישה חדשנית ,הוליסטית ובת-קיימא לשילוב טכנולוגיות אגריטק במדינות מתפתחות ולקידום יעדי
הפיתוח הבר-קיימא .גוף זה משלב תחומי מומחיות משלימים של שלושה ארגונים שונים ( )1מרכז מילקן לחדשנות,
המתמחים בחדשנות פיננסית; ( ,Start Up Nation Central (SNC) )2המתמחים ביישום של תוכניות חדשנות; ()3
) ,Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (SFSAהמתמחים בעבודה עם חוות של חקלאים קטנים ושלב
הצמיחה המסחרית .כמו כן EIP ,מתחלק לשני תתי-ארגונים תת-ארגון המוגדר למטרות רווח ותת-ארגון המוגדר כארגון
ללא מטרות רווח.

תרשים  :6מודל ה - EIP-גישה מבוססת בת שני חלקים

A Two-Part Sustainable Approach – Initially in India

Limited Access to
Technology

Builds on the foundation to bring
innovative technology

Provides a foundation of advice and support
for Smallholder Farmers.

Expertise

Risk and Exposure

Market Access

EIP:

AEGF:

Productivity

Access to Credit

מקור .EIP, 2021

כפי שאפשר לראות בתרשים ,פלטפורמת  EIPמבוססת על הקרן לגידול יזמות חקלאית — Agri-Entrepreneurship

) .Program (AEGFהקרן יצרה אקוסיסטם ובו רשתות ענפות ומחוברות של חקלאים קטנים .את הרשתות מנהלים יזמים
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מקומיים אשר עברו הכשרות מתאימות להבנת הצרכים ,החסמים ,ההזדמנויות ושילוב טכנולוגיות אגריטק לשם ייעול ושיפור
הפריון .כל יזם מקומי אחראי על רשת המונה  100חקלאים קטנים ,והוא מספק מענה ושירותים לחקלאים באותה הרשת.
פלטפורמת  EIPמתבססת על הידע שנרכש במסגרת ה AEGF-ועל היזמים המקומיים המשמשים ,בין השאר ,כמפיצי
הטכנולוגיות .פעילותה של  EIPמורכבת מכמה שלבים (א) מיקור טכנולוגיות אגריטק ,על-פי צורכי החקלאים הקטנים
במדינות מתפתחות ,אשר ייעלו את עבודת החקלאי הבודד ובמקביל יפחיתו סיכונים; (ב) מיון וסינון טכנולוגיות לתתי-
קבוצות ופתיחתן להרשמה; (ג) סגירת הסכמי פעילות בין  EIPלחברות הרלוונטיות; (ד) תיקוף והוכחה של היתכנות
וכן אימוץ מודלים עסקיים; (ה) המשך בנייה וגיבוש של תוכניות בדיקה טכנולוגית ומסחור; (ו) אימוץ והטמעה של
הטכנולוגיות .ככל שרשתות החקלאים גדלות ,התפוקה ,החוסן ,הביטחון התזונתי והכנסות החקלאים גדלים בהדרגה
והערך המוסף של רשתות החקלאים הקטנים עולה בהתאמה ,וכן גדלים הערך הפוטנציאלי לטכנולוגיות חדשות
והאטרקטיביות של שוק בלתי מנוצל זה לחברות טכנולוגיה; (ז) הפצה ומסחור דרך רשתות ה AEGF-ודרך מפיצים נוספים
בהודו וכן במדינות נוספות.

תרשים  — EIP :7זרימות תפעוליות לקידום תחום האגריטק לחקלאים קטנים בהודו
Proposed Operational Flows
EIP ecosystem

Evergreen
Impactech
Platform

Sales Commission

Other
distributors

Agritech
Companies
Distribution
revenue
share

Training Fee

AEGF ecosystem
Legend
Innovative Agri-Tech
implementation /
adoption
Operational financial
flows: commissions and
fees

AEGF
Smallholder
farmers

AgriEntrepreneurs

)(within AE network

AE development,
training and
technology distribution

מקור .EIP, 2021

כפי שאפשר לראות בתרשים EIP ,מייצרים תרשים זרימה ארוך טווח עם יכולת הרצה עצמאית ( )Self-sustainהמבוסס
על המודל הפיננסי הייעודי .דבר זה מתאפשר על-ידי יצירת תזרים פיננסי חוזר .על-פי המודל העסקי EIP ,למטרות רווח
מקבלים מחברות האגריטק עמלות מכירה וכן חלק מהכנסות ההפצה של  .AEGFאלה יוצרים תזרים פיננסי המאפשר את
הרחבת הפעילות והתמיכה של  EIPבדור הבא של חברות האגריטק .התזרים הפיננסי התפעולי כולל גם תשלום של EIP
למטרות רווח לארגון  EIPללא מטרות רווח ,להמשך מיקור של טכנולוגיות חדשות ,ביצוע ניטור והערכה והרחבת התוכנית.
זאת ועוד ,המודל הפיננסי החדשני שעליו מבוסס  EIPמאפשר המשך הכשרה עבור רשת היזמים החקלאים להבנת
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היתרונות של כל טכנולוגיה מתאימה ולאימוצה .המודל הפיננסי החדשני ,המבוסס על תזרים פיננסי חוזר ,מאפשר להרחיב
את פעילות השחקנים השונים ,להגדיל את האטרקטיביות של מגזר זה בקרב חברות טכנולוגיה ומשקיעים פוטנציאליים
ולשפר באופן משמעותי ,בתוך זמן קצר ,את איכות חייהם של מיליוני חקלאים קטנים במדינות מתפתחות .עצם חיבורם
של החקלאים הקטנים לרשתות ניהוליות ואופן הזרימה האופרטיבית יוצרים תזרים פיננסי חוזר למינוף הרווחים להרחבת
הפעילות העסקית ,ליצירת מסחור משמעותי וליצירת דרכי הפצה נוספות גם מחוץ לרשת ה.AEGF-

