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רעננה

ראשי רעננה קהילה ההיי טק ב : 2008-קטר או שירדנו מהפסים?
קהילה

חיפוש בלוחות מקומיים

מימין לשמאל :נחום חופרי ,פרופ' יהודית
גל-עזר ,פרופ' אריה סקופ ,ד"ר ירון זליכה ,
פרופ' חגית מסר-ירון ,עמוס רון
צילום :באדיבות האוניברסיטה הפתוחה

תמי מאור 30.12.2009

מאות משתתפים הגיעו למפגש הראשון לקראת כנס רעננה למדיניות ההייטק
הלאומית.
חדשות
שביתה ברשות המים ובלשכות התעסוקה המפגש כלל דיון של מיטב המומחים בתחומי הכלכלה והממשל בעתיד התעשייה
עובדי רשות המים לא יקבלו קהל ולשכות עתירת הידע בישראל בעשורים הקרובים
הצלחה נרשמה במפגש הראשון של כנס רעננה למדיניות ההיי טק הלאומית ,כאשר
התעסוקה ברחבי הארץ תהיינה סגורות
מאות משתתפים הגיעו לאוניברסיטה הפתוחה ולקחו חלק בדיון שעסק בנושא היי טק
פוליטיקה
בשנת  :2028האם יהיה קטר או שירדנו מהפסים?
פוליטיקה בקטנה
בתקציב העירייה ל 2010-מופיע
כנס רעננה השלישי למדיניות ההיי טק הלאומית הצפוי להיערך באביב ,הוא פרי של
לראשונה תקציב לפעילות צעירים ,שי
שיתוף פעולה בין עיריית רעננה ,האוניברסיטה הפתוחה וכנס רעננה למדיניות ההיי טק
אבן ואיתן גינזבורג מתנגדים לתכנית
הלאומית .לקראת הכנס הוחלט לערוך שני מפגשים דו חודשיים באוניברסיטת רעננה.
לאסור מכירת אלכוהול בפיצוציות מתשע המפגש הנוסף ייערך ב 21.2.10-ויעסוק בחוקי העבודה החדשים בישראל והשפעתם
בערב ,ודן ברוך ממליץ איך לטפל
על ענף ההיי טק ,בהשתתפות ראשי המשק ,הארגונים הכלכליים ,נציגי ההסתדרות
בצמחייה בחורף
והממשלה.
קהילה
"אני בת מצווה"
בנות המצווה ברעננה סיימו את תכנית
"אני בת מצווה" בטקס מרגש בבית
כנסת

במהלך הדיון הציג פרופ' ארנון בנטור ,דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וחוקר
בכיר במוסד נאמן הטכניון ,את נייר העמדה אשר סוקר את מצב התעשייה עתירת הידע
בישראל ,תוך התייחסות מיוחדת ליכולתה להמשיך ולהיות "הקטר שיובל את המשק
הישראלי" בעשורים הקרובים .את המסמך הכינה ועדה שחבריה היו נציגים בולטים
מהתעשייה ,מהממשל ומהאקדמיה.

פלילים
גנבי היהלומים
בלשי תחנת כפר סבא ושוטרים מנקודת
המשטרה ברעננה עצרו שלושה חשודים
בהתפרצות וגניבה של יהלומים יקרים

בדבריו הדגיש פרופ' בנטור כי "הבעיה של הענף היא שלא הצלחנו להעביר לממשלה
את המסר הדחוף והחשוב ,לפיו אכן יש משבר .הממשלה צריכה להכיר בכך ולמשוך
לארץ הון אנושי .קיימת ירידה במספר החוקרים בהשכלה הגבוהה ואם עד 2028
מדיניות הממשלה לא תשתנה ישראל תאבד את היתרון היחסי שלה בהיי טק".

המומלצים
רשלנות רפואית? עו''ד גרוס ,אשכנזי
ושות' הם הכתובת
משרד עורכי הדין גרוס ,אשכנזי ושות'
מתמחה בתביעות של נפגעי רשלנות
רפואית נגד בתי חולים ,קופות חולים
ורופאים .ותק של  32שנה וניסיון באלפי
תיקי נזיקין ,מאפשרים להעניק ללקוחות

