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 ים נגב-פארק ההייטק גב –מקרה מבחן 
 חנן כהןד"ר ו נדב פרלוב :וכתב

 הקדמה

בבאר שבע, במעמד החניכה נשא  "ים נגב-גב"נחנך הבניין השלישי של פארק ההייטק  2018רואר במהלך פב

"אני שמח מאוד לראות פה את הבניין השלישי" הצהיר ראש העיר, דברים ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ'. 

דיווחים  1"ההזדמנות הגדולה שנוצרה עדיין לא הגיעה לכדי מיצוי ועדיין ניתן להחמיץ אותה". אך גם הזהיר כי

 הבטיח הממשלה ראש" כי אחת הכתבות טענה. תנותו של פארק ההייטקשונים לאחרונה הזהירו אף הם מאי

בתהליך ההקמה של  , וגורם שהיה מעורב2"ברגליים הצביע ההיי־טק אבל, 'הסייבר בירת'ל שבע באר את להפוך

 חזור".-"פארק ההייטק עדיין לא הגיע לנקודת האלהפארק הזהיר כי 

היתה חלק  הקמתו. חשיבה ותכנוןשל  תקופה ארוכה, אחרי 2013בשנת החל לפעול פארק ההייטק בבאר שבע 

עוגן  כאשר מטרתו המרכזית היתה יצירתלחיזוק הנגב ובאר שבע בשני העשורים האחרונים, ממאמץ מקיף 

-בצדה הצפוני ממוקםהפארק . טכנולוגיה סיסטם של סטרטאפים וחברות-אקו ופיתוח בדרום לתעשיית ההייטק

גוריון ומבית החולים -ובמרחק הליכה מאוניברסיטת בןהעירונית מזרחי של באר שבע, צמוד לתחנת הרכבת 

עובדים  10,000-כמבנים הצפויים לאכלס  15דונם ומתוכננים להיבנות בו  93משתרע על שטח של סורוקה. הוא 

וכנן להיבנות בסיס יחידות התקשוב של צה"ל על חלק משמעותי משטח הפארק מת 3עילית.ה-הטכנולוגיהבתחומי 

שאמורות לעבור דרומה כחלק מתוכנית מעבר צה"ל לנגב. תכנית זו מהווה אחת מאבני היסוד של פארק ההייטק 

, בפארק 2019-ועל בסיסה הוא משווק לחברות ויזמים כמרכז עולמי לתחומי טכנולוגיות המידע והסייבר. נכון ל

מטה הסייבר המרכז הלאומי לחקר טכנולוגיות סייבר, חברות ישראליות ובינלאומיות.  70-איש בכ 2,500-עובדים כ

 4( ממוקמים אף הם בפארק.CERTשל מדינת ישראל והמרכז לטיפול באירועי סייבר )

, קיימים סימנים לכך שבשנים האחרונות חזון של פארק מוביל מבחינה עולמיתעל אף חזון הסייבר והניסיון לשרטט 

, 2002-' ו1990–ובהמשך להחלטות ממשלה מ 2011על פי החלטת ממשלה משנת ארק ההייטק במקום. פדורך 

הסתיים  2018רק בשנת  , אולם בניגוד לתחזיות5 2018יחידות התקשוב של צה"ל נדרשו לעבור דרומה עד שנת 

pay-סגרה חברת  2017בשנת  2023.6המכרז והוכרז על הזוכה, עיכוב שצפוי לדחות את תאריך האכלוס לשנת 

pal למרכז בגלל  עזבו, קטנות ברובן, את מרכז המחקר שלה בפארק והעבירה אותו למרכז הארץ, וחברות נוספות

לא מפתיע, אם כן, כי מרבית המעורבים בעשייה בפארק סוברים כי הוא נמצא  7.בעלי ניסיון הקושי לגייס עובדים

מחד, התהליכים שיתוארו להלן מראים על סיכוי טוב לצמיחת הפארק וליצירת  8בנקודה קריטית בתהליך הפיתוח.

. מאידך, יש המתריעים על אפשרות של סטגנציה ודעיכה, במידה שתתרחש עזיבה של מובילמרכז הייטק וסייבר 

או ביטול במעבר יחידות התקשוב של צה"ל לפארק החלטה על דחייה נוספת  ,חברות עוגן גדולות את הפארק

  9.לדרום)מודיעין( מעבר של יחידות אמ"ן ה
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 שנות תכנון והקמה 

  2000-העיר באר שבע בתחילת שנות ה

באר שבע היא סמל לנחשלות בישראל. מצבה העגום של העיר וקיפאונו הממושך של אזור הנגב קשורים זה בזה, "

אלה מתאר הספר "באר קשות במילים  ה".ויחד הם מהווים סוגיה אינטלקטואלית מרתקת ובעיה חברתית כאוב

על אף הקמתה של אוניברסיטה . 90-מקום המדינה ועד שנות ה העירמצבה של העיר הרביעית" את  –שבע 

  . חברתית וכלכליתמבחינה כעיר נחשלת בשיח הישראלי באר שבע מובילה בעיר ומרכז רפואי גדול, נתפסה 

 בהשקעה, תכנית מקיפה אסטרטגית לפיתוח הנגב-הלאומיתהתכנית השיקה ממשלת ישראל את  2005בשנת 

התכנית מנתחת את מצבו של חבל הארץ הדרומי בהשוואה לשאר חלקי ישראל וכוללת  10.₪מיליארד  17.5של 

כלכליים -חברתי לחיזוקו. מהנתונים עולה פער ברור בין הנגב ושאר הארץ בפרמטרים חברתיים-מתווה כלכלי

מהשכר הממוצע בשאר הארץ, שיעור  11%-ר הממוצע בנפת באר שבע היה נמוך בשונים. כך, לדוגמה, השכ

