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אדמה  רעש  כאשר   ,2010 נורא פקד את האיטי וחולל אסון בינואר 
משלחת  הייתה  כולו,  העולם  את  שזעזע 
הסיוע הישראלית בין הכוחות הראשונים 
להאיטי  הטיסה  ישראל  למקום.  שהגיעו 
באספקה  שצוידו  וחילוץ  חיפוש  חוליות 
חיונית, יחידת כלבנים וצוות רפואי שמנה 
משמונה  פחות  בתוך  אדם.  בני  עשרות 
חולים  בית  הישראלים  הקימו  שעות 
שדה במקום. המתקן הישראלי כלל מגוון 
לילדים,  נמרץ  טיפול  יחידת   - שירותים 
מתוחכם,  תקשורת  וציוד  הדמיה  מכשירי 
לישראל  לשלוח  הרפואי  לצוות  שִאפשר 
עם  התייעצות  לצורך  רנטגן  תצלומי 
רשת  וידיאו.  שיחות  באמצעות  עמיתים 
הישראלי  החולים  בית  של  התקשורת 
שהעיתונות  עד  יעילה,  כה  הייתה 
הבינלאומית נאלצה להסתמך עליה כאשר 

רוב הרשתות האחרות קרסו.
קוראי ספרם של דן סניור ושאול זינגר, 
של  הכלכלי  הנס  סיפור  סטארט־אפ:  מדינת 
של  מיעילותה  יופתעו  לא  ודאי  ישראל, 

המהירות,  בהאיטי.  הישראלית  הפעולה 
של  הטכנולוגית  והמורכבות  התחכום 
בקנה  עולים  הזה  ההומאניטרי  המבצע 
שהוא  כפי  ישראל,  של  דיוקנה  עם  אחד 
מצטייר בספר: חברה המתאפיינת בהעדר 
הירארכיה ובהאצלת סמכויות והמאפשרת 
מובנת  שאינה  ויצירתית,  זריזה  התנהלות 
שורה  ואמנם,  אחרות.  במדינות  מאליה 
ארוכה של מבצעי סיוע באזורי אסון ברחבי 
העולם - האיטי היא רק אחת הדוגמאות - 
מלמדת כי רוח היוזמה הישראלית חורגת 
בתחומים  ומתגלה  העסקים  מתחום 

מגוונים ומפתיעים.

מתמקד  וזינגר  סניור  של  התרבות ספרם  של  הכלכליות  בהשלכות 
בישראל.  שהתפתחה  הייחודית  היזמית 
האמריקנית  במועצה  בכיר  עמית  סניור, 
ליחסי חוץ, וזינגר, בעל טור ולשעבר עורך 
מתחקים  פוסט,  בג'רוזלם  המאמרים  מדור 
מן  הישראלי  המשק  שעשה  הדרך  אחר 
לאתוס  בטבורו  קשור  היה  שבהם  הימים 
לכלכלה  הפיכתו  ועד  הקולקטיביסטי 
מאגר  את  בתוכה  המרכזת  חדשנית, 
הכותבים  בעולם.  ביותר  העשיר  היזמּות 
הסודי"  "המתכון  אחר  בשיטתיות  תרים 
לחדשנות הטכנולוגית של ישראל ולשיעור 
הגבוה של חברות הסטארט־אפ הפועלות 
אחר  בהיבט  עוסק  פרק  כל  בתחומה. 
בהיסטוריה של המדינה ובתרבותה, ועומד 
של  התפתחותה  ובין  אלה  בין  הקשר  על 

כלכלה יזמית מובילה.

בכל זאת אור לגויים
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חברות  של  שורה  מוזכרת  בספר 
נזקפת  ישראליות, שהצלחתן  סטארט־אפ 
המקדם  הייחודי,  הישראלי  האופי  לזכות 
מובא  בפתחו  טבעו.  מעצם  חדשנות 
הסטארט־אפ  חברת  של  המרתק  סיפורה 
Better Place, שמקימיה הצליחו לשכנע את 
לייצור  אליהם  לחבור  וניסאן  רנו  מנכ"לי 
לומדים  אחר  בפרק  חשמליות.  מכוניות 
של  הישראלי  הסניף  הקמת  על  הקוראים 
להצלחת  החיונית  תרומתו  על  אינטל, 
שבזכותה  העקשנות  ועל  כיום  החברה 
גם  ולייצר  לפעול  אינטל־ישראל  המשיכה 