 3.2תחום הבריאות הדיגיטלית – הצורך :חסמי גישה לשירותי בריאות
באזורים כפריים במדינות מתפתחות
על-פי דוח מדידת ההתקדמות ביעדי הפיתוח הבר-קיימא של האום ( )United Nation Statistics Division, 2020ישנה
התקדמות מסוימת בהשגת מטרות הבריאות ,אך אנו עדיין רחוקים מאוד מהשגת היעדים השונים הקשורים למטרה זו .על-
פי דוח שפרסם הגוינט ( )Namiech et Al. 2021אפשר לסווג את בעיות הבריאות במדינות מתפתחות על-פי כמה חסמים
ואתגרים מרכזיים ( )1חסם גישה לשירותי בריאות; ( )2חסמי מימון של קהילות שונות; ( )3שיעור החולים הגבוה במיוחד
במדינות מתפתחות; ( )4מחסור בתשתיות ובתרופות איכותיות; ( )5מחסור בכוח אדם ובצוות אשר עבר הכשרה מספקת.
אחת הבעיות המרכזיות בעמידה ביעדי הפיתוח הבר-קיימא היא בעיית היעדרו של ביטוח בריאות אוניברסלי .עלויות ביטוח
הבריאות במדינות מתפתחות אינן בנות-קיימא ,ולמעשה דוחפות מיליוני אנשים לעוני .ביטוח בריאות אוניברסלי כולל את
מגוון שירותי הבריאות החיוניים ,החל בקידום הבריאות וכלה במניעה ,טיפול ושיקום .בשנת  2017נהנו מביטוח בריאות
 17-12אחוזים מהאוכלוסייה במדינות מתפתחות בלבד .אם המגמה הנוכחית תימשך ,כך על-פי הערכות שונות ,עד שנת
 2030ייהנו  63-39אחוזים מהאוכלוסייה העולמית בלבד מביטוח בריאות (.)United Nation Statistics Division, 2020
תחום הבריאות הדיגיטלית משלב טכנולוגיה ,מידע ותקשורת ( )ICTלצורך שיפור מדדי הבריאות בכללותם .אסטרטגיית
בריאות דיגיטלית נכונה יכולה להביא לידי שיפור ניכר בבריאות הציבור ובאיכות חייהם של רבים במדינות מפותחות,
ובעיקר באזורים כפריים במדינות מתפתחות — שם אתרי הבריאות גדולים במיוחד .למרות החדירה העמוקה והמקיפה של
התקשורת הסלולרית והאינטרנט בשנים האחרונות במדינות מתפתחות ,קיים פער גדול בנגישות לשירותים רפואיים בין
אזורים כפריים לעירוניים .תשתיות הבריאות מבוססות בעיקר באזורים העירוניים ,והאוכלוסייה הכפרית נתקלת בקשיי
נגישות למתקני בריאות איכותיים במחירים סבירים .שיתוף פעולה בין ספקי שירותי הבריאות לבין שחקנים חדשים
מתחום הבריאות הדיגיטלית ,ובנייה של תשתית מתאימה ,יכולים לצמצם את פערי הביקוש הקיימים.
עם זאת ,אף שישנן טכנולוגיות רבות אשר יכולות להתאים לצורכי העולם המתפתח ולשפר במידה רבה את מדדי הבריאות
של מרבית אוכלוסיית העולם ,ניכר שקיימים חסמים משמעותיים לחדירה ולמסחור בקנה מידה רחב .פתרונות המבודדים
מהמערכת ומהסביבה שבה הם שואפים לפעול ,יתקשו מאוד לטפל בבעיית השורש ובגורמי הליבה המצריכים שינוי
ופתרון ארוך טווח (.)amiech et Al. 2021
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 3.3גישת ארגון הבריאות העולמי לקידום בריאות דיגיטלית במדינות
מתפתחות
עם ההכרה בתפקידן החיוני של טכנולוגיות מידע ותקשורת לאתגרי הפיתוח הגלובליים ,הולכת וגוברת ההבנה בקרב
קהילת הבריאות העולמית כי השימוש האסטרטגי והחדשני בטכנולוגיות מידע ובתקשורת דיגיטליות הוא גורם מפתח
היכול לשפר באופן משמעותי את מדדי הבריאות של אוכלוסייה העולם .ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי כדי שתוכניות
בריאות דיגיטלית יהיו אפקטיביות ויגיעו לתוצאות משמעותיות ,יש צורך בבניית יכולת מקצועית מולטי-דיסציפלינרית,
בהסכמי שיתוף ידע בין מדינות לרשויות בריאות וכן בהקמת מערכות ומרכזים אשר יספקו שירותי בריאות וטיפול מידיים
(.)World Health Organization, 2019
האסטרטגיה הגלובלית לבריאות דיגיטלית של ארגון הבריאות העולמי מדגישה ארבעה יעדים אסטרטגיים
1 .שיתופי פעולה והעברת ידע — יעד זה כולל מערך גלובלי לזיהוי הזדמנויות ואתגרים
שותפות גלובלית של כמה בעלי עניין ליצירת אימפקט
בניית יכולות ומסגרת לשיתוף פעולה ברמה הלאומית
הקמת מרכזי מידע לאומיים לפיקוח על מחלות
yהשפעת היעד (אימפקט) — יצירת אקוסיסטם בר-קיימא של בריאות דיגיטלית
2 .יישום אסטרטגיה דיגיטלית — חזון אסטרטגי ופעולה משולבת ברמה הלאומית
שילוב חדשני של טכנולוגיות דיגיטליות באסטרטגיות בריאות לאומיות
זיהוי ,תעדוף ושיתוף ידע על מודלים פיננסיים בני-קיימא
פיתוח ויישום של מודל בריאות דיגיטלי דינמי
yהשפעות היעד (אימפקט) — מערכות ושירותי בריאות חסכוניים ויעילים
3 .ממשל בריאות דיגיטלית – קבלת החלטות מושכלות בעניין פעולות נדרשות והשקעות
מסגרת גלובלית ולאומית לממשל בתחום הבריאות הדיגיטלית
אגנדה מחקרית עולמית בנושא בריאות דיגיטלית
הנחיות ומסגרות על תחומי מפתח בשינויים דיגיטליים
yהשפעות היעד (אימפקט) — האצת הדיגיטציה של תחום הבריאות והרווחה הכללית
4 .מערכות בריאות ממוקדות אנשים ()Human-centered
הטרנספורמציה הדיגיטלית מתמקדת בצורכי האנשים
שיפור בתהליכי ניהול בריאות הציבור
חיזוק גישות לשוויון מגדרי והון בריאותי
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yהשפעות היעד (אימפקט) — שיפור מדדי בריאות האוכלוסייה.