, ולמרות שממוקמת בעיר אוניברסיטה גדולה, שיעור הסטודנטים מתוך 25%-האבטלה בנפת באר שבע היה גבוה ב

כלכלי -החברתיהפער  11מהשיעור המקביל בשאר אזורי הארץ. %22-( היה נמוך ב29-20האוכלוסייה הצעירה )

שתקף גם לא הבשל הכללתם של יישובים בדואיים במסגרתה, ארק מוסבר לא  למרכז הארץנפת באר שבע ן בי

כיתה י"ב מבין התלמידים שסיימו  53%היה טעון שיפור. כך, רק . גם מצב החינוך בעיר גופא בנתוני באר שבע

בקרב הערים הגדולות רון אחד לפני אחהבמקום  העירציב את היו זכאים לתעודת בגרות, נתון שה בבאר שבע

, ואולי החשובה ביותר מבחינת האיתנות 2000-אינדיקציה נוספת למצבה של העיר בשנות הבמדד זה. בישראל 

בתקופה זו , 2בתרשים כפי שניתן לראות . קצב העזיבה הגבוה של העירהעירונית בהיבטי פיתוח כלכלי, היתה 

של תושבים עוזבים ביחס לאוכלוסייה, נתון  עור גבוההיה שלילי עם שימאזן ההגירה של העיר באר שבע 

 1195 אל מול מספר העוזבים, יצאו מהעיראחרי בדיקה של מספר המהגרים לעיר  2005שמשמעותו היא שבשנת 

 איש יותר מאשר הגיעו.

 

 .2005מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ נתונים על רשויות מקומיות 

35%

53% 54%
58% 58% 59% 61% 61% 61% 62% 65% 68%

74%

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי  :1תרשים 
2005', כיתה יב
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 .2005המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ נתונים על רשויות מקומיות מקור: הלשכה 

. נפילת מסך הברזל וגלי העלייה מרוסיה בעשורים האחרוניםגם עיריית באר שבע התמודדה עם אתגרים גדולים 

נמנו קבוצת עולי שנות מתושבי העיר  30%-כ 2005-כאשר ב ,העיר גידול מואץחוותה ' 90-הובילו לכך שבשנות ה

סיון מקצועי, תהליך הקליטה שלהם ילמרות שרבים מעולי ברית המועצות הגיעו לישראל עם תארים ונ .'90-ה

בשוק העבודה הישראלי לא היה קל. בשנים הראשונות אחרי העלייה לארץ התקשו רבים מהעולים להשתלב בשוק 

, זאת בשעה ששיעור 10%-עמד שיעור האבטלה בקרב העולים מברית המועצות לשעבר על כ 1995העבודה. בשנת 

הקושי למצוא עבודה הוביל עולים רבים  %6.12 -האבטלה בקרב האוכלוסייה הכללית עמד באותה השנה על כ

והיו  1990מתוך הרופאים שהגיעו לארץ החל משנת  40%רק  1992בשנת  ,לדוגמה ,להחליף תחום תעסוקה, כך

 של תושבי העירהנמוך כלכלי -חברתיההדירוג לצד , של העיר באר שבע הגידול המואץ 13מועסקים עסקו ברפואה.

התמודדה באר שבע עם  2005יצר עומס כלכלי על העירייה, גרעון שוטף וחוב הולך וגדל. בשנת  הישנים והחדשים

  14 .₪מיליון  274.5מהתקציב, ועם חוב מצטבר של  %4.6גרעון של 

התמודדה גם עם דימוי שלילי בקרב תושבי  2000-בנוסף לקשיים הכלכליים, עיריית באר שבע של תחילת שנות ה

פיתוח כלכלי ותרבות פוליטית", מתאר את יחס התושבים לעירייה ולעיר -העיר. יצחק דהן במחקרו "באר שבע

 מנת הם עמוק בוז ואף רתיעה, חשד ,חשש ,אמון חוסר"וטוען כי נבחרי העיר זוכים לאמון נמוך מצד התושבים. 

 חולקים האזרחית החברה נציגי מקרב רבים. המקומיים הפוליטיקאים גם ביניהם שבע בבאר רבים של חלקם

, הציבור נבחרי את הסובבים ועסקנים פקידים ובעיקר ,מקומי-השלטוני הדרג הצטיין ומתמיד מאז לפיה הסכמה

 נת דהןגאווה על היותם תושבי באר שבע. לטע לא חשותושבי העירייה גם  ,בנוסף לאמון הנמוך ".ירודות תבאיכויו

חסם בפני הפיתוח  והיווביכולת לקדם תהליכי פיתוח  פגעוהשילוב של קשיים כלכליים וחוסר אמון מצד התושבים 

 15הכלכלי והחברתי.

-0.82%-0.81%-0.76%
-0.65%

-0.47%
-0.31%

-0.13%

0.06% 0.10%

0.45%
0.59%

0.76% 0.78%

1.19%

מאזן הגירה חיובי ושלילי ביחס לאוכלוסיה :2תרשים 
2005, לערים נבחרות
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 2000-מאמצי חיזוק הנגב בתחילת שנות ה

באר שבע בפרט. התוכנית הלאומית בעשרים השנים האחרונות נעשו מאמצים רבים לחיזוק מחוז הדרום והעיר 

כללה צעדים רבים לחיזוק הדרום. התוכנית הורכבה מחמישה  2005אסטרטגית לפיתוח הנגב אשר הושקה בשנת 

בכל אחד מתחומים תחומים: פיתוח כלכלי, תשתיות ואיכות סביבה, מגורים והתיישבות, חינוך וקהילה ומנהיגות. 

