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"להפוך למוקדכלכלי חדש".

חברי

הפורוםהכלכלי

כלכלי,אליו הצטרפו בכירי רפואה,
ביוזמת ח״כ אראלמרגלית הוקם פורום
טכנולוגיה ואקדמיה מהעיר
נמצאים בצפון ,ואין סיבה שלא נכ־
$TS1$נכפיל$TS1$

300
מאת גואל בנו
טוען כי חיפהיכולה להמציא עצמה
$DN2$נכפיל$DN2$ונשלש
פיל
מחדש :״יש כאן היי־טק ,יש כאן רפואה
״בשילוב הטכניון ,האוניברסיטה
כושר:
מולי אדן ,נשיאאינטל ישראל לש־
$TS1$לשעבר$TS1$
בעולם .שי־
$TS1$שיתוף$TS1$
ויש כאן אקדמיה מהטובות
בצל המאבק המתמשךבמפעלי
ובתיה״ח ,חיפהיכולה להפוך למוקד
$DN2$לשעבר $DN2$ואחד מחברי הפורום :״אני חיפאי
חדש
פרק
לייצר
יכול
תוף
$DN2$שיתוף$DN2$
ובם־
$TS1$ובםביבותיה$TS1$,
יי התעשייה המזהמים בחיפה
עבר
לעיר.
פעולה
חרד ,ואם אנחנו החיפאים לא
ותיה $DN2$,יש מי שחושב אחרת ומבקש
ביבותיה,
נפעל ,אף כלכלי חדש ,מתעשייה מזהמתלתע־
$TS1$לתעשיית$TS1$
העובדה שכל בכירי התעשיות בעיר
$DN2$לתעשיית $DN2$היי־טק בתחום המכשורהרפואי״.
שיית
יפעל .אני מקווה שהפורום יהיה
אחד לא
התאגדו מעבירה מסר ברור
תעשיות
דווקא בשעת משבר להפוך את העיר
מנכ״ל ביתהחולים רמב״ם פרופ׳ רפי
הקטר שלהממשלה ,שתבין כי הגיע הז־
$TS1$הזמן$TS1$
מזהמות אאוט ,תעשיות ההיי־טקאין.
בינלאומי של היי־טק וחדשנות.
למוקד
ביאר הוסיף כי בחיפה יש חיבורייחורי
$DN2$הזמן$DN2$להחליף דיסקט
מן
םטארט־אפיםבישראל,
מתוך
באחרונה
מחקר
לפי
004,1
בעיר״.
שנערך
הטכנולוגיה והת־
$TS1$והתעשייה$TS1$.
בעולם בין הרפואה,
באוניברסיטת חיפה ,תינוקות בעיר נו־
$TS1$נולדים$TS1$
 $DN2$עם היקף ראש קטן יותר ,כנראה
לדים
ליוזמה הצטרפו גם פרופ׳ עמיר
עשייה.
$DN2$והתעשייה$DN2$.
האחרון
במחקר
נמצא
תה
לנדסברג ,דיקןהפקולטה הביו־רפואית
בגלל הזיהום ,וגם הנתונים על התח־
$TS1$התחלואה$TS1$
באוניברסיטת חיפה
שנערך
המחקר,
ממצאי
לפי
החברה
בטכניון; אלקה ניר,מנכ״לית
לואה
 $DN2$בעיר מדאיגים .על רקע בעיית
ואלון
התאגדו בכירים
המתמשכת
הזיהום
במפרץ חיפה ,בשנים
להשפעות הזיהום
הכלכלית של אוניברסיטת חיפה;
בנוגע
שותף ב״ארנסט אנד
לוגסי ,מנכ״ל
והאקדמיה
הרפואה
מעולם ההיי-טק,
מוקדי זיהום באזור תינוקות
האחרונותנולדו ב־
יאנג״ .כן הצטרפו יזמים כמו דדיפרל־
$TS1$פרלמוטר$TS1$,
בעירלפורוםכלכלי ביוזמתו של ח״כ
ראש קטנים ב־
במשקל נמוך ובהיקפי
%03
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וילנםקי וניטים דרוויש.
$DN2$פרלמוטר $DN2$,דן
מוטר,
וממובילי
אראלמרגלית ,יזם בעברו
והסביבה
בחיפה
השכונות
ביחס ליתר
מהפכת הםייבר בבאר־שבע .מרגלית
goelbeno@yedioth.co.il

את הכמות״.

גווידו

פרדו,מנכ״לפיליפס ישראל

שממוקמת

בחיפה,

הדגיש שזו

שעת

