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7.1 < האקדמיה הצעירה הישראלית

והקימה  עולמית  למגמה  הצטרפה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 

פועלת  הצעירה  האקדמיה  הישראלית.  הצעירה  האקדמיה  את   2012 בנובמבר 

נעשית  החדשים  החברים  בחירת  האקדמיה.  של  ובסיועה  בגיבויה  עצמאית, 

בידי חברי האקדמיה הצעירה על פי תקנון מוסכם. 

חברי וחברות האקדמיה הצעירה הם אנשי ונשות מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. 

יש שאיפה שבהרכב האקדמיה יהיו איזון דיסציפלינרי וייצוג הולם של האוכלוסייה והקהילייה המדעית 

של  קצובה  לתקופה  היא  והחברות  החברים  כהונת  קובע.  כתנאי  המצוינות  לעקרון  בכפוף  בישראל, 

ארבע שנים. 

עם מטרותיה של האקדמיה הצעירה נמנים אלה: קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי 

המדיניות ובין המערכת האקדמית לחברה, קידום מעמד המדען והמדענית הצעירים בישראל, קידום יכולות 

מדעיות והתמודדות עם סוגיות בעלות חשיבות לאומית ובין�לאומית.

ברעם�צברי,  אילת  פרופ'  צדוק,  אבי  פרופ'  חדשים:  חוקרים  שבעה  הצעירה  האקדמיה  בחרה   2016 בשנת 

פרופ' יובל פלדמן, ד"ר יעל שטרנהל, ד"ר מיכל בר�אשר סיגל, ד"ר ספי הנדלר ופרופ' רועי קישוני. 

לאקדמיה הצעירה ועדות הפועלות בתחומים שונים: 

ועד מנהל הנבחר בידי האספה הכללית והמורכב משלושה חברים מתחומי דעת שונים: פרופ' רון מילוא -   >

יו"ר, פרופ' אלישבע באומגרטן ופרופ' מיכל פלדמן. 

הצעירה,  האקדמיה  מטרות  להשגת  הנדרשות  ופעולות  יזמות  עידוד  אלה:  נמנים  הוועדה  תפקידי  עם   

תכניות  ריכוז  הצעירה,  האקדמיה  של  החלטותיה  יישום  הצעירה,  לאקדמיה  אסטרטגית  תכנית  פיתוח 

ופעילויות, אישורן ותקצובן ועמידה בקשר עם האקדמיה הלאומית למדעים. 

אלה:  לעסוק בסוגיות  כדי  צעירים  חוקרים  של  מבטם  מנקודת  הרוח  מדעי  בקידום  דנה  נוספת  ועדה   >

ואפשרויות  תקציביים  צרכים  בין�תחומיים,  מחקר  כיווני  הרוח,  מדעי  של  וההוראה  המחקר  עתיד 

האקדמיה  בבית  כינוס  קיימה  הוועדה  בחברה.  והן  האוניברסיטאות  בתוך  הן  הרוח  מדעי  לקידום 
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בכינוס  החינוך.  משרד  של  הפדגוגי  הִמנהל  בשיתוף  הספר"  ובתי  האוניברסיטה  הרוח,  "מדעי  בנושא 

הוצגו יזמות קיימות ורעיונות בשלים לקיום תכניות לחיזוק מדעי הרוח. החברים בוועדה הם פרופ' ערן 

יונתן  פרופ'  באומגרטן,  אלישבע  פרופ'  אוטמזגין,  ניסים  פרופ'  אהרונסון�להבי,  שרון  ד"ר  בוכבינדר, 

בן�דב ופרופ' עודד הוד.

קובעי  עם  לקדם את הקשר  כדי  בכנסת  החינוך  ועדת  ועם  ועדת המדע  עם  בקשר  עומדת  הכנסת  ועדת   >

המדיניות. חברי הוועדה הם אלה: פרופ' דן אורון, פרופ' ליאת איילון, פרופ' יונינה אלדר, פרופ' עודד הוד, 

פרופ' מונא חורי�כסאברי, פרופ' אודי נקר, פרופ' דן פאר ופרופ' תמר ציגלר.