התושבים  גידול במספרשאר הארץ, צמצום הפער בין הנגב לשמטרתה כנית לטווח של עשר שנים אלה נבנתה ת

 רב תכנית - 2014משנת  2025תכנית ממשלתית נוספת לחיזוק הנגב היא החלטה  16.חייהםאיכות  ושיפורבנגב 

ההחלטה להגדיר את יישובי הדרום  וביניהםלחיזוק הדרום  מספר רב של צעדים כללה, אשר הדרום לפיתוח שנתית

 17כיישובים בעלי עדיפות לאומית.

פירטה חזון הקמת ( שאושרה בתחילת שנות האלפיים 4/14תכנית המתאר של מחוז דרום )תמ"מ בה בעת, 

 חת מארבעכאתרמה התוכנית רבות למיצוב העיר באר שבע בכך  .מטרופולין בדרום שמרכזו העיר באר שבע

החל אגף התכנון  2002אחרי שנים בהן דובר על מעבר צה"ל לנגב, בשנת במקביל,  18.שראלהערים המרכזיות בי

קריית כיום,  שמטרתה להעביר את בסיסי ההדרכה של צהל לדרום הארץ. להכין תכנית בשם פרויקט עיר הבה"דים

עותי בפיתוח מאכלסת שמונה בסיסי הדרכה ומהווה עוגן משמק"מ מדרום לבאר שבע(  17בצומת הנגב ) ההדרכה

 66הוקמה מועצת הנגב על ידי  2014בשנת מוניציפאלי: -ובמישור האזורי 19הנגב ובעידוד ההתיישבות בדרום.

כלל אנשי  ייצוגמנהיגים מקומיים בהם ראשי רשויות, נציגי אקדמיה, נציגי מגזר שלישי ועוד. מטרת הארגון היא 

 20".הנגב אזור תושבי של והתקוות השאיפות, הצרכים את התואמים אזרחי יום וסדר מדיניות שינוי" וקידוםהנגב, 

מכל המאמצים האלה ניתן ללמוד כי בתחילת שנות האלפיים קיבל הנגב מקום של כבוד בחשיבות הלאומית 

 ותשומות רבות הושקעו בפיתוחו.

 2000-בשנות הבישראל ההייטק תעשיית 

' קיבל ענף 90-', אולם רק במהלך שנות ה60-' וה50-ת הניצני תעשיית ההייטק בישראל היו קיימים עוד משנו

ההייטק את המעמד המוביל שיש לו היום, עם צמיחה משמעותית בפדיון הענפי ורמות שכר גבוהות משמעותית 

הייטק על חלק הבשנים האחרונות היה אחראי ענף  2017על פי דוח בנק ישראל לשנת  21משאר ענפי התעשייה.

 3.5%-הובילה לצמיחה של כלבדה עלייה בהיקף היצוא של שירותי הטלקומוניקציה ך, ה. כנכבד מהצמיחה במשק

 היצואנית ישראלהייתה  2016 בשנת העולמי הבנק נתוני פי עלכאשר , 2011-2016בשנים  מהתוצר הלאומי

מכלל  8%-תחום ההייטק מעסיק בעשור האחרון כ .ותקשורת מידע, מחשוב שירותי של בגודלה השביעית

השכר של , ממוצע 2014-. נכון ל2014)!( מהייצוא בשנת  41.5%-המועסקים, אבל היה אחראי על לא פחות מ

ים במשק באותה שנה שעמד על , יותר מפי שתיים מהשכר הממוצע לשכיר19,413₪עובדי ההייטק היה 

9,373₪.22 

מרוכזת ברובה המכריע במרכז הארץ ולפיכך לא תורמת להתפתחות הפריפריה. כפי בה בעת, תעשיית ההייטק 

מתוכם הועסקו  4.2%מעובדי ההייטק היו מרוכזים באזור המרכז ורק  60%-כ 2005, בשנת 3שניתן לראות בגרף 

 מספר החברות בענפי בוחנים אתבעיר באר שבע. לא רק שמספר המועסקים בהייטק באזור הדרום נמוך, אם 

ממפעלי הטכנולוגיה עילית  %3-מפעלים שהם כ 13היו באזור הדרום רק  2005עילית הרי שבשנת -הטכנולוגיה

 23בארץ באותה שנה.
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 .2017מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התפתחות תחום ההייטק בישראל 

 הטכנולוגי בבאר שבעהפארק  תכנון

פרופ' אבישי ברוורמן, מרואיינים מספרים ש .שנים רבותמזה היה קיים פארק טכנולוגי בבאר שבע  להקיםהרעיון 

לראש בניין המחלקה להנדסה ומכובדים אורחים  נהג להעלות ,1990-2006נשיא אוניברסיטת באר שבע בשנים 

"פארק ההייטק היה חזון שניסו להגשים שנים רבות" מספר דוד . בו יקום הפארק הטכנולוגישעל השטח  ולהצביע

פרופ' ברוורמן שהגיע לתפקיד נשיא האוניברסיטה מהבנק  התווהת מנכ"ל האוניברסיטה. "את החזון המקורי ברק

"כדי להרים את האוניברסיטה" הדגיש פרופ' ברוורמן בסיור  בליווי מדינות מתפתחות".העולמי, שם עסק 

 24פארק טכנולוגי"., "הדרך היחידה היא לבנות 2003-באוניברסיטה של וועדת החינוך והתרבות ב

היכרות,  כי המיקום הצמוד יעודד גרסואוניברסיטת מחקר פארק טכנולוגי הרציונאל שעומד בבסיס החיבור בין 

חברות  מחד,. לשני הצדדיםבין חברות טכנולוגיה ומחקר אוניברסיטאי באופן שיתרום  חיבורים ושיתופי פעולה

מוצריהן. להשתמש בידע המחקרי לפיתוח ושיפור ותוכלנה י חשופות לחזית המחקר הטכנולוגתהיינה הטכנולוגיה 

