"טכנולוגיית הקלינטק קיימת בישראל אך המדיניות הממשלתית לא
תומכת ולעיתים אף מפריעה"
לריכוז כל הידיעות מוועידת ישראל לעסקים כך אמר ד"ר נועם גרסל ,מנכ"ל אסיף
אסטרטגיות ,בפאנל בנושא השמירה על הסביבה בועידת ישראל לעסקים של "גלובס"
ציפי איסר-איציק ,מנכ"לית עמותת "אדם טבע ודין"" :אנחנו רחוקים מאוד מהסנטדרט
המינימלי של ה OECD-בתחום ניהול הסיכונים הסביבתיים"
יוסי ניסן
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במסגרת פאנל הדן בסביבה באיכות גלובלית ,ובכניסתה האפשרית של ישראל לארגון המדינות
המתועשות ,ה ,OECD-בוועידת ישראל לעסקים של "גלובס" ,דנו המשתתפים בעקרונות השמירה על
הסביבה ,והדרישות בהן צריכה ישראל לעמוד ,כדי להימנות ולהישאר חברה בארגון המדינות המתועשות.
עו"ד ציפי איסר-איציק ,מנכ"לית עמותת "אדם טבע ודין" ,אמרה כי "לצורך כניסתה של ישראל לארגון
המדינות המתועשות ,ה ,OECD-היא תצטרך לקחת על עצמה את עקרונות הפחתת פליטת גז חממה .לא
יהיה אפשר להגיד 'לא יכולים' ,או תירוצים נוספים"" .בישראל צריכים לעבור לכיוון של שמירה על
עקרונות הארגון בתחום ההגנה על הסביבה ומניעת הזיהום" .הוסיפה.
"ביולי השנה חוקק חוק 'הגנה על האוויר' ,אך הוא טרם נכנס לתוקף ,ויפה שעה אחת קודם" .אמרה
איסר-איציק" .אנחנו רחוקים מאוד מהסנטדרט המינימלי של הארגון ,שמדינה מודרנית וכלכלה מודרנית
חייבת ליישם בתחום הסיכונים הסביבתיים".
אשר גרינבאום ,משנה למנכ"ל כי"ל  ,מנהל תפעול ראשי ויו"ר איגוד הכימיה ,הפרמצבטיקה ואיכות
הסביבה בהתאחדות התעשיינים ,סיפק את זווית הראייה של התעשייה לגבי הדרישות של הOECD-
ואמר כי "אנחנו שמחים לשתף פעולה ,אך נוצר מצב של איפה ואיפה  -רוב המוצרים שלנו צריכים לעמוד
בתקן של ה ,OECD-אך ישראל עדיין לא חברה בארגון הזה".
ד"ר נועם גרסל ,מנכ"ל אסיף אסטרטגיות ,דיבר על המוגבלות של ישראל בתחום ההגנה על הסביבה.
לדבריו" ,המדיניות הממשלתית צריכה להיות עקבית ומחמירה בנושאים האלו ,אך לא זה המקרה".
"חוסר עקביות ואכיפה על המזהמים ,חוסר הקצאת משאבים בתחום הקלינטק ,שלמרות חוסר ההשקעה
הממשלתית ,עדיין הולך ומתפתח בישראל"" .יש לנו יכולת טכנולוגית מתאימה ,אך המדיניות
הממשלתית לא תומכת ,ולעיתים אף מפריעה".
אופירה איילון ,ממוסד שמואל נאמן ,מסכימה עם דברי גרסל ,כי התפקיד הממשלתי מכריע בנושא של
קידום ההגנה על הסביבה .גם איילון מסכימה שהטכנולוגיה קיימת אצלנו ,ורק הרצון המלא חסר.
הנחה את הפאנל ,פרופ' יורם אבנימלך ממוסד שמואל נאמן.
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