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הצעות להסרת שיער 3
 ממרפאות מומחים

 להנהיג בירוקללמוד מאובמה איך
 המימוניים לדרישות בעבר היה זה השוק הפרטי שגישר על הפערים

 המצב כיום מצריך מעורבות. הפיתוח של חברות וטכנולוגיות ירוקות
 זה הזמן לפעול במהירות ובהחלטיות, נתניהו. ממשלתית

הראו ירידה משמעותית  2009 והרבעון הראשון של 2008למרות שהרבעון האחרון של 
 שרוחות חדשות מנשבות עושה רושם, טק בפרט-ובתחום הקלין, בגיוסי הון בעולם בכלל
 מתרגש מהמחיר הבית הלבן לא. דווקא מצד המגזר הציבורי, לכיוון השקעות בתחום

 והזרמת של הנפט ומהמצב הכלכלי העולמי העגום ומחפש אחר השקעות, יחסית, הנמוך
 . כספים לתחומי הקלינטק

 
אשר עסק , בסן פרנסיסקו DOW JONES-השתתפתי בכנס האביב של ה, בחודש שעבר

 האמריקני בכנס הורגשה נוכחות הממשל. בנושא חדשנות בתחום האנרגיות המתחדשות
.  הסביבתיים החמיםבכל פינה וניכר היה שהממשל החדש רוצה ללמוד לעומק את הנושאים

 היום בוושינגטון אנליסטים מחזיקים, קרנות גידור ופרייבט אקוויטי, מנהלי קרנות הון סיכון
 .  שמגיעה מהבית הלבןאשר עומדים מוכנים לכל תשאול ומשימה, ותיקים במשרה מלאה

 
המושפעים מאוד ( טווח הפתרונות אותם מחפש הממשל אינם פתרונות קצרי. המסר ברור

 .  קיימאבני, אלא פתרונות ארוכי טווח) מהמצב הכלכלי וממחיר חבית הנפט
 

 השוק הפרטי בעוד שבעבר היה זה. הממשל החדש מבין היטב כי העולם הכלכלי השתנה
המצב כיום  ,שגישר על הפערים המימוניים לדרישות הפיתוח של חברות וטכנולוגיות ירוקות

 . מצריך מעורבות ממשלתית ומסרים ברורים
 

טיפול בשפכים , איכות מים, אספקה(מים :  בקידום ופיתוח מיידיבין התחומים בהם יש צורך
שיפור מערכות , )שימוש בטכנולוגיות ננו, מערכות מרכזות( סולאריות שיפור מערכות, )'וכו

 . וכן ייצור דלקים ביולוגיים מהדור השני) בעיקר תוכנות( בחשמל חסכון והתייעלות

 ?סיסמה בלבד

להשתמש בעשרה אחוזים אנרגיות התקבלה החלטה ,  אולמרטבימי ממשלת, בישראל
כיום עומד השימוש  (2016 חמישה אחוזים בשנת עם יעד ביניים של, 2020מתחדשות עד 

ל יפעלו היום "שכן איזה שר או מנכ,  זה יושגאך ספק אם יעד, )על פחות מעשירית האחוז
 ?  שניםשבע על מנת להגיע לאיזשהו יעד בעוד

 
  הממשלה" הימים של ממשלת נתניהו הציג בתוכנית הפעולה שלו המלצה לפיה 100צוות 

 כמנוע תוביל תפיסה כלכלית סביבתית שמשמעותה הגנת הסביבה כציר מהותי המשמש
למובילה  יש ביכולתה של מדינת ישראל במדיניות סביבתית נכונה להפוך. לצמיחה כלכלית
  ,בכל נושאי הגנת הסביבה, ובוודאי באזור המזרח התיכון, עולמית בתחום

