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הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על
כלכלת ישראל
הפרסום כולל שני דו"חות של השלב השני
בפרויקט שפעל במימון משותף של מוסד נאמן
במסגרת התוכנית "כלכלת הביטחון הלאומי" ושל
מנהלת מת"א במשרד הביטחון .דו"ח " -5ניתוח
מאפיינים ומגמות של תעשיית החלל בישראל" -
נתונים מסקר של חברות חלל בישראל ומראיונות
עם גורמים המעורבים בתעשיית החלל ובפעילות
החלל בארץ .דו"ח " - 6דוח מסכם על חקר
השוק והמדיניות בתחום החלל" -הוקדש
למדיניות בתחום החלל ולניתוח מבנה שוק החלל
העולמי ,מגמות של תעשיית החלל בעולם,
מיקומה של תעשיית החלל הישראלית בשוק
הגלובאלי ומיצובה.

רכב חשמלי והיברידי  -סיכום והמלצות
דיון פורום האנרגיה מס'  14של מוסד
נאמן
פיתוח אמצעי תחבורה אשר אינם מבוססים על
דלק מחצבי (פוסילי) הוא נושא הנמצא בקדמת
סדר היום הציבורי במדינות רבות ברחבי העולם.
זהו אמצעי יעיל ומתבקש למניעת זיהום אויר,
בעיקר זיהום האוויר בתוך הערים .פרסום זה
עוסק במשמעויות התשתיתיות והסביבתיות של
כניסה מסיבית של רכבים חשמליים והיברידיים
לצי התחבורה במדינת ישראל.

תחנות כוח סולאריות בישראל  -סיכום
והמלצות דיון פורום האנרגיה מס'  13של
מוסד נאמן
בשנים האחרונות על רקע המשבר הכלכלי והתנודות
החריפות במחירי הדלקים ,הולך וגובר בעולם העניין
בייצור חשמל מאנרגיית השמש.
שתי קבוצות של טכנולוגיות לייצור חשמל מאנרגית
השמש הגיעו לדרגת בשלות טכנולוגית המאפשרת
יישומן בקנה מידה רחב .פורום זה דן ביתרונות
ובחסמים הקיימים במדינת ישראל עבור שתי
טכנולוגיות מרכזיות אלו ,ובפעולות הנדרשות על
מנת לעודד כניסתה המסיבית של הטכנולוגיה למשק
החשמל הישראלי.

מחקר להערכת תכנית ה"מגנטון" -דו"ח
מסכם
המחקר להערכת תכנית ה“מגנטון“ נערך במהלך
 2008במימון משותף של מוסד שמואל נאמן ומנהלת
מגנ“ט .מטרות המחקר המרכזיות היו לבחון את
התפוקות של פרויקט ה“מגנטון“ ואת הצלחתו תוך
התמקדות במאפייני הפרויקטים ,החוקרים וראשי
הפרויקטים המשתתפים בהם ,לבחון את תהליכי
העבודה ושיתוף הפעולה בין המשתתפים בפרויקטים
מהאקדמיה ומהתעשייה ולגבש מסקנות והמלצות
אופרטיביות .

מדיניות תמיכה בהון סיכון :מעבר מגישה
פיננסית לגישה אבולוציונית מערכתית
)(STE-WP-42
רוב תוכניות התמיכה הממשלתיות להון סיכון
באירופה במהלך שנות ה 90 -היו מבוססות על גישה
פיננסית-סטטית לפתרון בעיית כשל השוק במימון
חברות הזנק טכנולוגיות ,במקום לנקוט בגישה
מערכתית לעידוד התהוות מערך חדשנות ושוק הון
סיכון חדש שיבטיח פתרון דינמי ארוך טווח לכשל
השוק .לאור התוצאות העגומות של תכניות תמיכה
אלו ולאור ההצלחה של תוכנית התמיכה הישראלית
בהון סיכון ,אנו טוענים שנקיטה בגישה אבולוציונית
מערכתית יכול לתרום לתכנון כלי ניתוח וכלי מדיניות
יעילים יותר.
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כל פרסומי מוסד שמואל נאמן ניתנים להורדה דרך האתר,
לצפייה ברשימת הפרסומים  -יש ללחוץ כאן
להסרת כתובתך מרשימת התפוצה לחץ כאן