את יכולות המחקר שלה באמצעות שיתופי פעולה, להפוך פטנטים למנף הקשר יאפשר לאוניברסיטה מאידך, 

עבור יותר באטרקטיבית לופיתוחים מחקריים למוצרים המכניסים כסף לאוניברסיטה ולהפוך את האוניברסיטה 

 . של המחקר המעשיים והמסחרייםבשימושים יינים לעסוק גם מעונשחוקרים מובילים 

אוניברסיטת באר שבע . ההאוניברסיטאזורי של -במקביל, חזון הקמת הפארק היה קשור גם לחזונה החברתי

מה לעצמה שעם הקמתה, בהשראת חזונו של בן גוריון להפריח וליישב את הנגב.  1969הוקמה בשנת 

, כפי שמצהיר המקומיהחברתי והסביבתי למרחב ולהיות מחוברת וח הנגב פיתלתרום להאוניברסיטה מטרה 

גוריון בנגב תפקיד מרכזי בפיתוח החברה, התעשייה, החקלאות והחינוך -לאוניברסיטת בן" המוסד בפרסומיו:

"יש רק  :וועדת הכלכלה בכנסת תיאר פרופ' ברוורמן את החזון שלו לפיתוח הנגב ישיבתב 2003שנת ב 25ב".בנג

לבנות מטרופולין גדול של באר שבע... כאשר כל עיירות הפיתוח הן ערי לווין". במרכז המטרופולין,  -פתרון אחד 
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הפיתוח הטכנולוגי של באר שבע שתהפוך למובילה עולמית בתחומי הביוטכנולוגיה  יעמודשל ברוורמן  חזונולפי 

 26ומדעי החיים.

 1990מזה עשרות שנים. כבר בשנת  בזירהאת מחנות צה"ל לנגב מסתובב כמו פארק ההייטק, גם הרעיון להעביר 

בסיסי הפרויקט כלל העברת שבעה  27התקבלה החלטת ממשלה שהגדירה את מעבר צה"ל לנגב כפרויקט לאומי.

. הדרכה לצומת הנגב, העברת חיל המודיעין )אמ"ן( לאזור עומר והעברת אגף התקשוב לקריית המדע בבאר שבע

מיליארד  21וכנית עשרות אלפי חיילים צפויים להעביר את אזור שירותם לנגב, ועלותה הגיע לכדי במסגרת הת

הציפייה הייתה שמעבר של היחידות הטכנולוגיות לדרום יהיה מכפיל כוח משמעותי במשיכה של עובדים  28.₪

 מקצועיים וחברות טכנולוגיה לפארק העתידי. 

 2000-בפועל, למרות מספר אירועים של הנחת אבן פינה שבהם השתתפו ראשי ממשלה שונים, עד אמצע שנות ה

. המרואייניםאחד הפארק עדיין לא קם. "היה ניסיון מוקדם ליצור שיתוף פעולה עם סטף וורטהיימר", מספר 

ק, ופנה גם לעיריית באר חיפש וורטהיימר שטח בדרום אשר ישמש להקמת פארק הייט 2000-בתחילת שנות ה

הנמצא שבע. אחרי משא ומתן עם יצחק רגר, ראש העיר דאז, החליט וורטהיימר להקים את הפארק בישוב עומר, 

  29שכבר באותם שנים היה אחד היישובים העשירים בארץ.יישוב  דקות מבאר שבע, 20במרחק 

זכה תחום ההייטק  .אסטרטגית לפיתוח הנגבתכנית לאומית ניסח משרדי -צוות ממשלתי רב ,2005בשנת כאמור, 

בעקבות תכנית זו נתקבלו, בשנים שלאחר  30.לפיתוח הנגב מנוע מרכזיוהיא ראתה בו  מקום מרכזילבתכנית זו 

ביניהם לחזק ולקדם את המחקר הטכנולוגי ואת פארק ההייטק בבאר שבע,  שנועדומספר החלטות ממשלה מכן, 

 31פיתוח תשתיות הפארק.ל ₪מיליון  51החלטה להקצות גם 

מונה עוזי צוונבר  2006בשנת  .מספר שינוייםהתרחשו  העירוניתבמקביל להתפתחויות ברמה הלאומית, גם ברמה 

ביחד עם ראש צוובנר כמנכ"ל העיר אילת, קידם הקודם בתפקידו  .על ידי העירייה והאוניברסיטה כמנהל הפרויקט

 בעיר אילת, תהליך שהוביל לפריחת התיירות בעיר. בשלב זה העיר אילת רפי הוכמן את אזור הסחר החופשי

באוניברסיטת . כמנהל הפרויקטמנציגי האוניברסיטה, העירייה וצוובנר של הפארק מורכב צוות ההקמה בתהליך 

 –פרופ' רבקה כרמי ובמקומו מונתה  2006בשנת פקיד פרש ברוורמן מתפקיד הנשיא בתשנים  16בן גוריון, לאחר 

אבל זה לא קרה". , מרכז הייטקהקמת "שנים דיברו על ש תכרמי מספרהראשונה בארץ. אישה ניברסיטה או נשיאת

כשכרמי נשאלת למה אוניברסיטת מחקר מחליטה לעסוק בהקמת אזור תעסוקה היא תולה זאת בחזון 

 . בנגב"כלכלי וחברתי שנה לקדם פיתוח  50אוניברסיטת בן גוריון הוקמה לפני "האוניברסיטה: 

מספרת היחסים בין העירייה לאוניברסיטה לא היו מיטביים, "היה חוסר אמון וחוסר תקשורת", בתקופה זו אולם 

כרמי . "וויכוח שמנע התקדמות ושיתוף פעולה – "היה לדוגמה וויכוח על חלוקת האחוזים בחברה שתקוםכרמי, 

מתארת ריטריט של יומיים בקיבוץ רבדים כמהלך שהחל להתמודד עם סוגיית היחסים. במפגש זה השתתפו 

)חברה בינלאומית שהצטרפה  KUDצוובנר וחברת מנהל הפרויקט הנהלת האוניברסיטה, הנהלת העירייה, 

תורמים המסורים של ג'ים ברסלאואר, אחד ה" , מספרת כרמי,את כולם לריטריט"לקחנו " 32לתהליך ההקמה(.