אנרגיה , אנרגיות מתחדשות
טכנולוגיות מים  ,סולרית

 ". ומניעת זיהום אויר
 

הגיע הזמן לפרוע את 
 הממשלה, ההתחייבות

החדשה בישראל חייבת לפעול 
היא צריכה . מהר ובהחלטיות
כך שנוכל לראות כיצד מתקבלות , )שנתיים( בטווח קצר בני השגה, להציב יעדי ביניים
 .  הן מיושמות בפועלכיצד -ויותר מכך, החלטות בישראל

 
,  אחת ומסר סביבתי נמרץנכנס לבית הלבן עם סיסמה, ברק אובמה, נשיא ארצות הברית

האם הדבר .  בסיסמאות בלבדשמראה כי אין מדובר, וכעת הוא מגיע עם חבילת תמריצים
 ? יהיה נכון גם בישראל

 תגובות
דיונים4-תגובות ב 7: עד כה

19/5/200913:01 | אילוןר אופירה''ד

עוד באותו עניין

עיכוב של חמש שנים בייצור
 מתחדשותחשמל מאנרגיות

המס על : 2011-החל מ
 יגדלרכישת פחמן

 -שפכים ורוח , פסולת
החשמל הירוק תופס תאוצה

 בישראלגם

   מדינה אנחנו תחליטו כבר איזו סוג1.

  ...  שובומלחמת קלרה אלפרון באנשי2.

  ...  בגישתאנשי נתניהו מצפים לנס3.

  ... ופצעו  - הנהגים ניסו ללחוץ ידיים4.

 

 אופירה אילון

מרצה בכירה בחוג לניהול 
 וסביבה משאבי טבע

חוקרת . באוניברסיטת חיפה
בכירה במוסד שמואל נאמן 

 בטכניון 

 אילוןלכל הטורים של אופירה

 עוד בדעות

  זוסמאת: קריקטורה יומית
nrg 5:00 19/5/2009, מעריב  

  עוד אליפות לכרמלשחר מביא: הסולטן מחיפה
  11:00 19/5/2009, אביעד פוהורילס
 הניצחון החכם של אלישע לוי:  לקופסהאליפות מחוץ

  12:00 19/5/2009,  רצוןאבי

...עוד

 מדוברהכיהכי נקרא

 כותבים קבועים

אבי יופהאבי אורנן
אביב לביאאבי רצון
אייל גפן פוהורילסאביעד
אריק בנדראייל לוי
 כספיתבן ימיניבן דרור

 ליפקיןדוד מרוזגיא
הדר חורש אברמוביץדורית

יהודה שרוניחגי סגל
מלמד-יעל פזיוסף כהן
מנחם בןיעקב זיו

משה פייגליןמנחם כהן
נתן זהביניר שועלי
רון מיברגעפר שלח
רינו צרוררון עמיקם

 ירושלמישלוםרפי רוזנפלד

 144כל המוסכים עכשיו באתר ? מחפשים מוסך אמין 

רוצים עדכונים 
בזמן אמת על כל 

החדשות בארץ 
?ל"ובחו

פטנטים/משקעים לרעיונות
 -עד 5,000-פטנטים מ/רעיונות- מעוניין להשקיע באנו

 ח "ש 400,000

"אנרגיה ירוקה-בית המזגן"
פטנט עולמי חיסכון של מאות - הסקה סולארית ירוקהמערכת

 אלפי שקלים בשנה 

18.92%
10.86%
7.88%
6.37%

דהרמה-פסיכו
יעקב '  ואימון בודהיסטי מיסודם של פרופמרכז ללימוד
 רז ונחי אלון 
pdharma.co.il

במבצע אביב מיוחד4תמי 
 המים המושלם למשפחה המושלמת עכשיו בר

  !להרגיש את ההבדל -בהזדמנות מיוחדת 
www.Tami4.co.il

סופר ספרינקלר כיבוי גילוי
התקנות מערכות כיבוי וגילוי אש כולל מכון התקנים 

  בכל רחבי הארץ
www.super-sprinkler.co.il
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