 3.4הצגת הרציונל לבניית האב חדשנות בתחום הבריאות הדיגיטלית
בישראל בשיתוף עם הבנק העולמי
כאמור ,תחום הבריאות הדיגיטלית משלב טכנולוגיה ,מידע ותקשורת ( .)ICTהרציונל להקמת האב חדשנות בישראל
בתחום הבריאות הדיגיטלית בשיתוף עם מוסד פיננסי בינלאומי לפיתוח נובע מיתרונה היחסי של ישראל בתחום,
מהיתרונות בשיתוף פעולה עם בנק לפיתוח המערב נוכחית פיזית במדינה ,מיעדי הפיתוח הבר-קיימא ומההזדמנויות
הכלכליות והמדיניות במינוף תחום זה.

היתרון היחסי של ישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית
מערכת הבריאות בישראל נחשבת לאחת ממערכות הבריאות הטובות בעולם .היא ממוקמת במקום הרביעי במדד
הבריאות ,במקום החמישי במדד יעילות מערכת הבריאות ובמקום הרביעי מבחינת תוחלת החיים.
ישראל היא מהמדינות הראשונות בעולם אשר עשתה שימוש ב IT-בתחום הבריאות ועברה דיגיטציה של המידע הבריאותי.
כפי שרואים בתרשימים מספר  4 ,3ו ,5-היקף ההשקעות וכן מספר החברות בתחום הבריאות הדיגיטלית נמצאים בצמיחה
מהירה בשנים האחרונות וישנו אקוסיסטם מפותח מאוד.

תרשימים  .9,8היקף ההשקעות בחברות בריאות דיגיטלית ומספר החברות בתחום זה

מקור .Start Up Nation Central, 2019
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מקורStart Up Nation Central, 2019 :

האקוסיסטםת:בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית
תרשים :10
תרשים  .10האקוסיסטם בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלי

37

מקור :משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית.2020 ,

ישראל מאופיינת גם במדיניות ממשלתית מתקדמת בתחום הבריאות הדיגיטלית .החלטת ממשלה  3709לקידום תוכנית
לאומית בתחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור בריאות הציבור וכמנוע צמיחה ,כוללת תקציב העומד על כ900-
מיליון שקלים בשנים  .2022-2019תוכנית זו כוללת בין היתר (א) שיתופי פעולה של ישראל בפרויקטים של מוסדות
פיננסיים בינלאומיים לפיתוח בתחום הבריאות הדיגיטלית; (ב) קיום מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית לקידום
חדשנות ושיתופי פעולה בתחום הבריאות הדיגיטלית; (ג) קידום פרויקטים משותפים בין מערכת הבריאות הישראלית
לבין מערכות בריאות שונות בתחום הבריאות הדיגיטלית (משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית.)2020 ,
האקוסיסטם החדשני והמפותח בישראל הביא לידי ריבוי שותפים פוטנציאליים .בניית קואליציה עם שותפים אסטרטגיים
כגון ) ,Health Care Israel (HCIהגוינט ו SNC-יכולה לתרום להגדלת תקציב פעילות ההאב ולבניית מודל הוליסטי אשר
יגביר את האפקטיביות ואת סיכויי ההצלחה של הפרויקט.
יתרון נוסף קשור לתקופה הנוכחית ולמשבר העולמי ,קרי מגפת הקורונה .ישראל הייתה מהמדינות הראשונות בעולם אשר
הגיבו באופן מערכתי ויעיל למגפת הקורונה ,והצלחת מבצע החיסונים הדגישה את הליבה הטכנולוגית של מערכת הבריאות
וקופות החולים בישראל .המערכת הדיגיטלית המבוססת היטב בישראל מאפשרת איסוף נתונים מהיר ומדויק ,ממשק ישיר
עם האוכלוסייה ויעילות משאבים לאורך שרשרת האספקה .התשתית הדיגיטלית מאפשרת לפעול על-פי מודלים ממוקדי-
מטופלים ,ולמעשה סייעה בתגובה המהירה של מערכת הבריאות עם התפרצות המגפה בישראל .זאת ועוד ,התשתית
הדיגיטלית בישראל האיצה את פתיחתו המחודשת של המשק על-ידי פיתוח כלים להסכמה רפואית במקרה של התו
הירוק .גורמים אלו מיצבו את מעמדה של ישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית כמובילה עולמית ,וזו הזדמנות מצוינת למנף
זאת ליצירת שיתופי פעולה משמעותיים ולפעול לקידום יעדי הבריאות במדינות מתפתחות (.)Philo, H., 2021
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אנו עדים לכך שהמגמה הגלובלית מכוונת לאימוץ וליישום של טכנולוגיות בריאות דיגיטלית .הביקוש לטכנולוגיות אלו
גדל והולך בקרב מדינות העולם וכן בקרב הבנקים הבינלאומיים לפיתוח .לישראל חלון הזדמנויות למנף את היתרון שלה
בתחום הבריאות הדיגיטלית ואת מעמדה כמובילה בתחום וליצור שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים לפיתוח היכולים
לתרום רבות לשיפור איכות חייהם של רבים בעולם ,ובמקביל לתרום למשק הישראלי עצמו.
מודל שיתוף פעולה ובו נוכחות פיזית של הבנק לפיתוח בישראל הוא מודל מקובל ,וישנן מדינות מפותחות רבות שיש להן
נוכחות פיזית כזו .למודל שיתוף פעולה זה כמה יתרונות (א) הרחבת הפעילות של חברות ישראליות ,בדגש על חברות
בינוניות ,עם הבנקים; (ב) חשיפת הבנק לאקוסיסטם החדשני של ישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית וכן בתחומים
נוספים; (ג) חיזוק מעמדה של ישראל כיצואנית חדשנות בתחום הפיתוח; (ד) חיזוק שיתופי הפעולה עם הבנק; (ה) יצירת
מרכז ידע ומוקד השפעה על אסטרטגיית הבנק בתחום הבריאות; (ו) הכוונת האקוסיסטם הישראלי להתמקד ביצירת
פתרונות חדשניים לאתגרי העולם המתפתח על-ידי יצירת סיפורי הצלחה (משרד האוצר ,אגף הכלכלנית הראשית.)2020 ,