. היו דעות, קיימנו שיחות ודיונים יומייםמשך בומומחה לניהול תהליכים מארצות הברית האוניברסיטה הביא 

הצדדים חתמו בסוף היומיים . אכן, "בסוף יצאנו עם תכנית עבודהאבל למאוד ווקאלי ורגשי, האשמות, היה תלונות, 

 .את חזון הפארק למציאות ושניתן יהיה להפוךה שיתוף פעולעל מנת שיתאפשר על חזון ומטרות 
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 1998משנת בתפקיד את יעקב טרנר אשר כיהן  נבחר ראש עיר חדש לבאר שבע. 2008בבחירות המקומיות של 

שיתוף , את התהליך ", מתאר צוונברראש העיר טרנר פעל לקדם את הפארקרוביק דנילוביץ'. " 37-בן הו סגנחליף ה

כבר היה קיים, וגם שטח מתוכנן להקמת הפארק, אבל הפארק עצמו עדיין לא הצליח הפעולה עם האוניברסיטה 

 .", הוא גם איש עשייה וגם פרזנטורנכנס לתפקיד ודחף את הפארק במרץ רב דנילוביץ" להתרומם.

, המון שעות של "עבדנו בסינרגיה טוטליתכרמי, הנשיאה "כשרוביק נכנס לתפקיד היה חיבור פנטסטי" מתארת 

היה מרוץ סביב משרדי הממשלה ותמריצים לחברות שיגיעו לפארק, היה ברור שרק החזון של מעבר צה"ל . העבוד

של אוניברסיטת  הטכנולוגיה והיזמותחברת , BGN technologiesלנגב לא יביא חברות". נטע כהן, מנכ"ל חברת 

אם יש איזו ". ם רוצים לנגן וביחד"היו כמה נגנים טובים שהחליטו שהמספר כי "היה שילוב מוצלח. בן גוריון, 

  " מסכמת פרופ' כרמי.It's all about people –היא הצלחה עד כה התובנה מאוד יסודית לגבי 

 ת הפארקהקמ

השותפות בין בשלב זה  :2010היה תחילת  לרקום עור וגידיםהחל פארק ההייטק  המועד בולראיית המקימים, 

חברת פיתוח בינלאומית  - KUD, לפארק שטח מיועד כבר הוקצה ואושרהאוניברסיטה והעירייה היתה איתנה, 

 השותפים. לדברי אחד לקדם מנהלות בשטח, התחילה פיתוח ישראלית, חברת ים-גבחברת ו הצטרפה לפרויקט,

. בנקודת "ערוך להצלחה, הדבר המרכזי שחסר זה חברות גדולות שיהיו מוכנות לעבור לפארק שבדרךהיה הכל "

 תאגיד בינלאומי ענק העוסק בפלטפורמות לאחסון מידע.  – EMCחברת  לביקור נציגי לבאר שבעהגיעו זו הזמן ה

כחלוצי, הובילו כמה  תיארו אף חלק מהמרואייניםאשר להקים מרכז מחקר גדול בבאר שבע סיון יאת הנ

בוע , הילה גלישראל באותם שנים, בהם מור נויפלד מנהלת משאבי אנוש EMC-מהמנהלים הבכירים ביותר ב

הכספים, גיל גורן מנהל זרוע ההשקעות וגיל שפירא אשר מונה לנהל את המרכז החדש בימיו הראשונים,  לית"סמנכ

: "טלפנה מישהי ששמעה שמקימים EMCצוונבר מתאר את הפגישה עם עוזי ושאותו החליפה ד"ר ארנה ברי. 

. אמרתי שהם יביאו את EMC-מ, אמרה שמגיעים בכירים HRמנהלת  -פארק הייטק בבאר שבע, מור 

והנהלת  KUD-, בכירים מEMC-'האמריקאים' שלהם ואנחנו נביא את 'האמריקאים' שלנו, ונפגשנו בכירים מ

  האוניברסיטה בלשכה של רוביק".

אשר עבדה באותן שנים כמנהלת  ארנה ברי". ארנה,היתה דר' מספרת כרמי, " ,ה את העניין ברגע"טל"מי שק

ד"ר למדעי המחשב, יזמית, ומנהלת בכירה במגזר הטכנולוגי בישראל, כיהנה במהלך השנים  היא EMC-בכירה ב

במספר תפקידים בכירים, בהם המדענית הראשית במשרד התמ"ת ויו"ר קרן בירד, קרן משותפת לישראל וארצות 

יע לי להצטרף , "ברוורמן הצ, מספרת בריהברית למחקר ופיתוח תעשייתי. "הכרתי את באר שבע לאורך השנים"

את התהליך  ארנה מתארת ,ואחריו כרמי, והאמנתי בהקמת מיזמים בבאר שבע". "לא היה פשוט לשכנע אותם"

 , "המזל הוא שההנהלה העולמית הסכימה לקחת את הסיכון".אשר הובילו נויפלד, גלבוע, גורן ושפירא

ה הראשונה בפארק. "המבנים כחבר 2011במחצית שנת  EMCחברת  הצטרפהאחרי מספר מפגשים וסיכומים 

מתאר צוונבר את הימים הראשונים,  ,עדיין לא היו קיימים, אז מצאנו להם את הבניין של הביטוח הלאומי בעיר"

לתפיסת המקימים, , ולמעלה חברת הייטק". הלאומי לסניף הביטוחממתינים בכניסה האנשים של "למטה טור 

אפשר לחברת  EMCהמימון של . על התפתחות הפארקכרעת מלגיוס של חברה גדולה ראשונה הייתה השפעה 
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הבניין הראשון, וההשפעה שלהם הובילה לשינוי מערך התמריצים לחברות הייטק הפונות בהקמת להתחיל  ים-גב

בנוסף לבחירה של חברה בינלאומית מובילה להקים מרכז פיתוח בבאר שבע הייתה חשיבות רבה  לפריפריה.

