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 שכדאי להצטרף אליה הזדמנותסין  –במזרח הרחוק  עסקיפיתוח 

 עדי כתב
Bsc.ee MAMM

לטכנולוגיותסיליקון.א.לכ"מנכ


השניםהתרגלנולעבודעםלאורך.מהוותהזדמנותיהשינוישעוברתסיןבמיוחדומדינותמזרחאסה

ההי תחומי בכל מהמזרח היצור-ספקים בתחומי בעיקר טק בכ. במזרח.א.לנו לקוחות ישנן גם ל

.ואףביפןאבלבשניםהאחרותכלמדינותהמזרחהתחילובשינויובמיוחדסיןבטיוואן,בסין:הרחוק

לאעוד.יםעצמאייםמותגתחת,החלהלפתחבעצמהמוצרים,סין–המדינההגדולהביותרבמזרח

העתקות , מיפן וטיוואןלאעודאימוץטכנולוגיהמהמערבאו לפתחטכנולוגיהומוצרי. הסיניםהחלו

אםבעבר.טקלשווקיםהבינלאומיים-החלולפתחמוצריהיטקלשוקהמקומיואחריישתבססובו-הי

מותגיםאיכותייםתחתמותגבשםהיוםמשווקיםהחברותהסיניות,לאראינובמערבמותגיםסינים

.מקומיהסיניה

מביז ומימון בכיוון מקורו סין שעברה ינג'השינוי המרכזיתהסיניתהקצת. משאביםרביםההנהגה

לאחרונההקצתההמדינה.חוקיבסיןבאופןלהטמיעועלמנתIPביותרלשםפיתוחמקומיוקנייתשל

 של ביליונים המקומיRMBעשרות הפיתוח לפרויקטי תעסוקה. מקומות אלפי יצר שהדבר ברור

הסיניםשמעוניינים.חומרהותוכנהבכלהתחומים,בתחוםהפיתוחוהסיניםהחלולפתחטכנולוגיות

המערב למדינות שווק להם שיאפשר באופן חוקי פיתוח מבצעים לסין מחוץ התוצרת את לשווק

.ואסיה

שנהסינייםשעבר שינייו מוצרים:בשניםהאחרונותםי מהעתקהשל מעברלפיתוחעצמי ;הראשון

והשני מתרחש, מחירזוללמוצר,מעברמפיתוחמוצריםפשוטים,שעדיין יםבאיכותנמוכהמבוססי

טכנולוגיה ה,עתירי בומתעסקים עוסק שהמערב לתחום ביציאה יום גבוהה, איכות מוצרי עתירי,

גבוהה טכנולוגיהבמחיר . כךלשם נחוץ, הלימוד,ולכןפיתוחרב הסיניםמנסיםלהדביקאתקצב

,ושימושבסנסוריםRF,יםפיתוחשבביםאנלוגיכדוגמתניסיוןלהםאיןבאפיקיםופיתוחהטכנולוגיה

.וכדומההרכבפיתוחמוצריםלתחום

.רהוסינגפויאקור,הונגקונג,הודו,יפן,טיוואן:האזורמצבזהאינודומהלמדינות

.יפןוקוריאהקייםהידעהזהוהואמבוססמאוד,לטיוואןהטכנולוגיבניגודלסיןלהחסרידעבתחום

 מדינות כל שאת כולמתאימותהאזורלמרות שכן החדש למצב עצמן מוצריםןאת מוכרות ידע,

.ושירותיםלסין

מביז פיתוח תקציבי ומקבלת מסין חלק שהיא קונג חב'הונג לעודד החלה היינג לפתוח-רות טק

אמנםלהונגקונג.המיקוםומודלהמסשלהמדינה,בתחומהמרכזיפיתוחאודותלתשתיתהאינטרנט

,טקאולםלמהנדסיםמהונגקונגישיתרונותרביםבהםהיכולתהבינלאומית-איןמוניטיןשלאיזורהי

)הבנהמערביתיותרומנטליותיותריציבה אןוטיוובמיוחדבהשוואהלסין הונגקונגאםכךמקום(.

שלהגיאוגרפיףעלכךמיקומווסטקונ-ברותההיחאידיאלילמיקומושלמרכזפיתוחומרכזיעסקייםל

מדינתהונגקונגמאפשרמודלי.שוןבביתבהונגקונגיולהספיקלמאפשרלהגיעללקוחלפגישההאי

.באזורלסיןבאופןהטובביותרגיאוגרפיתמיסוילחברותוקירבה



שעוסקת מחירסיניותםלחברותיפיתוחטכנולוגיהמשלעצמהוגםשירותטיוואן מבוססי התחילה,

שהבינהאתהשינויהמתרחשבסיןהחלהלהשקיעבפיתוחמוצריםטיוואן.לעבורשינויבעקבותסין



לשםהוזלתושרותים לסין טכנולוגיהמקומייםאולםיצורםהועבר יצורהעתירי . לאורךבטיוואןגם

.ההתמקדותהשתנתלפיתוחמוצריםעצמאייםיםעסקובהעתקמוצריםלאורהדרישהבסיןאבלנהש



 אינו הוא וחדשנות יצירתיות אולם טובים מהנדסים יש שלה הבינה הDNA-בסין אומהשל לכן.