 3.5גיבוש המלצות יישומיות על בסיס ניתוח מקרה-הבוחן בתחום
האגריטק ,והתאמתן למאפיינים של תחום הבריאות הדיגיטלית
המלצות המחקר הנוכחי יתמקדו בגיבוש אסטרטגיה ויישום מודל חדשני לבניית האב חדשנות בתחום הבריאות הדיגיטלית
בישראל בשיתוף עם בנק בינלאומי לפיתוח .יובהר כי ההמלצות בפרק זה כלליות ,ויש להתאימן בהמשך על-פי מדינות היעד
וצורכי הקהילות המקומיות ,סוג הפתרון הטכנולוגי המוצע והיקף הפרויקטים .כדי שהאב החדשנות ישיג מטרות ארוכות
טווח וייצור אימפקט משמעותי ,יש לנצל את המומחיות הקיימת בישראל ולבנות יכולת מקצועית מולטי-דיסציפלינרית.
תכנון אסטרטגי נכון שיוביל משרד האוצר ,בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים ,יכול להוביל להטמעה נכונה של טכנולוגיות
ישראליות במדינות מתפתחות ,לשיפור במדדי הבריאות של בני אדם רבים בעולם וכן לתועלת כלכלית ומדינית משמעותית
עבור מדינת ישראל .ההמלצות יתבססו על ניתוח הממצאים ועל מקרה-הבוחן שהצגתי במחקר ,והן כוללות כמה צעדים
אופרטיביים לבניה אסטרטגית של האב החדשנות .עיקרון הליבה הוא שימוש במתודולוגיית אפיון והערכה לניהול מחזור
פרויקטים במדינות מתפתחות ,ויישומה בבניית פרויקט האב החדשנות בתחום הבריאות הדיגיטלית.
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השימוש ב Logical Framework-ובLogframe-

תרשים  :11מבנה מתודולוגיית המסגרת לבניית הפרויקט

 LogicalובLogframe-

גיית המסגרת לבניית הפרויקט

מקור .The World Bank, 2001

מתודולוגיית המסגרת הלוגית הפכה עם השנים לטכניקת ליבה לניהול ולבנייה אסטרטגית של מחזור פרויקטים מורכבים
The W
במדינות מתפתחות ,החל בתכנון אסטרטגי ועד ניטור ,יישום ,מדידה והערכה .מתודולוגיה זו בנויה על שיטות וסטנדרטים
מטרה והתמקדות
ממוקדי ועד
ועיצובאסטרטגי
בנייה בתכנון
(ב) ,החל
אסטרטגיות;תחות
ושותפויותבמדינות מתפ
פעולהים מורכבים
שיתופיפרויקט
(א)ל מחזור
השארת ש
ומקדמת,יהביןאסטרטגי
בינלאומייםניהול ולבני
גית הפכה עם השנים לטכניקת ליבה ל
Bankב ממוקד
(, 2001ה ועיצו
כוללת )ב( בניי
ואסטרטגיהרטגיות;
תוכניותשותפויות אסט
עםי פעולה ו
פרויקטיםתופ
שילובשאר) :א( שי
ת ,בין ה
היגיון ומקדמ
(ג)לאומיים
הלקוחות;בינ
בצורכיוסטנדרטים
כה .מתודולוגיה זו בנויה על שיטות
Worldי.)The
סיבתי;

הלקוחות; )ג( היגיון סיבתי; שילוב פרויקטים עם תוכניות ואסטרטגיה כוללת ).(The World Bank, 2001