היא  הבאה  בשנה  בעולם.  הצעירות  האקדמיות  עם  הקשרים  לחיזוק  עובדת  חוץ  קשרי  ועדת   >

אלה: הם  הוועדה  חברי  בירושלים.  האסייתיות  הצעירות  האקדמיות  בין  מפגש  לקיים   מתעתדת 

זומר,  אודי  פרופ'  הוד,  עודד  פרופ'  איילון,  ליאת  פרופ'  אוטמזגין,  ניסים  ד"ר  ד"ר שרון אהרונסון�להבי, 

פרופ' מונא חורי�כסאברי, פרופ' דן פאר, פרופ' יובל פלדמן ופרופ' אבי צדוק.

החינוך.  במערכת  המשחק  הטמעת  את  מקדמת  למונדוס(  )המסע   Mundus החשיבה  משחק  ועדת   >

המדויקים,  במדעים  המדעי  המחקר  לעקרונות   8 מגיל  ילדים  לחשוף  ומטרתו  מהולנד,  הובא  המשחק 

צדוק אבי  פרופ'  הוד,  עודד  פרופ'  אלה:  הם  הוועדה  חברי  החברה.  ומדעי  הרוח  מדעי  הטבע,   מדעי 

ופרופ' מאיה שולדינר.

STEM אחראית ליזמת "ראשונות במדע" של האקדמיה הצעירה, שמטרתה לפעול לקידום נשים  ועדת   >

במקצועות ה�STEM )מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה(. חברי הוועדה הם אלה: פרופ' יונינה אלדר, 

נירית דודוביץ', פרופ' מיכל פלדמן, פרופ' אבי צדוק, פרופ' רועי קישוני  פרופ' אילת ברעם�צברי, פרופ' 

ופרופ' מאיה שולדינר.

מרכזי  ועדת  מדעיים,  בפרסומים  אתיקה  ועדת  במסגרתה:  הפועלות  הצעירה  האקדמיה  של  נוספות  ועדות 

.MD/Phd כתיבה, ועדת שכר לדוקטורנטים המועסקים בהוראה, ועדת תקשורת וועדת

31 חברי וחברות האקדמיה הצעירה הם אלה�

ד"ר שרון אהרונסון�להבי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ניסים אוטמזגין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דן אורון, המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע

פרופ' ליאת איילון, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' יונינה אלדר, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון

פרופ' נעם אליעז, המחלקה למדע והנדסה של חומרים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אלישבע באומגרטן, החוג להיסטוריה והחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה 

העברית בירושלים

פרופ' ערן בוכבינדר, המחלקה לפיזיקה כימית, מכון ויצמן למדע

פרופ' יונתן בן�דב, החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מיכל בר�אשר סיגל, החוג למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

פרופ' אילת ברעם�צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון



125  דין וחשבון שנתי < תשע“ז 2017-2016

פרק 7 < פעילויות נוספות לקידום מטרותיה של האקדמיה

פרופ' אורן גזל�אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

פרופ' נירית דודוביץ', המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע

פרופ' עודד הוד, בית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ספי הנדלר, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אודי זומר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מונא חורי�כסאברי, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יעקוב חנא, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

פרופ' אריאל כנפו�נעם, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רון מילוא, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע

פרופ' אהוד נקר, ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה ע"ש סקלר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דן פאר, המחלקה לביולוגיה של התא ואימונולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יובל פלדמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' מיכל פלדמן, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבי צדוק, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' תמר ציגלר, המחלקה למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רועי קישוני, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון

פרופ' מאיה שולדינר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

ד"ר יעל שטרנהל, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רודד שרן, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב 

בגוף  והחברות  החברים   .)Global Young Academy(  GYAב� גם  נכבדת  נציגות  הצעירה  לאקדמיה 