של החלטה כזו עבור חברות אחרות היא שהסיכויים למצוא עובדים בעלי ניסיון בבאר בעולם ההייטק, המשמעות 

שבע גדל משמעותית. בנוסף יש במעבר כזה משום איתות לחברות נוספות לכך שיש הזדמנויות בנגב שניתן 

 להרוויח.

הבינו השותפים שללא תמיכה ממשלתית יהיה קשה לשכנע חברות לקחת את יותר בשלב מוקדם יודגש כי עוד 

תהליך רתימה של לצד , לפארקלהצטרף  EMCשל ההחלטה אכן, הסיכון של מעבר לפארק חדש רחוק מהמרכז. 

לשינוי גם במחויבות  והובילאשר קידם ראש העיר דנילוביץ,  משרד האוצר ומשרד הכלכלה )לשעבר משרד התמ"ת(

"תמיכה באזורי עדיפות לאומית" של משרד הכלכלה והתעשייה, לעידוד  4.18באמצעות תקנה  , וזאתתהממשלתי

לחברות גדולות שהתמקמו העניקה מדינת ישראל סיוע . לאורך השנים משרות בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית

רק ביקשו סיוע מדויק יותר: בפאבפריפריה, בין אם באמצעות עידוד יצוא, הטבות הון והקלות מס, אבל השותפים 

. תקנה תתמיכה שתעודד יצירת מרכזי פיתוח גדולים לעובדים בשכר גבוה ותכלול גם מאפיין של העסקה מקומי

לחברות שיעסיקו מעל מספר מסוים של  השתתפות בשכרהמדינה הציעה שבהם ארבעה מסלולים  כללה 4.18

גיבוש התקנה סלל  33ת להעסקת אוכלוסיות מקומיות.עובדים בשכר גבוה וחלק מהמסלולים כללו גם התייחסו

חברות גדולות אשר יש להן השפעה משמעותית על התפתחות  –את הדרך להצטרפות עוד מספר חברות "עוגן" 

 סיסטם.-האקו

נחנך המבנה הראשון בטקס חגיגי בהשתתפות ראש הממשלה, בנימין נתניהו. בהזדמנות זו הודיע  2013בשנת 

שבע תהפוך -בארטה הסייבר הלאומי, אשר הוקם כשנתיים קודם, יעבור לפארק ההייטק, "ראש הממשלה כי מ

כרמי מספרת כי "בשנת  34.”למרכז הסייבר של מדינת ישראל ולאחת הערים המובילות בעולם בתחום ההייטק

-ניקציהמיפוי של נקודות החוזק של האוניברסיטה". המיפוי העלה מספר תחומי חוזק בהם, טלקומוערכנו  2011

כן, חברת דויטשה טלקום, ענקית טלקומוניקציה גרמנית, למספר שנים קודם מדעי המחשב. ורובוטיקה , סייבר

מיליון יורו במחקר בנושא  סכום ראשוני של כשניהחליטה להקים מרכז מחקר באוניברסיטת בן גוריון והשקיעה 

התחיל לצבוע את הפארק בצבע הסייבר" שבעצם זה והוא בתוך האוניברסיטה, לפעול הגנת רשת. "המרכז התחיל 

 מתארת כרמי את הבחירה למתג את פארק ההייטק כפארק סייבר. 

 התבססות ואתגרים 

חברות  70-עובדים בכ 2,500-, חמש שנים אחרי הקמת הפארק, מועסקים בפארק ההייטק כ2018בשנת 

. בנוסף, בפארק התמקמו Dell-EMCמובן , רפאל, אלביט וכIBM ,ORACLEטכנולוגיה, בהן חברות ענק כדוגמת 

(, ומרכז החדשנות הדיגיטלית CERTמטה הסייבר הלאומי, המרכז הלאומי לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר )

CDI .על מנת לחבר את הפארק לתחנת  35אשר פועל לקדם חדשנות דיגיטלית בתחומי הבריאות והגיל השלישי

 בר וטל גידי האדריכלים, גשר הסליל הכפול. הגשר נבנה על ידי צובויוצא דופן בעיהרכבת הסמוכה נבנה גשר 

. הגשר, בעיצובו הייחודי, זכה למקום ראשון בתחרות עיצוב בברלין והפך לאחד מטרים 180 פני על משתרעו אוריין

תחדשות העיר באר שבע. הפארק ממשיך להיבנות: לאחר שהמבנה השלישי נחנך ההסמלים של פארק ההייטק ו

  2020.36ים בבניית הבניין הרביעי שצפוי להסתיים בשנת -, החלה חברת גב2018כלס בתחילת שנת ואו
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 כפול המחבר את הפארק ותחנת הרכבתגשר הסליל ה

 

היזמים וההייטקיסטים של באר קהילת  ,tech7 קהילתבפארק מרכז הפעילות של  פועל ההייטק בנוסף לחברות

במטרה לחזק ולפתח את ענף ההייטק באמצעות יצירת קהילה שתתמוך  2015הוקמה בשנת  tech7שבע. 