לנוכח המחסור המתמשך במשאבים ,הצורך בשימוש יעיל בכספי ממשלה ואי-ודאות בסביבה שבה מתבצעים פרויקטים
במדינות מתפתחות ,השימוש40במודל המסגרת הלוגית מהווה בסיס לתכנון אסטרטגי .על-פי המודל ,מתחילים ביעדי
הפרויקט הרצויים ולאחר מכן בונים ,באופן סיבתי ובאמצעות ניתוח המענה לביקוש ,את שאר מרכיבי התכנון הפרויקטלי,
קרי תשומות ,תפוקות ,תוצאות וחזרה ליעדי האימפקט שהגדרנו בתחילה .יש להשתמש במתודולוגיה זו כדי לתכנן ולבנות
פרויקטים המבוססים על אסטרטגיה ממוקדת ,לקוחות וצרכים ,וכן על המשאבים והיכולות הנדרשים ליישום מוצלח של
הפרויקט והפקת היעדים השונים (.)The World Bank, 2001
אנו עדים לכך שפרויקטים במדינות מתפתחות הם לרוב מורכבים ונותנים מענה למטרות ארוכות טווח .ניתוח סיבתי,
המבוסס על איסוף נתונים והנחות ועל בניית אינדיקטורים מדידים בשלבי הפרויקט השונים ,מאפשר לבחון בזמן אמת את
התקדמות הפרויקט ולשנות במידת הצורך את התשומות והתפוקות .זאת כדי להגיע ליעדים הרצויים ומתוך ההבנה שקיים
צורך במודל סיבתי גמיש המשתפר על בסיס הפקת לקחים מהשווקים הפוטנציאליים.

