
 

 
Το Ιςραιλ πρόκειται να επενδφςει, ςε ορίηοντα πενταετίασ, 600 εκ. NIS (περίπου 176 εκ. δολ.) ςε ζνα νζο πρόγραμμα 
ανάπτυξθσ τθσ διαςτθμικισ τεχνολογίασ. Οι τζςςερισ επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ, που παρουςιάςτθκε από 
τθν αρμόδια αρχι «Israel Space Agency» ςτθν Υπουργό Επιςτθμϊν, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ Orit Farkash 
Hacohen, είναι: θ ενίςχυςθ του εμπορικοφ αποτυπϊματοσ των ιςραθλινϊν εταιρειϊν του κλάδου, θ υποςτιριξθ 
ςχετικϊν ερευνϊν, θ αφξθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αςχολείται με το αντικείμενο και θ γενικότερθ 
βελτίωςθ τθσ κζςθσ του Ιςραιλ ςτθν παγκόςμια αγορά ςχετικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων. Το πρόγραμμα ζχει κζςει 
μετριςιμουσ ςτόχουσ, όπωσ τον διπλαςιαςμό των εν λόγω εταιρειϊν από 60 ςε 120, τον τετραπλαςιαςμό των 
απαςχολοφμενων ςτον κλάδο από 2.500 ςε 10.000, κακϊσ και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ακαδθμαϊκϊν ερευνθτϊν 
που αςχολοφνται με το αντικείμενο από 120 ςε 160 κλπ. Παράλλθλα, το πρόγραμμα ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι του 
Ιςραιλ ςε διεκνείσ ςυνζργειεσ και προγράμματα.  
 
Πζραν των ανωτζρω ςτόχων, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εγκακιδρφςει ζνα εκνικό διαςτθμικό κζντρο, το οποίο κα 
βοθκιςει τισ εταιρείεσ που παράγουν ςχετικι τεχνολογία να ςυνεργάηονται με κυβερνθτικοφσ φορείσ, να λαμβάνουν 
υποςτιριξθ κλπ. Παράλλθλα, προτείνει τθν αναδόμθςθ του προγράμματοσ «Tevel» (ςχολικό πρόγραμμα καταςκευισ 
δορυφόρων) και τθ μετατροπι του ςε διεκνζσ, με ςφνδεςθ με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, 
ωσ εργαλείο για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό των μακθτϊν που επιδεικνφουν ςχετικζσ δεξιότθτεσ. 
  
Παράλλθλα, το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν εκτόξευςθ του δορυφόρου «Shalom» ςε ςυνεργαςία με τθν ιταλικι 
Διαςτθμικι Υπθρεςία, προκειμζνου να καταγραφοφν περιβαλλοντικζσ παράμετροι (όπωσ θ ςφςταςθ του 
ατμοςφαιρικοφ αζρα, οι ςυνκικεσ ςε εκτάςεισ γθσ ι ςε καλάςςια ςυςτιματα) που μπορεί να αποβοφν χριςιμεσ ςε 
γεωργικζσ καλλιζργειεσ ακριβείασ.  
 
Η αρμόδια Υπουργόσ κα Farkash Hacohen εξζφραςε τθν ικανοποίθςι τθσ για το πρόγραμμα, τονίηοντασ ότι «Η 
ι/διαςτθμικι βιομθχανία βρίςκεται ςε διαδικαςία μεταμόρφωςθσ και αυτό δθμιουργεί τεράςτια οικονομικι και 
εμπορικι δυναμικι για τθν ι/αγορά υψθλισ τεχνολογίασ».  
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         Eπενδυτικό πρόγραμμα 600 εκ. ΝΙS του Ιςραήλ ςτη διαςτημική τεχνολογία 