אלאגםבהונגקונגיניגמנסהלמקדהיוםאתמקורהחדשנות'ביז בהישיצרמדינה,לארקבסין

גםביפןחלחלההתובנהשהעדריצירתיותפוגעתבמדינה.חדשנותואוריינטליותבינלאומיתמובהקת

.יבאתהחדשנותכאחדמיעדיהמדינהוראשמשלתיפןהצ



ולאחרפגישות מתהליךמאודעלפאנימת,מיפןטק-רותהיבחעםרבותהרבהעסקיםישלנוביפן

טכנהפיתוח עתירי מוצרי ביפשל ןולוגיה , במיוחד מהמערב השונה השונהתהליך התפישה לאור

.אולםתהליךזהאינומשאירמקוםלחדשנות.הנובעתמהמנטאליותהיפנית



ומכאןהפתיחותלטכנולוגיהושירותיםהמהוויםפריצתדרךטכנולוגיתושינוי יפן.חברותביפןהבינו

בפרטוסיןהמזרחגוברתוהמשתנהמולמדינותלשםהתחרותה,צמאהלטכנולוגיהחדשהוחדשנות

.יפןבפיתוחוייצורמוצריטכנולוגיהעתיריידעמתקדמיםאימתעלמקומהשלמהבפרט



שניםרבותממשיכהלהוותבעולםכברהגבוההסינגפורשמדורגתכאחתהמדינותבעלותחדשנות

טקעתירי-סינגפורמבססתאתעצמהכמקורליצורותכנוןשלחלקימוצריהי.רבינלאומימקורלסח

ידע . היבטיוואןאם מוצרים שלמים-מיצרים טק : ועד חומרה מתמקדיםלמיתוגתוכנה בסינגפור

הי לכלמדינותמזרחאסיהובמיוחדבטקכגוןשבביםאבלבמיוחד-בחלקיםלמוצרי סחרבינלאומי

.טק-למוצריהימהוותמקוריצורוהרכבהשכנותאשרלמדינותה



 הישביססההודו מוצרי לפיתוח רבים משאבים מקצה ותוכנה חומרה לפיתוח כמקור טק-עצמה

מקרבההודונהנת.וןמוצריםלשוקהצבאיולשוקהרכבאסיהכגשלמיםבתחומיםאחריםממדינות

הפ בתחומי המערב עם ההדוק הקשר לאור למערב יתרה ההודים.קודםשהחליתוח המהדסים

שנהנים בשכר גבוהה עבודה ההיאטרקטיביממוסר מחברות רבות בקרב עצמם ביססו טק-כבר

.זהבאזורבהנדסהלהשתמשנוומשתמשיםכברשנים.א.וגםאנחנובחברתכבעולם



גרלחברותהשינוישעוברתסיןמשפיעהעלכלהעולםבכללובמיוחדעלהעולםהמערביומהווהאת

ובמיוחדבסיןהנמוךהאתגרנובעהןבשלעלותהפיתוח.טכנולוגיהרבותאשרמפחותמוצריעתירי

 כשוק הסיני השוק מטרהמגודל רחוק. הלא ההי,בעבר מפ-חברות היו לשוקתטק מוצרים חות

המערבי משניים. שווקים היו בפרט וסין בכלל אסייתי המזרח השוק . שוק היא סין רההמטהיום

נמכריםהרבהיותר ודיילראותאתמכירותאפלבתחוםהטלפוניםהסלולריםלהביןשבסין המרכזי

כמובןשהשוקהסיניהשתנה.האוכלוסייהטלפוניםסלולריםשלאפלמכלמקוםאחרכפונקציהשל

 המבט מנקודת פנויגם הכנסה לנפשהשל ה, דבר לשוק ידעהסינימאפשר עתירי מוצרי לצריך

.רהולךועולהבמחי





הייקיל.א.כ לחברות שירותים ונותנת עשור מעל העולם-מת בכל שירותים,טק לתת ממשיכה

הרחוקכדיהמזרחוישראלאולםיצרנורשתקשריםוהפצהבכלב"ארה,באירופה,לחברותהליבה

הרחוקמהווהאתגראולםמהווהבמזרחהצורךהחדש.לצורךהקייםכעתבמזרחהרחוקלהיענות

.הזדמנותשכאילהצטרףאליה

כתב עדי מובחרת, מודיעין יחידת יוצא בנגב, גוריון בן מאוניברסיטת חשמל בהנדסת תואר בעל

/1טקמזה-עדיכתבהואיזםבתחוםההי.רביבאנגליהדותוארשניבמנהלהשיווקמאוניברסיטת

ומנכ כ"שנה טכנולוגיותסילי.א.ל ציפסאסיהל וקריאטיב קון הארגוניםפועליםבעיקרבתחום. שני

.משווקיםשוניםהשבביםונותניםשירותיפיתוחוייצורלחברות

 שירותים נותנת כאל חברת היוייעוץ -לחברות במזלחדורשמעניינותטק המתעוררים רחלשווקים

.הרחוק
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