הארגון מפעיל אירועים ומפגשים, ומסייע ותמשוך יזמים ומפתחים ותמצב את באר שבע כמרכז הייטק עולמי. 

טיבל יזמות ניתן למנות פסרגון הפעיל ארועים האחרונים שהי. בין האאפים בדרום-ליזמים הפועלים להקים סטרט

אלף  500שכלל מרצים רבים מתחומי היזמות הטכנולוגית ותחרות סטרטאפים נושאת פרסים עם פרס ראשון של 

השקעה בסטרטאפ, מפגש יעוץ לסטרטאפים חדשים ומפגש למידה על איך סטרטאפים יכולים ליצור לעצמם  ₪

 38. המתגוררים ופועלים בבאר שבע ואנשי הייטק , תלמידיםיזמיםחברים אלפי  בקהילה  camp-boot.37אירוע 

הבנה תוך לפני שש שנים מפורום הוקם ה .נוסף הפועל בפארק הוא פורום המנכ"לים של חברות ההייטקפורום 

של סיסטם -יצירת אקוגם ב, אלא מספיק להתמקד בבנייה וחיזוק של כל חברהלא  יצליחו החברותש על מנתש

משותף לכל המנכ"לים הפועלים , אתגר שברות אלה ולאפשר להן לצמוח ולשגשגתעשיית הייטק שיוכל לתמוך בח

. הפורום נועד לאפשר תהליך של למידה ושיתוף פעולה בין המנכ"לים של החברות השונות וכן בין החברות בפארק

ד לצנכ"לים נפגש אחת לרבעון, כאשר כל פגישה מתקיימת במשרדים של חברה אחרת. מלאוניברסיטה. פורום ה

הפורום האתגרים של החברות בפארק כמו מקורות לגיוס עובדים מיומנים, או המחסור במתחמי אוכל ובתי קפה, 

 . באזורבתהליכים והזדמנויות  עוסקגם 

)תחומי המדעים  STEMעסקו לאחרונה בפורום המנכ"לים הוא מעורבות החברות בלימודי  אחד הנושאים שבו

אשר מוביל ארגון שיתופים  2פי5תהליך יישום הדרגתי של יוזמת בתיכונים בבאר שבע. במסגרת והטכנולוגיה( 

מאמץ מיוחד לעידוד  בה אשר יושקעכרשות , גת( תשתי רשויות נוספות )חורה וקריי ה העיר באר שבע, לצדנבחר
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ץ העירוני של קידום איך החברות בפארק יכולות לתרום למאמ בחן את השאלהלים "פורום המנכ STEM.39לימודי 

STEMלוי, מנכ"לית מרכז -הופמן", מספרת מאיה ומובילות . "חשבנו שיהיה נכון שחברות ההייטק יהיו מעורבות

"החברות , סיסטם של הפארק-לקידום האקומי שמהווה כוח מרכזי בפעילותה ו בפארק Dell-EMCהפיתוח של 

בגילאים צעירים". דוגמה לנושא נוסף בו עסק כבר ייטק יכולות לדוגמה לקדם חשיפה של נערות ונערים לעולם הה

. הפורום בחן דרכים בהן לקדמוהפורום הוא רובע החדשנות של באר שבע, פרויקט שהעירייה משקיע רבות כדי 

השאיפה של פורום המנכ"לים היא שהחברות ייקחו חלק ביוזמה  החברות השונות יכולות לסייע ולקדם את הרובע.

לתהליכים על מנת שיהיו שותפים של מציאת עובדים אלא גם כדרך לפתח את העובדים הקיימים  לא רק משיקולים

 .שמתרחשים בעיר ויפעלו לקדם את באר שבע

, שהיו מעבר יחידות התקשוב לנגבאולם במקביל להצלחה הגדולה ישנם אתגרים המאיימים על הצלחת הפארק. 

כוללות יחידות הטכנולוגיה של חיל התקשוב הן יחידות ה. מתעכב אמורות להיות אחת מאבני הייסוד של הפארק,

מעבר שלהן לפארק תוכנן עוסקות בשלל תחומים, מבדיקת תוכנה, ועד הגנת סייבר. חיילים ואנשי קבע ו 5,000-כ

אחד הקשיים המרכזיים של חברות טכנולוגיה עילית  חברות ועובדים.המהווה מוקד משיכה למרכזי עוגן להיות 

הצורך בעובדים בעלי ניסיון, הקמת מרכזי פיתוח לצד יחידות התקשוב הייתה מאפשרת לחברות אלה לפנות הוא 

מוקד  אמורות להוותבנוסף יחידות התקשוב לחיילים המשתחררים מהיחידות במטרה שיקלטו אצלם בחברה. 

ך המעבר נדחה מספר שתארי לאחר. שיספקו להם שירותי תמיכה ושירותים נוספיםמשיכה לחברות טכנולוגיה 

אולם גם  .2022 –, חברות הבנייה של קריית התקשוב ונקבע יעד חדש למעבר 2018באמצע שנת  נבחרו,, פעמים

 אחרי החתימה נשמעו קולות המתנגדים למעבר הן מצד החיילים המשרתים ביחידות והן מצד הקצונה הבכירה

 40.)בעיקר באמ"ן(

אשר היוותה אמצעי משיכה משמעותי עבור חברות  4.18ק, גם תקנה מעבר יחידות צה"ל לפארלדחייה בבנוסף 

באופן שהפך אותה לפחות אטרקטיבית עבור חברות גדולות. שינוי התקנה השפיע  2015הטכנולוגיה שונתה בשנת 

מאז שונתה  ,אכן. עובדים 100לרעה על המעבר של חברות "עוגן", חברות הייטק גדולות המקימות יחידות של מעל 

נה לא הגיעו חברות עוגן חדשות לפארק, וחברת פייפאל, חברה גדולה המאפשרת העברת כספים ותשלום התק

 41דרך האינטרנט, אף סגרה את היחידה שלה בפארק והעבירה את פעילותה למרכז.