חורי�כסאברי מונא  פרופ'  הוד,  עודד  פרופ'  איילון,  ליאת  פרופ'  אהרונסון�להבי,  שרון  ד"ר  הם  זה   חשוב 

ופרופ' טליה פישר. לאקדמיה הצעירה קשר אמיץ עם אקדמיות צעירות לאומיות ברחבי העולם, והיא שוקדת 

על בנייתם וביסוסם של שיתופי פעולה אמיצים. 

www.young.academy.ac.il עוד על אודות ״האקדמיה הישראלית הצעירה״ אפשר לקרוא באתר�

מפגש קבלת חברים חדשים לאקדמיה הצעירה, 2016
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7.2 < היזמה למחקר יישומי בחינוך

פעילויות  המתארים  דוחות  שני  אור  ראו  תשע"ז(  )חורף-אביב  אלה  בימים 

בה בעת התחלנו בעבודה  בחינוך בשנה החולפת.  יישומי  היזמה למחקר  שקיימה 

על שתי פעילויות חדשות שמשרד החינוך הזמין אצלנו, ואפשר שנתבקש להתחיל 

בביצוען של שתיים נוספות במהלך השנה הקרובה.

הפעילויות שהסתיימו: אנו מברכים אפוא על המוגמר בשתי פעילויות של צוותי 

מומחים: האחת בנושא תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל )יו"ר: פרופ' ישראל בר�יוסף; 

מידע  כמקור  זמן  לאורך  הנמדדים  בנתונים  שימוש  בנושא  והאחרת  שטראוס(,  ניב  היזמה:  מטעם  מרּכֵז 

בושריאן(. שני  עודד  היזמה:  ז מטעם  )יו"ר: פרופ' לאה אחדות; מרכֵּ חינוכיות בישראל  ולתכניות  למדיניות 

הדוחות הונגשו במרשתת והופצו אלקטרונית, וגם נדפסו במהדורה מצומצמת. כן הונגשו באתרֵנו תקצירים 

שלהם באנגלית ועמודי מידע בערבית. 

באנגלית; תקציר  בעברית;  דוח  היזמה:  באתר  זמינים  בנתונים  ושימוש  המדעי  החינוך   בנושאי 

דפי מידע בערבית.

א. קידום החינוך המדעי

שהתקיים  המדעי,  החינוך  בנושא  הלימודי  המהלך  במסגרת 

שבהם  לימודיים  מפגשים  שלושה  נערכו  טראמפ,  קרן  ביזמת 

המדעי  החינוך  לקידום  רפורמות  של  שונים  היבטים  נדונו 

במוסדות  מדעי  חינוך   ;98 )מחר  ובהווה  בעבר  ובעולם,  בארץ 

בחינוך  ברפורמות  ותפקידם  מורים  החינוך;  למשרד  חיצוניים 

מדעי(, ולבסוף - יום עיון לקראת סיום המהלך הלימודי.
)Marcia Linn( מאוניברסיטת ברקלי  פרופ׳ מרשה לין 

שבקליפורניה, אורחת�מומחית ביום העיון

"על קצה המזלג" - נקודות מתוך הדוח ובעניינו�

ולא מרשם הפעלה  נקודת התחלה של תהליך  רעיוני המשמש  לרפורמה מסמך  לראות בתכנית  יותר  נכון  כי  נראה   >

מוגדרות,  דרך  אבני  ובצדו  חזון  הַמתווה  פי מסמך עקרונות  על  רב�שנתית,  בראייה  ניתן להתנהל,  יהיה  כך  מפורט. 

מסמך שאת יישומו והתאמתו למציאות המשתנה ילווה גוף מקצועי אמין שהנהלת משרד החינוך מגבה את פעילותו.

נראה לנו כי לקח חשוב ברפורמות עתידיות היא חשיבות ההתבוננות המערכתית. יש להכיר בהיותה של רפורמה   >

בתחום דעת מסוים בעלת השלכות מרחיקות לכת על כלל מערכת החינוך )למשל על התפתחותם המקצועית של 

מורים בתחומי דעת אחרים(. 