מבנה המודל
העמודה הראשונה כוללת (א) אימפקט הפרויקט והשפעותיו ארוכות הטווח; (ב) תוצאות הפרויקט; (ג) תפוקות הפרויקט;
(ד) תשומות .העמודה השנייה כוללת מדדי ביצוע ויעדים עבור כל אחת מהרמות שתוארו לעיל .העמודה השלישית מגדירה
את מקור הנתונים לבחינת מדדי הביצוע עבור כל אחת מהרמות .היא מתארת את התהליך ,האנשים ,האירועים והמידע
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שצריך לאסוף במהלך יישום הפרויקט .העמודה הרביעית מתארת את ההנחות והתנאים הנוספים שבהם תלויה הצלחת
הפרויקט .ההנחות משתנות מרמה לרמה ,וכך גם מידת הסיכון (.)The World Bank, 2001
עבודה על-פי מודל לוגי זה ,המבוסס על ניתוח סיבתי ומדידה בהתאם ליעדים המוגדרים ,ממחישה את הצורך בקידום כמה
צעדים חשובים
1 .בניית קואליציה ואינטגרציה בין כמה שחקני מפתח כדי ליצור פתרון הוליסטי .יש לסווג את השחקנים לצד הגדרה
של מטרות פעולותיהם ,באופן ששילוב ביניהם יוביל למטרות-העל של ההאב .לשם הרחבת פעילות ההאב נדרשת
גם הסתכלות רחבה יותר ,מעבר למגזרים ולשותפים מסורתיים ,ויש לשקול הכנסת שותפים נוספים ,כגון קבוצות
קהילתיות ,סוכנויות ממשלתיות ,ארגוני מגזר שלישי ,אוניברסיטאות ,משקיעים וחברות טכנולוגיה .על משרד
האוצר לשמש כמכנס ( )Convenerולאמץ מדיניות המעודדת שיתופי פעולה ויצירת תמריצים לשחקנים השונים.
בניית שותפות נכונה תניב שיתוף וניתוח נתונים מקיף ,ויכולה להגדיל את תקציב הפעילות של ההאב באופן
משמעותי .חשוב להכיר ביכולתו הייחודית של כל שותף ולמנף אותה לטובת יצירת מודל עבודה הוליסטי ויעיל.
ממקרה-הבוחן שהצגתי על תחום האגריטק בהודו אפשר ללמוד ש ישנה חשיבות רבה בבניית שותפות עם כמה שחקני
מפתח בעלי ידע משלים שיוצרים מודל הוליסטי העונה על החסמים הקיימים .ארגון  ,EIPלמשל ,משלב ידע ומומחיות
בחדשנות מכוונת שווקים מתפתחים והיכרות עמוקה עם האקוסיסטם הישראלי ,חדשנות פיננסית ויצירת רשתות
מקומיות במדינות היעד.
בחינת אתגרי הפיתוח במדינות מתפתחות מעלה שכיום הולכת וגוברת הדרישה מהמגזר הפרטי לגורם אשר יספק פתרון
הוליסטי הכולל מוצרים ושירותים מתחומים שונים .לרוב ,אתגרי העולם המתפתח מאופיינים בכך שהם דורשים מעטפת
פתרון שלמה הכוללת שיפור תשתיות ,בניית יכולות ,ידע ,רגולציה ,הדרכה ומומחיות רב-תחומית .המענה לאתגרים אלו
מורכב ומצריך פתרון מקצה לקצה ,בין היתר על-ידי ניהול ספקי משנה מתחומים שונים .ישנן חברות אינטגרציה אשר
יוצרות חיבורים בשלביה השונים של שרשרת הערך (משרד ראש הממשלה.)2020 ,
לאור הבנת החסמים השונים ועמקי המוות ,חשוב להכניס לשותפות זו שחקנים מקומיים וכן שחקנים בעלי הבנה וניסיון
משמעותיים בהרחבה ובמסחור לאחר שלב הפיילוט .בהקשר זה ,אפשר לבחור תחילה מדינת יעד עם שחקנים מקומיים
שעמם יש לישראל קשרים וניסיון פעילות נרחב .ייתכן שהודו תוכל להתאים כמקרה בוחן ראשוני עבור ישראל להפעלת
ההאב .שותפים כגון  EIPיביאו את הניסיון הנדרש לבניית פתרון הוליסטי מקצה לקצה על-ידי בניית מודלים פיננסיים
חדשניים ,להטמעת הטכנולוגיות ולהרחבה ומסחור .מקרה הבוחן מדגיש את החשיבות הרבה ביצירת רשת מקומית חשוב
לבדוק כיצד אפשר להשתמש ברשתות החקלאים הקטנים ובידע של  Syngenta Foundationכדי ליזום פרויקטים בתחום
הבריאות הדיגיטלית באזורים כפריים בהודו.
מודל שיתוף הפעולה עם המוסד הפיננסי לפיתוח יכול לבוא לידי ביטוי בשלושה אופנים (א) מתן מענקים; (ב) השקעת
הון; (ג) מתן הלוואות .ישנם כמה יתרונות משמעותיים לשיתוף הפעולה עם הבנק
קשרים ויחסי אמון הדוקים במיוחד עם ממשלות ,שאפשר למנף ליצירת תמריצים לאימוץ פתרונות ברמה
הלאומית.
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שיתוף פעולה עם בנק המוביל להטמעה מוצלחת של פתרון חדשני יכול להוביל להפצה רחבה יותר למדינות נוספות
על-ידי הבנק.
מוסדות פיננסיים לפיתוח הפכו עם השנים לבעלי מומחיות בתחום הבריאות במדינות מתפתחות ,וביכולתם לסייע
על-ידי מתן ייעוץ וסיוע טכני בהטמעה נכונה של טכנולוגיות בשלבי הפרויקט השונים.
היכרותו של הבנק כגוף מממן עם טכנולוגיה חדשה יכולה להוביל למימון רחב יותר.
שילוב הצעדים הללו מוביל לפעולות מתואמות יותר המבוססות על נתונים לטווח הקצר והרחוק ,דבר שמסייע בין
היתר לחיזוק הפעילות ולצליחת עמק המוות.
2 .איסוף וניתוח נתונים ,כולל ניתוח חיזוי ניתוח נתונים וניתוח חיזוי הם בסיס חשוב עבור מקבלי ההחלטות ולבניית
אסטרטגיה נכונה .ניתוח כזה כולל בין השאר (א) צורכי הקהילה המקומית; (ב) חיסכון בעלויות רפואיות עקב
קידום פרויקטים של בריאות דיגיטלית במדינת היעד; (ג) ניתוח עלות-תועלת של התערבות רפואית ,כולל השפעות
ישירות ועקיפות על האוכלוסייה; (ד) החזר השקעה; (ה) החזר השקעה חברתית — אימפקט והשפעות חברתיות,
כלכליות וסביבתיות .ניתוח הנתונים יכול גם להאיץ את אימוץ האסטרטגיה המוצעת ולהביא לשיתופי פעולה
נוספים .בהקשר זה ועל-פי מקרה הבוחן מתחום האגריטק ביצעו  EIPניתוחי חיזוי ,הציגו את אימפקט הפרויקט
(כגון ירידה בממדי העוני ושילוב צעירים במעגל העבודה) וכן אינדיקטורים המעידים על התקדמות ביעדי ה.SDGs-
3 .אסטרטגיית הפעילות — פיתוח מסגרת עבודה גמישה וניתנת להתאמה יש ליצור מסגרת עבודה המבוססת על
יעדי ההאב תוך בחינת החסמים השונים .מסגרת העבודה ,הכוללת גם את המודל הפיננסי ,צריכה לאפשר לשותפים
השונים לעבוד יחד ביעילות ולהגדיר חלוקת תפקידים ברורה ,חלוקת תחומי אחריות וסמכות ,פרוטוקולים לקבלת
החלטות ויצירת מפת דרכים להתקדמות.
4 .חשיבות שיתופה של הקהילה המקומית והכשרה של סוכני שינוי כפי שבתחום האגריטק בהודו הכשירו צעירים
מקומיים לנהל את רשתות החקלאים הקטנים ,כך בתחום הבריאות אפשר ,למשל ,להקים רשת קהילתית מקומית
שבה הנשים יהיו אחראיות על בריאות המשפחה .בהקשר זה ,משיחה עם  SNCעולה שישנו צורך בהקמת מרכזי
פענוח באזורים הכפריים אשר יעברו את האישורים הנדרשים ויהיו מקובלים על בתי החולים במדינה (נדרשים כאן
מנגנוני הכרה ורגולציה) .הנתונים ממרכזי הפענוח יעברו דרך הנשים המנהלות להמשך טיפול אצל הגוף המטפל.
תפקיד הבנק כאן יכול להיות משמעותי ביותר במתן סרטיפיקציה למרכזי הפענוח .לאחר הקמת מרכזי פענוח,
אפשר יהיה להטמיע את הטכנולוגיות בצורה יעילה יותר.
5 .מדידה והערכה חשוב ליצור אינדיקטורים מדידים כבר בשלבי הפרויקט המוקדמים ,כדי ליצור רצף התקדמות
ויכולת להעריך את ההתקדמות אל עבר יעדי הפרויקט .מדדי הביצוע מגדירים את תוכני האיכות של הפרויקט
ועוסקים בפרמטרים הכמותיים והאיכותיים ,וכן בעיתוי ובעלות של הפרויקט .איכות הפרויקט משקפת את
המחויבות להיענות לדרישות הלקוח .יש להגדיר סטנדרטים איכותיים (הגדרת מדדי ביצוע) עם הלקוחות ,עם
המוטבים וגם עם קבלני הביצוע בפרויקט.