1/7/2010 09:16

הכנס נערך במעמד ראש העירייה ,נחום חופרי ,סגנית ומ"מ ראש העירייה ,עו"ד אורית
סייד-יצחקי ,ובהשתתפות פרופ' חגית מסר-ירון ,נשיאת האוניברסיטה הפתוחה ,ד"ר אלי
אופר ,המדען הראשי ,משרד התמ"ת ,ד"ר שוקי גלייטמן ,מנהל קרן פלטינום ,ד"ר ירון
זליכה ,רואה חשבון ,ראש התמחות חשבונאות במינהל עסקים ,מכללת קריית אונו,
פרופ' אריה סקופ ,יו"ר כנס רעננה ,ד"ר ארנה ברי ,שותפה עצמאית ,ג'מיני קרנות
ישראליות ,מר לאוניד בקמן ,בית הספר למינהל עסקים ,האוניברסיטה העברית.
בראש כנס רעננה עומד הפרופ' אריה סקופ ,לשעבר מנכ"ל מיקרוסופט ישראל ועל חברי
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יעוץ ,טיפול והנחיית קבוצות -
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המרכז לאומנויות הלחימה
אורה דן
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גולן נדל''ן

לימודים וקורסים
בחר תחום לימודים

בחר קורסי הכנה בתחום

בחר איזור לימודים מועדף

1/7/2010 09:16

רכילות
הרווק
עכשיו זה סופי כולל קמפיין מדהים
בטלוויזיה .תכירו את הרווק ההורס גיא
גאור
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הנהלת הכנס נמנים :שלמה גרדמן ,מנכ"ל ASGומייסד כנס רעננה ,שלמה וקס ,מנכ"ל
איגוד תעשיות המידע והאלקטרוניקה ,ד"ר שוקי גלייטמן ,לשעבר המדען הראשי ,משה
אלון ,מבעלי כלנית-כרמון ,מנכ"ל סאפ ישראל ,מיקי שטיינר ,עמוס רון ,לשעבר מנכ"ל
רשות הנמלים והרכבות ובכירים נוספים מעולם ההייטק.
חופרי " :אנו רואים חשיבות עליונה בשמירה על יתרונה היחסי של ישראל בפיתוח היי
טק ובשל יתרונה היחסי של העיר רעננה ,החלטנו לתמוך ולקדם כנס חשוב זה .מתוך
תפיסה זו ,פועלת העירייה לקידום הענף בחינוך הדור הצעיר ועידודו ללימודי מדעים
ומתמטיקה ומיישמת תוכניות חינוכיות בשיתוף חברות היי טק בינלאומיות".

חינוך
חדש :תלמידי רעננה אוספים מי גשמים
בבתי הספר היובל ויחדיו הותקנו מערכות
רוצה לדבר על זה בפורום?
לאיסוף מי גשם המועברים למכלי
ההדחה בשירותים ובכך חוסכים בצריכת
המים
ספורט
כדורעף :הפועל כפ''ס ניצחה ברעננה
הקבוצה של שגיא ברעם רשמה ניצחון
 1:3על ארזים רעננה בדרבי השרון
מדורים טורים ודעות
היום שבו חוקר פרטי אחר נכנס
לטריטוריה שלי
היא חשדה בו ,הוא חשד בה ושניהם גילו
את עצמם מחדש בגיל העמידה
בילוי ופנאי
''סופר דניאל וקסמי המדע''
''סופר דניאל וקסמי המדע'' הוא סרט
 DVDישראלי חדש לילדים המעביר את
חוויית המדע דרך עיניו של ילד סקרן
המגשים את חלומו להופיע בקרקס עם
קסמי מדע
כלכלה וצרכנות
רשת קפה גרג פותחת  11סניפים חדשים
הרשת הנמצאת בבעלות יאיר מלכה,
גלעד אלמוג וניר אדרי ,תיפתח 11
סניפים חדשים ,במהלך שלושת
החודשים הקרובים ,בהשקעה כוללת של
כ 15-מיליון שקל .שלושת הסניפים
הראשונים ייפתחו בקניון הזהב בראשון
לציון ,בגרנד קניון חיפה ובקניון לב חדרה

עמוד ראשי

תגובה לכתבה

הדפסת כתבה

שלח לחבר

לימודי מנהל עסקים במכללה
השוואת מנהלי תיקי השקעות
מחפשים תשואה גבוהה להשקעה? תיק האקדמית נתניה
ההשקעות מאכזב? משווים וחוסכים בין
הצעות ממנהלי התיקים המובילים.
www.bankrate.co.il

לימודי תואר ראשון ושני במנהל עסקים
במגוון התמחויות .המכללה האקדמית
נתניה  -עושים אוניברסיטה לעסקים….
www.netanya.ac.il
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