בזמן מלחמת המפרץ.
סיפוריהם של היזמים הפרטיים מוצגים 
סניור  רחבה.  היסטורית  בפרספקטיבה 
בין  הסכסוך  תולדות  את  מנתחים  וזינגר 
הלחצים  את  ובוחנים  לשכנותיה  ישראל 
הכלכליות.  השלכותיהם  ואת  יוצר  שהוא 
הם מגיעים, בין השאר, למסקנה מפתיעה. 
המדינה  של  להצלחתה  העיקרי  הגורם 
בחובת  לטענתם,  נעוץ,  ההיי־טק  בתחום 
שהם  ההסבר  בישראל.  הצבאי  השירות 
קולעות:  אבחנות  כמה  על  נשען  מציעים 
ומילואים  סדיר  בשירות  העילית  יחידות 
המוחות  מיטב  בין  מפגש  מזמנות 
על  לשאת  לומדים  החיילים  הצעירים; 
צעיר  מגיל  עצומה  אחריות  כתפיהם 
ומאמצים נורמות של רוח צוות, התמדה, 
תכונות   - ואסרטיביות  פורמליות  חוסר 
השחרור;  אחרי  גם  אותם  המלוות 
התרבות הצה"לית, המעודדת את החיילים 
ומוכנה  מפקדיהם  החלטות  על  לערער 
הלקחים  בזכות  בונים"  "כישלונות  לסבול 
החברה  על  משפיעה  מהם,  הנלמדים 
האזרחית ותורמת לחשיבה חדשנית במגזר 

הפרטי.
מציעים  סטארט־אפ  מדינת  מחברי 
היזמית  לתרבות  נוספים  הסברים 
כיצד  מתארים  הם  בישראל.  שהתפתחה 

בבניית  חשוב  תפקיד  הממשלה  מילאה 
בהשקעותיה  החל  החדשה,  הכלכלה 
וכלה  ממדים  רחבי  תשתית  במפעלי 
בשנת  שהחלה  'יוזמה',  תכנית  בהנעת 
1992 והאיצה את התפתחות המגזר הפרטי 
ההגירה  מדיניות  גם  ההון־סיכון.  בתחום 
ממלאת  המחברים,  סבורים  ישראל,  של 
הטכנולוגית.  בפריחתה  מרכזי  תפקיד 
בגלי  שהושקעו  הכבירים  המאמצים 
הרב  הערך  על  לדידם,  מעידים,  העלייה 
לרענון  הישראלית  החברה  שמייחסת 

המתמיד של המערכת. 
פחות,  אופטימי  בטון  חותם  הספר 
את  המסכנים  האיומים  את  וסוקר 
הישראלי:  הכלכלי  הנס  של  קיומו  המשך 
התמעטות תזרים הדולרים להשקעות הון־
בריחת  הייצוא,  בשוקי  יתר  תלות  סיכון, 
בישראל  האוניברסיטאות  מן  המוחות 
ושיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה. 
בסיכומו של דבר, הקוראים למדים לא רק 
היזמּות  מנגנון  של  פעולתו  יסודות  על 
של  ההיסטוריה  על  גם  אלא  בישראל, 
ועל  תרבותה  על  כלכלתה,  על  המדינה, 
ההצלחות  כל  מאחורי  העומדים  האנשים 

האלה.

את  לגבות  דואגים  וזינגר  הניתוח ההיסטורי והכלכלי שלהם סניור 
מבוסס  הספר  אבל  מוצקים,  בנתונים 
הזווית  מעיקרה.  אנקדוטלית  גישה  על 
התרבותית המתוארת בספר ברגישות רבה 
מזו  שונה  מבט  נקודת  לקוראים  מספקת 
הנערכים  האמפיריים  היזמּות  מחקרי  של 
ואמנם,  המחקר.  ובמכוני  באוניברסיטאות 
ויליאם  הכלכלן  פעם  לא  שהודה  כפי 
מחקר  יורק,  ניו  מאוניברסיטת  באומול 
יזמּות אמפירי הוא מוגבל מטבעו. חדשנות 
מעצם הגדרתה היא דבר חדש ושונה, ולכן 
של  סטטיסטיים  בכלים  בה  לטפל  קשה 
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באומול  משתנים.  בין  הקבלה  או  שקלול 
"אינן  יזמּות  בנושא  היפותזות  כי  סבור 
הליכים  באמצעות  בדיקה  מאפשרות 
או  סטטיסטי  ניתוח  דוגמת  סטנדרטיים, 
קפדניים  שאמצעים  אף  מבוקר".  ניסוי 
יותר משמשים כיום לניתוח תופעות כמו 
דווקא  וגוויעתן,  צמיחתן  חברות,  הקמת 
כתיבה היסטורית וניתוחים תרבותיים מן 
הסוג המוצע במדינת סטארט־אפ מאפשרים 
וללמוד  מעשיים  לקחים  להפיק  לקורא 
לעודד  הציבורית  המדיניות  יכולה  כיצד 