וגורמים חוץ�מערכתיים, אנו עדים לתהליך  בעקבות תהליך מתמשך של הגדלת מעורבות הקהילות המקומיות   >

ביזור של הוראת המדעים ולשונּות גדולה בין רשויות מקומיות שונות מבחינת איכות ההוראה, תכניה וערכיה... 

תוכני  של  )רגולטור(  כמַאסדר  את מקומו  ולחדד  להגדיר  את המשרד  ותחייב  תימשך, תתעצם  זו  נראה שמגמה 

הלימוד וערכיו ולצמצם את תפקידו כמתפעל )אופרטור( - למקומות שבהם לריכוז המשאבים יש ערך מוסף, וכן 

לסייע בהקטנת אי�השוויון במערכת החינוך.
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ב. שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן

זמן,  לאורך  הנמדדים  בנתונים  שימוש  בנושא  הפעילות 

יד הנדיב, כללה שלושה מפגשים: הראשון  ביזמת  שהתקיימה 

החינוך  בתחום  בישראל  הנאספים  המנהליים  בנתונים  עסק 

ובאפשרויות להנגשתם לצורכי מחקר, השני עסק באפשרויות 

אורך  בנתוני  לשימוש  והטכניות  המשפטיות  ובמגבלות 

לקראת  ופרטיות.  מידע  באבטחת  עסק  והשלישי  מנהלתיים, 

סוף הפעילות נערך יום עיון, ובו הוצגו בעיקר מסקנות מדיוני 

ממשרד  לסטטיסטיקה,  המרכזית  מהלשכה  נציגים  השתתפו  במפגשים  שהזמין.  מדעיות  ומסקירות  הצוות 

החינוך, מהרשות הארצית למדידה והערכה ועוד. 

משרד  בין  במהלכו  שהתקיים  הענייני  והשיח  הפעולה  שיתוף  את  בסיפוק  מציינת  היזמה  הפעילות  סיום  עם 

החינוך לראמ"ה )הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך( להלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( לביטוח 

נושא סקרי האורך  ומידע(.  יחידת רמו"ט - הרשות למשפט, טכנולוגיה  )במיוחד  הלאומי ולמשרד המשפטים 

נמצא זה כשתים�עשרה שנה על סדר יומה של היזמה )במידה כזו או אחרת(. במהלכן התפתח התחום מאוד, 

גם בזכות טכנולוגיות מתקדמות וגם בזכות אסדרה )רגולציה( והקמת גופים מקצועיים שנבעו ממנה. הגופים 

משותפת.  ובפעילות  משותפת  בהתנסות  ההכרה  גדלה  יוצא  וכפועל  מקצועי,  ידע  צברו  בישראל  המקצועיים 

נושא תרמה אף היא להתקדמות המושכלת של התחום בישראל.  היזמה סבורה שהתמדתה בעיסוק בַּ

מ"מ  של  המעשית  ובהובלתו  כהן,  מיכל  הגב'  החינוך,  משרד  מנכ"לית  של  בהנחייתה  החדשות�  הפעילויות 

המדען הראשי במשרד, ד"ר איתי אשר, הזמין המשרד בחודשים האחרונים שתי פעילויות שהיזמה תקיים 

מומחים  בהן  משתתפים  וחצי,  כשנתיים  נמשכת  שעבודתן  ועדות  אלה  קונסנסוס".  "ועדות  של  במתכונת 

מסקנות  ממצאים,  הכולל  מסכם  מסמך  מגישות  הן  פעילותן  ובתום  הנדון,  הנושא  של  שונים  להיבטים 

וצוותי  הוועדות  כל  חברי  כי  יצוין  הוועדה.  חברי  כלל  של  )קונסנסוס(  דעים  תמימות  על  ונשען  והמלצות 

המומחים הפועלים ביזמה עושים את עבודתם בהתנדבות. 