שנערכה בתחילת השנה הוצגו נתונים על  SiliconNegev 2019באירוע ההשקה של תחרות הסטרטאפים 

נכון לשנת  42מתמודד תחום ההייטק בדרום הארץ.סיסטם אשר משקפים את הקשיים אתם -התפתחות האקו

אותן חברות הייטק דרום הארץ. פועלות בחברות  121הפעילות בישראל רק טכנולוגיה  חברות 6,600, מתוך 2018

חברות מדרום  מיליון דולר גויסו על ידי 38מיליארד דולר ברמה הארצית, אשר מתוכם רק  6-כ 2018גייסו בשנת 

לשנת  2016מעבר בין שנת ב: תהליך התקדמות איטי גם נתוני הצמיחה של חברות הייטק בדרום משקפיםהארץ. 

בלבד. נתונים אלה, וכן העיכוב המתמשך במעבר יחידות הטכנולוגיה של צה"ל,  1%נרשמה צמיחה של  2017

לו פוטנציאל להפוך למרכז סייבר עולמי,  מדגישים את האתגר העומד בפני פארק ההייטק, פארק שמצד אחד יש

 ומן הצד השני עלול לשקוע עם עזיבה של החברות הגדולות.

 לתהליך קשורים שהיו וארגונים ממגזרים בכירים 10 עם עומק ראיונות על התבססה הקייס כתיבת

 את שתיעדו שונים ומחקרים התכתבויות, מסמכים נסקרו כן כמו. הקמת פארק ההייטק בבאר שבע

 . הכתיבה בתהליך והפתיחות השותפות על אלה לאנשים תודה אסירי אנחנו. שונות מזוויות התהליך
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 רשימת מקורות 

 מאמרים

 .2011 דהן יצחק - פוליטית ותרבות כלכלי פיתוח שבע באר .1

 .2018הודעה לתקשורת  , למ"ס2011-2016 בישראל( אפ-סטארט) הזנק חברות .2

 .2017, למ"ס 2014-1995התפתחות תחום ההייטק בישראל  .3

 .פארק ההייטק באתר העירייה .4

 .2018מיספרים מספרים, באר שבע  .5

, קבוצת פרטו, שבע באר בעיר קיימא–בר ופיתוח אסטרטגית תכנית(. 2012לביא, נרדיה ובניאד ) .6

 .2012פברואר  3אקולוגיה סביבה גליון 

 .שבע באר עיריית, לעבודה מתכנית 2010-2020 שבע באר .7

 .הנוף אדריכלי של הישראלי האיגוד, 52 גליון נוף אדריכלות, למטרופולין מעיר שבע באר(. 2014) דברה .8

 כתבות

D-http://www.news1.co.il/Archive/001- - מיליון ש"ח לפיתוח פארק המדע בבאר שבע  40 .1

00.html-116163 

 - אחרת מראים הנתונים? ההייטק בזירת מרכזי לשחקן הפכה ש"ב האם .2

583468-https://www.maariv.co.il/business/tech/Article. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- - ענק טק-היי פארק הושק: משתדרגת שבע באר .3

4419967,00.html. 

https://www.beer- -, פארק ההייטק עיריית באר שבע .4

ages/HiTechPark.aspxsheva.muni.il/Business/BusinessInitiative/P. 

 - "לדרום עובר לא ל"צה שבו יום בכל כסף מפסידים: "תקועה שבע בבאר טק-ההיי עיר של הבשורה .5

https://www.themarker.com/technation/1.4629700. 

 .https://bit.ly/2VmVMUp - שבע-בבאר האוניברסיטאי טק-ההיי לפארק הישג .6

 - שקל מיליון 150 של ודיווידנד - הנקי ברווח %40 של עלייה: ים-גב .7

https://www.themarker.com/markets/reports/1.2866555. 

 - עולמי טק-היי למרכז שבע באר תהפוך כך: פרנסיסקו סן , חול תאכלי .8

https://www.themarker.com/magazine/1.2604034. 

 .https://www.themarker.com/technation/1.4342359 - שבע בבאר באקוסיסטם חם .9

 - אביב לתל יעברו העובדים - שבע בבאר המשרדים את סוגרת פייפאל .10

5035281,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

 - טק-היי לאימפריית שבע-באר של להפיכתה הסיבות 6: מיוחד .11

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001085730. 

, משרד ₪ מיליון 15 של בהשקעה סייבר-הפינטק בתחום שבע בבאר תוקם חדשה סייבר מעבדת .12

 https://mof.gov.il/Releases/Pages/syber.aspx. 0182האוצר 

זי וי  הכתבות טלו

. 2015טכנולוגיה בבאר שבע, אוק'  –שעה ישראלית  .1

https://www.youtube.com/watch?v=4qyLqXvJyWQ 

.  2014, מאי 10 בערוץ" il נקודה" הטלויזיה מגזין - ישראל של וההייטק הסייבר בירת שבע-באר .2

https://www.youtube.com/watch?v=3B9NgCVRcn4 

 

 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/144/29_18_144b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2017/hitech14_1674/h_print.pdf
https://www.beer-sheva.muni.il/Business/BusinessInitiative/Pages/HiTechPark.aspx
https://www.beer-sheva.muni.il/City/OnTheCity/Documents/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-116163-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-116163-00.html
https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-583468
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4419967,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4419967,00.html
https://www.beer-sheva.muni.il/Business/BusinessInitiative/Pages/HiTechPark.aspx
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