יזמּות.
להקנות  מצליח  סטארט־אפ  מדינת 
להבין  שאפשר  התחושה  את  לקוראים 
לעומק את הדוגמה הישראלית. הסקירה 
משכנעת  תמונה  משרטטת  ההיסטורית 
מכל  ישראל,  את  שהפכו  הגורמים  של 
ליזמּות.  אידיאלית  לחממה  המקומות, 
מתיימרים  אינם  שהמחברים  אף  ואולם, 
טוענים  ואינם  אקדמי  מחקר  להציע 
על  התופעה  את  מקיף  שלהם  שהניתוח 
התייחסות  בספר  חסרה  היבטיה,  כל 
להיבטים מסוימים של מדיניות הנחשבים 
כלכלות  של  תפקודן  להבנת  חיוניים 
יזמיות. עם ההיבטים האלה אפשר למנות 
חוקי קניין רוחני, הדואגים ליצירת איזון 
ובין  לממציאים  תמריצים  מתן  בין  נכון 
שחקנים  בפני  חוקיים  מחסומים  הצבת 
הנאכפות  וחוזים,  קניין  זכויות  חדשים; 
הגנה  עצמאית;  משפט  מערכת  ידי  על 
המצמצמת  ואבטלה,  רגל  פשיטת  מפני 
את הסכנה לכישלון עסקי; חוקי הגבלים 
בריאה;  תחרות  המאפשרים  עסקיים, 
דרישות  כופות  שאינן  ויסות  מסגרות 
מס  שיעורי  קטנים;  עסקים  על  מעיקות 
רווחי  הכנסה שולי שאינם מקטינים את 
ניסיונות  מסכלים  אינם  ולפיכך  החברות 
המאפשרות  פיננסיות  ומערכות  יזמּות; 

לחברות חדשות גישה להון.

במתכון  השונים  המרכיבים  הגדרת 
לא מבוטל,  הישג  היא  היזמּות  הסודי של 
באיזו  היא  יותר  החשובה  השאלה  אבל 
מידה אפשר לשחזר את הניסיון הישראלי 
במקומות אחרים. גם אם נניח שהמחברים 
זיהו את המרכיבים החיוניים ביותר, עדיין 
לא ברור מה שיעורו של כל מרכיב בתוצאה 
הסופית ובאיזה סדר יש להוסיף כל אחד 
מהם לתבשיל. הכותבים עצמם תוהים אם 
במקומות  דומות  לתוצאות  להגיע  אפשר 
אחרים, בהנחה שאלה יאמצו את הדוגמה 
הישראלית. כל זה מוביל לשאלה המכרעת: 
המתוארים  הגורמים  ייחודיים  כמה  עד 

בספר לישראל?
מדינת  של  האמריקנים  הקוראים 
וללמוד  לנסות  אולי  יתפתו  סטארט־אפ 
היהודית.  המדינה  של  מניסיונה  משהו 
בין  רבים  דמיון  קווי  בהחלט  יש  ואכן, 
בשתי  מדובר  לישראל:  ארצות־הברית 
את  המובילות  יצרניות,  מהגרים  מדינות 
ומתמודדות  טכנולוגית  בחדשנות  העולם 
ושל  מגוונת  אוכלוסייה  של  אתגרים  עם 
האם  זאת,  עם  גדולים.  הכנסה  פערי 
בתחום  גם  ביניהן  הקבלות  למצוא  אפשר 