"על קצה המזלג" - נקודות מתוך הדוח ובעניינו�

רוב קובצי  לזהות בתוכו פרטים מצד אחר.  כזה שניתן  לבין  בין מידע מותמם מצד אחד  דיכוטומי  אין מדרג   >

הנתונים יימצאו בטווח שבין שני הקטבים האלה. על מנת לברר היכן במנעד הזה נמצא קובץ נתונים מסוים, 

יש לשקול הן את הסיכון הסטטיסטי לזיהוי והן שאלות בנוגע להיתכנות הטכנית והמומחיות הנדרשת לצורך 

זיהוי כזה. 

מה  מוחלטת  קביעה  של  כשאלה  לא  מחקר  לצורכי  נתונים  הנגשת  לאפשר  אם  השאלה  את  להבין  יש  ככלל   >

מותר ומה אסור אלא כתחום של ניהול סיכונים והערכה אם הסיכון לפגיעה בפרטיות עולה על הסיכוי שמחקר 

המסתמך על הנתונים יתרום לטוב הציבורי. 

מאוניברסיטת   )David Kaplan( קפלן  דיוויד  פרופ׳ 
מדיסון שבוויסקונסין, אורח ביום העיון
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מסקנותיהם מבוססות על שלושה אדנים: 

הראשון הוא הידע המקצועי של חברי הוועדות והצוותים והניתוח המשותף שהם עושים במהלך העבודה;  >

שדה באמצעות מפגשים עם אנשי מקצוע מהמטה ומהשדה;  השני הוא התרשמות מן הנעשה בַּ  >

ובעולם  בארץ  המחקר  של  סקירות   - מזמינה  שהוועדה  מדעיות  מסקירות  העולים  תכנים  הוא  השלישי   >

בהיבטים נבחרים של הנושא שעל הפרק.

ואלה שני הנושאים שבהם תעסוקנה הוועדות המוקמות בימים אלה� 

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך  א. 

התאמת תכניות לימודים וחומרי לימוד למאה העשרים ואחת  ב. 

נבדקת האפשרות שמשרד החינוך יזמין ביזמה שתי פעילויות נוספות, גם הן במתכונת קונסנסוס� 

ד ומּוגן במרשתת  פרקטיקות מיטביות ליצירת שיח מכַבֵּ א. 

הוראה המטפחת מיומנויות תוך�אישיות ובין�אישיות וכלים למדידתן ב. 

דוד  פרופ'  האלה:  השינויים  השנה  חלו  יערי,  מנחם  פרופ'  עומד  שבראשה  היזמה,  של  ההיגוי  בוועדת 

למתמטיקה  מהמכון  לובוצקי,  אלכס  ופרופ'  האקדמיה,  נשיאת  לסגן  בחירתו  עם  הוועדה  את  עזב  הראל 

באוניברסיטה העברית וחבר האקדמיה, הצטרף אליה. לאחרונה הגיעו האקדמיה הלאומית למדעים והנהלת 

יד הנדיב להסכמה בדבר הצורך להבטיח את פעילות היזמה בשנים הקרובות. נוסחה הצעה לשיתוף פעולה 

אקדמיה-יד הנדיב-משרד החינוך, והיא נבחנת בימים אלה.

 http://education.academy.ac.il/hebrew/ לאתר היזמה למחקר יישומי בחינוך�

7.3 < הקרן הלאומית למדע

בישראל  הבסיסי  למחקר  כספים  להקצות  ישראל  בשנות השבעים החליטה ממשלת 

למימוש  לפעול  האקדמיה  על  והטילה  מדעית,  מצוינות  סמך  ועל  תחרותי  בסיס  על 

הזרוע  תקציב  בסיסי".  למחקר  "הזרוע  את  האקדמיה  הקימה  כך  לשם  התכנית. 

החדשה, שנוהלה בידי האקדמיה, בא ממקורות ממשלתיים באמצעות ות"ת. 