28


םוכיס

מודלים לשיתוף פעולה עם בנקים בינלאומיים לפיתוח

ישנם כמה מודלים לשיתופי פעולה עם בנקים בינלאומיים לפיתוח .המודל החדשני המוצע במחקר זה מתבסס על מודל
העבודה של  EIPבתחום החקלאים הקטנים בהודו ,ולמעשה נותן מענה משודרג לשיתופי הפעולה הקיימים.
המודל המוצע הוא הקמתו של האב החדשנות בתחום הבריאות הדיגיטלית בישראל ,בשיתוף פעולה עם הבנק העולמי
ועם כמה שחקני מפתח נוספים ,במרכזם  .EIPהמודל מבוסס על גישה חדשנית ,הוליסטית ובת-קיימא וכולל את מרכיבי
המפתח שציינתי לעיל .במודל אפשר לשלב את פעילות האב החדשנות עם קרן שתפעל באופן דומה למודל העבודה של
 .EIPבמסגרת שיתוף הפעולה יבצע הבנק העולמי ניתוחים ויאסוף נתונים מה Task Team Leader (TTL) -והCountry-
 Directorsעל הצרכים והאתגרים בתחום הבריאות וכן על הפרויקטים הרלוונטיים .בהתאם להגדרת האתגרים והפרויקטים
יבצעו  EIPמיקור לטכנולוגיות רלוונטיות ,תיקוף והוכחת היתכנות ,אימוץ מודלים עסקיים ,אימוץ והטמעה ,ולבסוף הפצה
ומסחור בקרב משתמשי הקצה — דרך רשתות קיימות ובסנכרון עם הפרויקטים של הבנק אשר עתידים לקבל מימון .מודל
זה נותן מענה ל  עמק המוות של שלב המסחור לאחר קיומם של פיילוטים מוצלחים.
בנספחים מוצגת סקיצה ראשונית ליישום המודל הלוגי על-פי מטרות ההאב שהגדיר משרד האוצר .חשוב לבנות מודל
נוסף בהתאם למדינת היעד שתיבחר ומדדי הבריאות שיוגדרו על-ידי כלל השותפים בהאב הבריאות.

סיכום
בחודש יולי  2018החליטה ממשלת ישראל על קידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבינלאומי .במסגרת החלטה זו
פורסם בחודש דצמבר  2020דוח הוועדה הבין-משרדית לקידום ותיאום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבינלאומי.
אסטרטגיה זו כוללת כמה צעדים ( )1שילוב המגזר הפרטי בפיתוח בינלאומי; ( )2עידוד חדשנות ישראלית לענות על
אתגרי הפיתוח; ( )3מימון פיתוח בינלאומי; ( )4חיזוק הסיוע ההומניטרי של מדינת ישראל למדינות מתפתחות; ( )5חיזוק
הניטור וההערכה; ( )6שיפור התיאום הבין-משרדי; ( )7יצירת קהילה ישראלית לפיתוח בינלאומי .אסטרטגיה זו טומנת
בחובה הזדמנות למנף את ההתגייסות הממשלתית לטובת עשייה משמעותית חוצת-מגזרים לפיתוח בינלאומי.
במחקר זה בחנתי כיצד מודלים של שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח יכולים למנף חדשנות
ישראלית לפיתוח בינלאומי .הגדרתי את תפקידה הקריטי של החדשנות במאמצי הפיתוח הבינלאומי ובחנתי את בעיית
הפיתוח דרך הפריזמה של עמק המוות על-פי שלבי רמת המוכנות הטכנולוגית ( .)TRLבחינה זו העלתה כי חדשנות איננה
תהליך לינארי וכי יש כמה עמקי מוות ,וכדי להתגבר עליהם יש ליישם גישה הוליסטית תוך יצירת שיתופי פעולה חוצי-
מגזרים ובניית יכולות .זאת ועוד ,בחנתי את שיתופי הפעולה הקיימים של מדינת ישראלים עם הבנקים לפיתוח תוך ניתוח
מעמיק של קרן המים בבנק הבין-אמריקאי לפיתוח ( .)IDBמהמחקר עולה כי ישנם כמה מודלים של שיתופי פעולה עם
מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח .בעבודה זו ניסיתי לאפיין ולבנות מסגרת חשיבה ליישום מודל שיתוף פעולה חדשני
עם הבנק העולמי .ניתחתי מקרה בוחן של מודל חדשני בתחום החקלאות בהודו ובדקתי כיצד אפשר ליישמו על תחום
הבריאות הדיגיטלית תחת הפלטפורמה של האב חדשנות בישראל ,בשיתוף פעולה עם הבנק העולמי.
מחקר זה מציג את החידוש במודל של  ,EIPויישומו נותן מענה משודרג לשיתופי הפעולה הקיימים שיש לישראל עם הבנקים
לפיתוח ,תוך התגברות על החסמים הקיימים ביצירה ובהטמעה של פתרונות חדשניים במדינות מתפתחות ועמקי המוות.
בין המסקנות המרכזיות שהוצגו במחקר זה
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עבודה על-פי המודל הלוגי וה.Logframe-

בניית קואליציה ואינטגרציה בין כמה שחקני מפתח כדי ליצור פתרון הוליסטי ולהתגבר על עמקי המוות.
איסוף וניתוח של נתונים ,מדידה והערכה לאורך כל שלבי הפרויקט.
שימוש במודלים עסקיים ופיננסיים חדשניים ,כגון מימון משולב (.)Blended finance
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נספחים
פי מטרות ההאב שהגדיר משרד האוצר-סקיצה ראשונית ליישום המודל הלוגי על
Goal
Impact

1. To strength and improve
the commercial value of the
Israeli private sector on an
international scale.
2. Strengthening Israel's
positioning as a leading
country in the fields of
technology and innovation.
3. Strengthening the
collaboration between the
Israeli public sector and the
World Bank.
4. To strengthen the
existing trend of the Israeli
ecosystem in delivering
technical innovative
solutions for international
development.
5. Add value to the Israeli
health ecosystem.
6. To contribute to the joint
world's effort to achieve the
SDGs.