התרבותי ובמדיניות הציבורית?
ארצות־הברית יכולה ללא ספק ללמוד 
לא מעט הן מן התועלת שמפיקה ישראל 
והן  אישית  לחדשנות  פורה  ככר  מצבאה 
היהודית,  המדינה  של  ההגירה  ממדיניות 
כישרונות  בקבלת  ומתמיד  מאז  הדוגלת 
השוואות  אבל  פתוחות.  בזרועות  חדשים 
עלולות  שקולות  בלתי  ומסקנות  חפוזות 
להטעות. חשבו למשל על מעורבותה של 
החדשנות.  בעידוד  הישראלית  הממשלה 
לטפח  הצליחה  מ־1992  'יוזמה'  תכנית 
את  ולעודד  פרטי  הון־סיכון  של  קהילייה 
אורנה  הצעירה.  בארץ  היזמית  הפעילות 
בישראל  המובילות  היזמֹות  אחת  ברי, 
במשרד  הראשית  המדענית  ולשעבר 
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מצוטטת  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה, 
היה  לא  'יוזמה'  "לפני  באמרה:  בספר 
שום דבר". אבל אין זה סביר שתכנית כזו 
יתר  תצליח באותו אופן בארצות־הברית; 
כן, לא ברור אם הייתה מצליחה שוב  על 

בישראל באווירה הנוכחית.
ציבורית  מדיניות  חוקר  ברזניץ,  דן 
מג'ורג'יה טק, מזהיר במפורש מפני אימוץ 
הדוגמה הישראלית. מדיניותה של ישראל, 
הוא מסביר, התגבשה סביב הצורך לבזר את 
ממילא  שהתקיימו  הטכנולוגיות  היכולות 
במדינה. המשמעות היא ש"מדינות אחרות 
יכולות ללמוד רק באופן מוגבל מישראל, 
בעיקר בשלבים מסוימים". מדינות שטרם 
פיתחו יכולות מחקר ופיתוח, גורס ברזניץ, 

צריכות לפנות לכיוונים אחרים.
לעסקים  הספר  מבית  לרנר  ג'וש 
באוניברסיטת הרווארד חוקר אף הוא את 
לקדם  הרשויות  על  המקשים  הגורמים 
יזמּות נמרצת יותר וזמינות רחבה יותר של 
כצעד  'יוזמה'  את  מתאר  הוא  הון־סיכון. 
ממשלתי מוצלח להפליא ומשתמש בה כדי 
להדגים עד כמה חשוב לפתח קשרי גומלין 
עם קרנות הון־סיכון בחו"ל. עם זאת, גם 
הוא ממליץ להיזהר: "האמת לאמיתה היא 
ממספר  גדול  שכשלו  היוזמות  שמספר 

היוזמות שנחלו הצלחה".
ממדינות  המונע  המרכזי  הגורם  ברם, 
הישראלית  הדוגמה  את  בהצלחה  לחקות 
דבר  של  בסופו  טמון  היזמּות  בתחום 
בתרבות - נושא העובר בספר כחוט השני. 
מרתקות  תובנות  מציע  סטארט־אפ  מדינת 
הישראלית  התרבות  בין  היחסים  על 
הצבא),  (ובעיקר  המדינה  מוסדות  ובין 
כיצד תוכל - או אפילו  אבל אינו מבהיר 
תרצה - מדינה אחרת לפתח מהלך מכוון 
אנושיות  תכונות  לעצב  המסוגל  מלמעלה 
מהותיות מן הסוג המכתיב את יחסם של 
צוות  לעבודת  לכישלון,  לסיכון,  אזרחים 

דוגמת  וחוקרים  היסטוריונים  ולסמכות. 
לאנדס  ודייוויד  נורת'  דאגלס  ובר,  מקס 
הדגישו זה מכבר את תפקידה החשוב של 
התרבות בקביעת הפעילות היזמית בחברה. 
האתגר הוא אפוא לקבוע איזה לקח כללי 
אפשר להפיק מחדשנות המופיעה בקבוצה 
ספציפיים.  ובמקום  בזמן  מסוימת, 
דוגמת  ותרבותיים  היסטוריים  תיאורים 
יכולים  סטארט־אפ  במדינת  המוצעים  אלה 
כאשר  חיוני.  אך  סמוי  לקח  לנו  להנחיל 
של  הישגיהן  את  להשוות  מבקשים  אנו 
המתקיימים  התנאים  ואת  שונות  מדינות 
מושפעת  היזמּות  כי  מבינים  אנחנו  בהן, 
ממשתנים כגון מבנה ארגוני, תרבות ודת. 
אנו למדים כיצד רשת מורכבת של גורמים 
היזמּות  על  משפיעה  ומוסדיים  חברתיים 
עצמם.  אלה  גורמים  התפתחו  וכיצד 
ולבסוף, אנו יכולים לבנות מודלים כלכליים 

כדי לעודד פעילות יצרנית וחדשנית.

