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טק הלאומית-ההיי כינוס רעננה למדיניות
   |  רעננה עיריית: מאת

רעננה הודעה מטעם עיריית -

▪  ▪  ▪
חודשיים בהם יידון עתיד -מפגשים דו ייערכו, טק הלאומית מתכנס שוב לקראת הכינוס שייערך באביב-למדיניות ההיי כינוס רעננה

 הקרובים  התעשיה עתירת הידע בישראל בעשורים
 

 .באוניברסיטה הפתוחה 16:30, 23.12.09', המפגש הראשון יתקיים ביום ד
 

השלישי  תערוך השנה את כינוס רעננה, טק הלאומית-וכינוס רעננה למדיניות היי בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה, עיריית רעננה

  .חודשיים באוניברסיטת רעננה-יתקיימו שני מפגשים דו, הקרוב לקראת הכינוס המרכזי שייערך באביב. טק הלאומית-למדיניות ההיי
 

באוניברסיטה  23.12.09', המפגש יערך ביום ד? שירדנו מהפסים האם יהיה קטר או: 2028טק בשנת -המפגש הראשון יעסוק בנושא היי

תוך , מצב התעשיה עתירת הידע בישראל ארנון בנטור מהטכניון את נייר העמדה אשר סוקר את' ובמהלכו יציג פרופ הפתוחה

ועדה  את המסמך הכינה. בעשורים הקרובים" הקטר שיובל את המשק הישראלי"ולהיות  התייחסות מיוחדת ליכולתה להמשיך

 .ומהאקדמיה מהממשל, שחבריה היו נציגים בולטים מהתעשיה
 

והובעה ההערכה , היתרון של ישראל בתחומי התעשיה עתירת הידע במסמך נתונים המצביעים על תהליך מתמשך של שחיקת

הוצעו בו צעדים ודרכי פעולה  כן-כמו. לאבד את מעמדה המוביל אם לא יופעלו מהלכים ממשיים לתיקון המצב שישראל עלולה

 .ישראל למניעת השחיקה ולשימור מעמדה של
 

 ,ארנון בנטור' פרופ, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, ירון-חגית מסר' פרופ ובהשתתפות, נחום חופרי, הכינוס ייערך במעמד ראש העיר

, המדען הראשי, ר אלי אופר"ד, מכון טכנולוגי לישראל ,דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וחוקר בכיר במוסד נאמן הטכניון

, התמחות חשבונאות במינהל עסקים ראש, רואה חשבון, ר ירון זליכה"ד, מנהל קרן פלטינום, שוקי גלייטמן ר"ד, ת"משרד התמ

, ומר לאוניד בקמן מיני קרנות ישראליות'ג, שותפה עצמאית, ר ארנה ברי"ד, ר כינוס רעננה"יו ,אריה סקופ' פרופ, מכללת קריית אונו

 .העברית האוניברסיטה, בית הספר למינהל עסקים
 

בהשתתפות ראשי , העבודה החדשים בישראל והשפעתם על ענף ההייטק יתקיים מפגש נוסף שיעסוק בחוקי 2010בחודש פברואר 

 . נציגי ההסתדרות והממשלה, הארגונים הכלכליים ,המשק
 

, שלמה גרדמן: הכינוס נמנים ל מיקרוסופט ישראל ועל חברי הנהלת"לשעבר מנכ, אריה סקופ' עומד הפרופ בראש כינוס רעננה

, הראשי לשעבר המדען, ר שוקי גלייטמן"ד, ל איגוד תעשיות המידע והאלקטרוניקה"מנכ ,שלמה וקס, ומייסד כינוס רעננה ASGל "מנכ

ל רשות הנמלים והרכבות ובכירים נוספים "לשעבר מנכ, עמוס רון ,מיקי שטיינר, ל סאפ ישראל"מנכ, כרמון-מבעלי כלנית, משה אלון

 . טק-ההיי מעולם
 

טק שקבעו בה את משכנן ובשנתיים האחרונות נערכו -העיקריים לחברות היי רעננה הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי המשיכה

בכינוסים אלה השתתפו . התעשיות המתקדמות בישראל אשר דנו בעיצוב עתידן של, טק הלאומית-שני כינוסים למדיניות ההיי בה

 .טק-הצבא וראשי חברות ההיי, הממשל, הכלכלה רבים מאנשי המפתח בתחומי
 

טק ובשל יתרונה היחסי של -בפיתוח היי אנו רואים חשיבות עליונה בשמירה על יתרונה היחסי של ישראל: "חופרי נחום, ראש העיר

 ".כינוס חשוב זה החלטנו לתמוך ולקדם, העיר רעננה
 

 .מראש השתתפות על בסיס הרשמה. שקלים 30: מחיר כרטיס
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