Outcome

1. Scale-Up:
Implementation and
expansion of x innovative
solutions financed by the
bank.
2. The Bank's exposure
to the innovative Israeli
ecosystem in the field of
health and other fields, and
vice versa.
3. International visibility.
4. Growing demand for
Israeli solutions.
5. Influence the bank
strategy.

Monitorable
Indicators

Means of
Verification

1.1 Export volume in the
health sector has increased in
x% by the end of 2025.

1.1 Israel export institute
documents.

1.2 Export markets
diversification – export to
developing countries has
increased by x% by the end
of 2025.
1.3 Increase in the volume
of collaborations between
Israel and the World Bank:
number of new projects/
pilots/conferences/assistance/
delegations etc.
2. There is a positive trend in
Israel's ranking score in the
Innovation Global Index.

1.3 Banks' data documents.

1:
• There is a potential
technological ability to provide
the required value needed by
developing countries.

Israel Export Institute
documents.

• The private sector wants to
engage with key stakeholders.

2. Global Innovation Index.

• Key stakeholders want to
engage with the Israeli private
sector.

1.2 Ibid.

3.1 World Bank's documents.
3.2 Israeli Ministries'
documents.
4. Statistical analysis of existing
but dispersed data.
5. Ministry of Health
documents.

3. Number of new initiatives
with the Bank.

5. Setting indicators together
with HCI.

2.1 Bank's tender submissions;
applications for grunt funding
and project finance.
4. Number of new Inquiries
to Israeli companies and
commercial attachés from
banks/private/ public entities.
5. Israeli practices are
implemented in the bank
strategy.
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2:
• There is a correlation
between the hub's activities
and Israel's positioning.

• There is a mutual
expectation that all parties
have the capability to deliver
on their commitments.

6. Indicators will be presented
in a specific log frame
dedicated to SDG 3.

2-3. Increase of X% of number
of new collaborations with the
World Bank: number of new
projects/pilots/conferences/
assistance/delegations etc.

• Need for an evaluation of
current collaborations with
the Bank and the desirable
increased %.

3:
• There is a mutual good faith
that exists between the Israeli
public sector and the World
Bank.

4. Benchmark of the R&D
expenditure (% of GDP)
between Israel and leading
countries in this field.

1. X% of the pilot projects
scaled-up.

Assumptions

4:
• Reliable data is available.

1. Project plan documentation
– reflects continued allocation
of resources.

• The rollout implementation
effectively answers the
domestic needs.

2-3. Statistical analysis; Bank's
and MOF documents.

• Scale-up requires a domestic
capability and willingness
to embrace the innovative
rollout.

4. Companies surveys/Ministry
of Economy and Industry
documents.
5. Bank's documents.

• The successes generate
more successes of recognizing
Israel's contribution.
• The bank is willing to fund
the new proved solution.
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Goal

Monitorable
Indicators

Means of
Verification

1. Pilot projects in 2-3
selected developing
countries.

1. 4-5 pilot projects a year,
among them x% considered as
successful.

1. Supervision reports.

2. Conducting professional
conferences under the hub
sponsorship.

2. 1 professional conference
a year.

3. Collaborations with the
Bank's regional hubs.

Input

Establishment of an
innovation health hub in
Israel:
INFRASTRUCTURE
AND SERVICES AND
COMMUNITY NEEDS:
• Gap analysis between
requirements and existing
infrastructure and services.
• Calls for proposals Mapping and matching
between tech solutions and
the requirements.
• Providing technical
assistance.
• Focused training
programs for the solutions
implementation.

2. Hub reports.
3. Ibid.
4. Ibid.

3. X collaborations per year:
knowledge sharing, mutual
projects etc.

1. Polling resources

2. Allocation of resources
(manpower and budget).

2. Project records

4. X% of the challenges found
in the developing countries
has a potential technological
solution.
5. X executives' visits a year.
6. Number of companies
applying for the mentoring
and acceleration program (5
cycles, 10 companies each).
7. X participations in the
training programs.

• There is a need for a
comprehensive support
system – for the Israeli private
sector and for the communities
in the developing countries
(i.e., see inputs).
• The successes generate
more successes of recognizing
Israel's contribution.

1. Schedule plans

3. The activities comply with
the development policies.

Assumptions

3. Project management plans.
4. Strategy plans.

1. There is a growing demand
for innovative health solutions.
2. Israel has a relative
advantage in the field of
health.
3. Israel has a developed
infrastructure for examining
new technologies.
4. Leveraging the success of
the vaccination campaign.
5. Israel has technologies that
can adapt to the needs of the
countries.
6. Financial and economic
incentives are sufficient to
motivate institutions and
individuals.
7. Israeli companies are
willing to address developing
markets challenges and
participate in the program.

• Working visits to Israel by
the domestic executives'
teams.
DEVELOPMENT PROGRAM
FOR THE ISRAELI
ECOSYSTEM:
• Mapping the Israeli
innovative solutions in the
health sector.
• Engagement program of
the Israeli private sector.
• Providing grants and loans
for the development of
technological solutions.
• Mentoring and
acceleration program.
PROJECT MANAGEMENT:
• Provide training and
support to fill project
management knowledge
gaps – the hub is a collection
of projects that require both
knowledge and skills in
project management. Where
there is a gap amongst
the project teams, then
there is required additional
training as well as project
tools in order to achieve the
required results.
• Accountability
mechanism.
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