סטארט־אפ מדינת  הדברים,  בעסקים מטבע  ורק  אך  כמעט  מתמקד 
המודל  את  להבין  שכדי  אלא  חדשים. 
המוצלח ביותר לכלכלה חדשנית נחוץ מבט 
ליטן  רוברט  באומול,  ויליאם  יותר.  רחב 
קפיטליזם  בספרם  מדגישים  שראם  וקרל 
ושגשוג צמיחה  וכלכלת  רע  קפיטליזם  טוב, 
 Good Capitalism, Bad Capitalism, and)
the Economics of Growth and Prosperity) כי 
והצמיחה  היזמּות  החדשנות,  עידוד  לשם 
יזמיות  חברות  בין  מדויק  שילוב  דרוש 
לדידם,  הנכון,  המינון  מבוססות;  לחברות 
האידיאלי.  הקפיטליזם  את  שמגדיר  הוא 
החדשות  החברות  של  התוססת  הרוח 
ולצמיחה  לשינוי  הבטחה  בחובה  צופנת 
הגדולות  החברות  ואילו  רדיקלית, 
הרעיונות  את  מזקקות  והמבוססות 
אך  שגרתית  בפעילות  ועוסקות  האלה 
סניור  יותר.  ניכר  מצטבר  אפקט  בעלת 
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בלעדי  באופן  כמעט  מתייחסים  וזינגר 
בסיסי  שהקימו  הרב־לאומיים  לתאגידים 
מזכירים  הם  בישראל.  ופיתוח  מחקר 
 - גדולות  ישראליות  חברות  כמה  גם 
והתעשייה  צ'קפוינט  נטפים,  ובהן 
האווירית - אבל בשל ההתמקדות הצרה 
בו  אין  הסטארט־אפ,  בתחום  הספר  של 
ולאיזון  הגומלין  ליחסי  התייחסות  כמעט 
גדולות  לשחקניות  קטנות  שחקניות  בין 

בכלכלה היזמית.
ממשלת ישראל, שהייתה מודעת היטב 
הגדולות  החברות  שממלאות  לתפקיד 
ליצירת  צעדים  נקטה  החדשנית,  בכלכלה 
קשר בין מיזמי הסטארט־אפ הישראליים 
הדו־ 'הקרן  רב־לאומיים.  תאגידים  ובין 
תעשייתיים  ולפיתוח  למחקר  לאומית 
(, Israel- ישראל-ארצות־הברית' 
 U.S. Binational Industrial Research and
לה  שמה   Development Foundation)
חברות  בין  שותפויות  לפתח  למטרה 
ובפיתוח  במחקר  המתמחות  ישראליות 
המתמקדות  אמריקניות  חברות  ובין 
בהגדרת המוצר ובשיווק. בשנות השמונים 
לייסד  רב־לאומיות  חברות    עודדה 
בעתיד,  בישראל.  ופיתוח  מחקר  מרכזי 
רחב  חלק  לפתח  תנסה  שישראל  ייתכן 
הגדולים  המקומיים  השחקנים  מן  יותר 
שלה כדי להגיע לאותה מזיגה אופטימלית 
של חברות חדשות וחברות מבוססות. עם 
זאת, לא קשה להעלות על הדעת תרחיש 
שונה  מודל  לאמץ  ישראל  תבחר  שבו 
תידרש  אם  הזה:  האיזון  להשגת  במקצת 
לחשוב ולפעול מנקודת מבט גלובלית, היא 
עשויה להמשיך לטפח קשרים חזקים עם 
חברות גדולות ומבוססות במדינות אחרות 
הקטנות  החברות  את  באמצעותן  ולאזן 
אמנם  יהיו  הללו  הקשרים  מן  כמה  שלה. 
ויתמקדו  בספר  המתוארים  לאלה  דומים 
העוסקים  ישראליים  סניפים  בהקמת 

במחקר ופיתוח עבור חברות רב־לאומיות, 
אבל ייתכן שיופיעו גם יחסים מסוג שונה. 
הרי  רבים  ישראלים  סטארט־אפ  מיזמי 
גדולות  לחברות  דבר  של  בסופו  נמכרים 
בחברות  זר  הון  מושקע  וכאשר  בחו"ל; 
אינטרסים  למשקיעים  יש  ישראליות, 

משמעותיים באותם עסקים.

