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בין קופנהגן  -בקלינטק  תעסוק 2009ועידת ישראל 
לירושלים

 ישראל לעסקים ועידת    גבעוני אבירם: מאת

גלובס הודעה מטעם -

▪  ▪  ▪
בשיתוף מכון מילקן וגלובס , "לירושלים קלינטק בין קופנהגן: "תעלה השנה את פורום הדיון, של גלובס 2009 ועידת ישראל לעסקים

כיצד להיערך ליעדי  ,יכולה ישראל להפוך למובילה עולמית בקלינטק בעידן שלאחר ועידת קופנהגן פורום הדיון יבחן כיצד. מחקרים

 .ועוד ,הפחתת פליטות גזי החממה בהתאם לדרישות האירופאיות
 

; מנהל גלובס מחקרים, אבי טמקין: יקחו חלק, ר עוזי לנדאו"ד, התשתיות ושר, כ גלעד ארדן"ח, בפאנל במעמד השר להגנת הסביבה

; מנהל שותף אקוואגרו, הלל מלוא; קבוצת אריסון, מיה ר"יו, בוקי אורן; מוסד שמואל נאמן, מרכזת תחום סביבה, אופירה אילון ר"ד

 .ר קבוצת שלמה"מייסד ויו ,ושלמה שמלצר; התאחדות התעשיינים, איגוד תעשיות הכימיה והפרמצבטיקה ר"יו, אשר גרינבאום
 

החידושים  יאגו הוא מומחה רב מוניטין בתחומי. מכון מילקן, ראש חקר שוק ההון, יאגו גלן' הפאנל יתקיים בהנחייתו של פרופ

הוא מתמקד בשימוש חדשני במכשירים פיננסיים להתמודדות עם  .השווקים המתפתחים והמימון הסביבתי, שווקי ההון, הפיננסיים

שווקים ויזמים שלא זכו בעבר לשירות הולם  עבודתו תרמה לדמוקרטיזציה של ההון בקרב. סביבתי וכלכלי, פיתוח חברתי אתגרים של

 . ורנל'סטריט ג לס טיימס ובוול'הוא כתב חמישה ספרים ומאמרי הדעה שלו מתפרסמים בלוס אנג .בארצות הברית וברחבי העולם
 

בדצמבר  14, 13הוועידה תתקיים בין התאריכים . ומרכזי בסדר היום הכלכלי ציבורי מהווה גורם משפיע, 2009ועידת ישראל לעסקים 

 .אביב במלון דיויד אינטרקונטיננטל שבתל
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