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 מיליו� דולר לקרנות 55ת יקצו "שרי האוצר והתמ
, אמריקאיות בתחומי התעשייה� פ ישראליות"מו

  המדע והחקלאות
  

החליטו , אליעזר�ב�) פואד(בנימי� , ת"ושר התמ, ר יובל שטייני "ד, שר האוצר
פ בה& מתקיי� " מו מליו& דולר להגדלת שלוש קרנות55להקצות תקציב נוס$ של 

הפועלות , BARD וקר& BSFקר& , BIRDקר& : אמריקני�שיתו$ פעולה ישראלי
  . המדע והחקלאות בהתאמה, בתחומי התעשייה

  
ר "ד, ת"המדע& הראשי במשרד התמ,   מליו& דולר40משרד האוצר הקצה לנושא 

  . BIRD מליו& דולר נוספי� לקר& 15החליט להקצות  , אלי אופר
  

ה מתו* הכרה בחשיבות� של המחקר והפיתוח והחדשנות הטכנולוגית המהל* נעש
ומתו* רצו& להמשי* ולעודד את , כמנועי צמיחה מרכזיי� של המדינות המפותחות

והטכנולוגיי� בי& חוקרי� מצטייני� ובי& , התעשייתיי�, שיתופי הפעולה המדעיי�
  .חברות תעשייתיות בשתי המדינות

  

הפורו� השנתי , JEDG �ל  רקע מפגש של פורו� ההחלטה זו באה ע, זאת ועוד
ב דיוני� מקצועיי� בנושאי "שהתכנס לאחרונה  ובמסגרתו מקיימות ישראל וארה

עסק הפורו� השנה בהרחבת שיתופי , ת"לאור יוזמת שר האוצר ושר התמ. כלכלה
לבחו&  בפורו� הוחלט כי יש. טק�הפעולה הבילטראליי� בי& המדינות בתחו� ההיי

, BIRDהבילטראליות  כמו הקרנות, קיימי� שימוש בכלי� להרחיב פשרותהא את

BSFו �BARD,ובמסגרת זו בוחני� ג� אפשרות לתקצוב נוס$ מהצד האמריקאי .  
  

ה& לחיזוק , זהו צעד משמעותי וחשוב"ציי& כי  ר יובל שטייני "דשר האוצר 
לחדשנות ב וה& להזרמת מקורות "הקשרי� הכלכליי� והטכנולוגיי� ע� ארה

אנו מקווי� כי בעקבות צעד זה נשכיל לאתר הזדמנויות נוספות . הישראלית
  .". להגשמת מטרות אלו

  
תמכו קרנות אלה , מאז הקמת&"ציי& כי  ב� אליעזר) פואד(בנימי� ת "שר התמ

רבי� מתוכ� , יה והחקלאותיהתעש, במאות פרויקטי� משותפי� בתחומי המדע
ה בי& יה& מהוות נדב* מרכזי ביחסי הכלכלה והתעשי, ככאלה. הפכו לסיפורי הצלחה

   .."שיש לעשות הכל כדי לשמרו ולחזקו, שתי המדינות
  
 