משתי  הצלחה  נוחל  הוא מדינת סטארט־אפ  ראשית,  עיקריות.  סיבות 
שואל שאלה מרתקת: מהו המתכון הסודי 
ישראל?  של  היזמית  להצלחתה  שהביא 
בעולם כולו תרים אחר המפתח החמקמק 
יוזמות עסקיות.  ולצמיחתן של  להצלחתן 
תוססת,  בחברה  לחיות  רוצים  הכל 
חדשנית ומצליחה - מיזמים פוטנציאליים, 
דרך משקיעים וקובעי מדיניות ועד אחרון 
הדוגמה  מלקחי  רבים  אמת,  האזרחים. 
הישראלית אינם ישימים למדינות אחרות, 
אבל אין ספק שקורא הספר זוכה לשיעור 
חדשנות  שהולידו  הגורמים  בדבר  חשוב 
מסוימת  בתקופה  לפחות  זו,  דופן  יוצאת 

ובמקום מסוים.
וזינגר  סניור  יותר,  חשוב  ואולי  שנית, 
לסיפור  הסבר  במתן  מסתפקים  אינם 
ההצלחה הישראלי; הם משכילים להעביר 
שמעוררת  הריגוש  מן  חלק  גם  לקורא 
היזמּות. הדרך המרתקת שבה הם מתארים 
את תהליך פיתוחו של עסק חדש, דוגמת 
טומנת   ,Better Place או   Fraud Sciences
הם  חשובים.  לקחים  אינספור  בחובה 
המוסדיים  התנאים  על  רק  לא  עומדים 
הקרקע  את  שמכשירים  והתרבותיים 
להופעת רעיונות, אלא גם על האופן שבו 
אנשים.  של  במוחותיהם  מתפתחים  הם 
הם מציעים הצצה לאישיותם של היזמים 
העקלקלים  השבילים  אחר  ומתחקים 
פוסעים בדרך למימוש חזונם.  שבהם הם 
הקורא נחשף גם למניעים האידיאליסטיים 
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פעילותם  מאחורי  לעתים  העומדים 
בכלכלה  ומקומיים  זרים  שחקנים  של 
למשל,  להתרשם,  שלא  קשה  הישראלית. 
מסיפורו של איש ההון־סיכון ג'ונתן מדבד, 
שמשיכתו לישראל ולסצנת ההיי־טק שלה 
קידום  של  הפרטי  האינטרס  מן  חורגת 
המחברים  שערכו  הריאיון  מן  או  עסקיו, 
להיטות  המפגין  פרס,  שמעון  הנשיא  עם 
מידבקת לקידום עסקים חדשים. היזמּות, 
כך עולה מן הספר, היא עסק שובה לב לא 
להנחיל  עשויה  שהיא  לשגשוג  הודות  רק 
למשק, אלא גם בזכות ההתרגשות שמסבה 
לשותפים  למקימיה,  חברה  של  לידתה 
היוצאות  ולקהילות  המתפתח  לעסק 

נשכרות מן הטכנולוגיה החדשה.
התשוקה  אחר  עוקב  סטארט־אפ  מדינת 
ליזמּות שדבקה בחברה הישראלית - ובתוך 

כך ממחיש כיצד יכולה מדיניות ממשלתית 
נבונה ותומכת לתרום להצלחתה של אומה. 
ואולם, השאלה המרכזית נותרת בעינה: מה 
דרוש כדי להגביר את ההתלהבות היזמית 
ברחבי העולם כולו? הדוגמה יוצאת הדופן 
כלכלית  צמיחה  כי  מלמדת  ישראל  של 
מתקיים  כאשר  מתאפשרות  וחדשנות 
בדבר המדיניות החיונית  ציבורי  קונצנזוס 
לפחות,  הזה,  במובן  אלה.  יעדים  להשגת 
מראה מדינת סטארט־אפ מדוע כדאי לעולם 

ללכת בעקבות ישראל.

רוברט סטרום עומד בראש המחלקה למחקר 
ולמדיניות בקרן יואינג מריון קאופמן. אליס 

פרייליך היא מנהלת במחלקה.


