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מסמך המלצות לטיפול בפסולת אריזות
בישראל
אופירה אילון ,מרדכי שכטר ,טל גולדרט ,מיכל
גרוסמן ,גדי רוזנטל ,מיכל נחמני ,עידן דורפמן
מסמך המדיניות מתבסס על גישת אחריות היצרן
המורחבת (העומדת ,בין השאר ,בבסיס חקיקה
אירופאית מקבילה ,ועתידה להיות מוחלת גם בחוק
האריזות בישראל) ,לפיה אחראים הגופים המייצרים
והמשווקים את האריזות או את המוצרים הארוזים בהן
לכל שלבי הטיפול בהן ,מבחינה פרקטית וכלכלית...

תכנית אב למשק המים – מדיניות ניהול
מערך הקולחים בישראל -סיכום והמלצות דיון
פורום המים מס  1של מוסד נאמן
אבי שביב ,מיקי זיידה ,טל גולדרט
במסגרת יום העיון בסוגיית ניהול מערך השפכים
והקולחים התקיימו שלושה מושבים שטיפלו בשלושה
נושאים מרכזיים (על בסיס נייר המדיניות של רשות
המים)   :איכות קולחים במוצא המט"שים ועיקרון
קביעת האיכות במוצא; מים אפורים ומערכות השבה
ביתיות; עתיד השפד"ן ופריסת מפעלי ההשבה.
נערך סיכום תמציתי של כל מושב ,וגובשו המלצות
למקבלי ההחלטות לגבי דגשים בהטמעת תוצרי יום
העיון ורעיונותיו.

סיכום מלא של יום העיון

חדשנות בישראל  - 2010יישום תוכנית
ישראל  ,2028סדנה  IIIלדיון בנושא:
הקלינטק בישראל  -תמונת מצב 2010
ב 20-ביוני  2010התקיימה סדנה שלישית בנושא "מינוף
החדשנות לבניית וחיזוק תעשיית הקלינטק בישראל"
באוניברסיטת תל-אביב .הסדנה ארכה  4שעות
והשתתפו בה על פי הזמנה מראש כ  40איש המעורים
והמעורבים בתעשיית הקלינטק בישראל...
.

סקר חדשנות בתעשיות המסורתיות בישראל
דן פלד ,מאיר בן חיים ,גרי לאופר
בשנת  2007נערך סקר מו"פ וחדשנות בקרב חברות
בינוניות וגדולות בענפי הייצור והשירותים בישראל
המסווגים כענפי טכנולוגיות מסורתיות ומסורתיות-
מעורבות .הסקר בדק את ההשפעה של חדשנות על
הביצועים העסקיים של מפעלי תעשיה ושרותים ,ואת
הגורמים החוסמים והתומכים בחדשנות תוך אבחנה בין
חדשנות טכנולוגית לארגונית...

מיזוג אויר סולארי בישראל -סיכום והמלצות
דיון פורום האנרגיה ה 18של מוסד נאמן
גרשון גרוסמן ,טל גולדרט
מדינת ישראל הינה בין המדינות שבהן חדירת מיזוג
האוויר היא מן הגבוהות בעולם .ישנם יותר מ 280-ימי
קרינת שמש בשנה ,ואינטנסיביות השימוש במיזוג האוויר
בבניינים ציבוריים ומסחריים מגיעה לכדי  300ימים
בשנה .לאור הניסיון הרב שנצבר בארץ במערכות חימום
מים סולאריות ,יש מקום לבדוק היתכנות טכנולוגית
וכלכלית של שימוש באנרגיה סולארית למיזוג האוויר.
הצלחה בנושא זה עשויה להניב חיסכון ניכר בהוצאות על
מיזוג אוויר אצל הצרכן הסופי ,ושימוש נרחב בטכנולוגיה
זאת עשוי להקטין את תלות המדינה ביבוא דלקים
והקמת תחנות כוח חדשות.

אומדן הביקוש וההיצע של כוח אדם הנדסי
בענף התשתיות
יחיאל רוזנפלד ,אדם בוכמן
בשנים האחרונות מורגש מחסור בכוח אדם הנדסי בענף
הבנייה והתשתית .המחסור מורגש יותר בתחומי
התשתית ופחות בבניין .מטרתה המוצהרת של עבודה
זו היא לאמוד את הביקוש ואת ההיצע לכוח אדם הנדסי
 מהנדסים והנדסאים—בענף התשתית ,לאור הגידולהצפוי בעבודות תשתית בשנים הבאות והחשש ההולך
ומתממש של מחסור בכוח אדם כאמור...
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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