הפיכתה  על  הוחלט  השנים  במשך  הקרן  של  פעילותה  בהיקף  הניכר  הגידול  בשל 

ונרשמה  כעמותה  למדע  הלאומית  הקרן  הוקמה   )1995 במאי   25( תשנ"ה  באייר  בכ"ה  עצמאית.  לעמותה 

ארגונית  כמסגרת  בהפעלתה  והוחל  הקרן,  של  המשפטי  מעמדה  שונה  בכך  העמותות.  רשם  אצל  כחוק 

אף  על  הבסיסי.  לקידום המחקר המדעי  ופועלת  עצמאית אשר שואבת את סמכותה מהקהילייה המדעית 

ביטוי לכך  זיקה חזקה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  היותה עמותה עצמאית, שומרת הקרן על 

הלאומית  הקרן  הקרן.  מועצת  כיו"ר  האקדמיה  נשיא  ובכהונת  הגופים  בין  הפעולה  בשיתוף  לראות  ניתן 

הדעת  בתחומי  מדעית  מצוינות  סמך  על  בישראל  בסיסי  במחקר  התומך  המרכזי  הגוף  כיום  היא  למדע 

השונים ובמגוון רחב של ערוצי תמיכה. 
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והרפואה  מטרת הקרן היא להעריך הצעות למחקר בסיסי בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים 

ההצעות  מחקר.  מענקי  הענקת  של  בדרך  הנבחרות  בהצעות  ולתמוך  והטכנולוגיה,  המדויקים  והמדעים 

נעשה  התכניות  מרבית  של  שיפוטן  מדעית.  ואיכות  מצוינות  סמך  על  תחרותי,  בהליך  ונבחרות  מוערכות 

בתהליך שיפוט דואלי שכולל ועדות מקצועיות וסיקור עמיתים.

כ�98% מתקציב הקרן לשנת תשע"ז הם הקצבת ות"ת; כשלושת האחוזים הנותרים באים מתרומות ישירות, 

מפרסים, מקרנות מיועדות ומקרנות שונות שהאקדמיה מנהלת.

בשנת תשע"ז פועלת הקרן בתקציב של קרוב ל�640 מיליון ש"ח בכל מסלולי המענקים, ובהם אלה�

תכניות הליבה: תכניות הממומנות מדי שנה מתקציב הליבה, פתוחות   > 

להגשה לכל תחומי הדעת ואינן ממוקדות בנושא מסוים.   

מיועדות  תוספתי,  מתקציב  הממומנות  תכניות  ייעודיות:  תכניות   > 

לקהל חוקרים מסוים או לנושא מסוים, ובדרך כלל מוגבלות בזמן.   

אישיים  מחקר  מענקי   1,834 הקרן  מממנת  הליבה  תכניות  במסגרת 

מענקי  ו�16  מחקר  מוקדי   6 אחרים,  מחקר  ובמוסדות  באוניברסיטאות 

ציוד  ברכישת  זו  כן תומכת הקרן במסגרת  כמו  ביכורה.  בתכנית  מחקר 

בתחומי  ספרים  של  לאור  בהוצאה  באוניברסיטאות,  מתקדם  מחקרי 

מדעי הרוח וכן בסדנאות מחקר בין�לאומיות. 

ייעודיות לקידום המחקר בתחומים ספציפיים, או  נוסף על תכניות ליבה אלה מפעילה הקרן גם תכניות 

המיועדות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות של חוקרים� 

תכנית מורשה למחקר ביו�רפואי - מופעלת בשיתוף קרן מורשה )Legacy Heritage Fund( ותורמים   >

מערכת  של  ניווניות  מחלות  של  בתחומים  והקליני  הבסיסי  המחקר  של  ולחיזוקו  לעידודו  ישראלים 

העצבים והפרעות גנטיות.

מענקי מחקר לרופאים�חוקרים בבתי החולים.  >

תכנית לעידוד מחקר בתחום תחליפי נפט לתחבורה.  >

תכנית למלגות השתלמות בתר�דוקטורט במדעי החברה.  >

תכנית מרכזי המצוינות I-CORE - פרי יזמת הות"ת וממשלת ישראל, תכנית המשלבת חיזוק של מצוינות   >

בישראל.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  חדשים  מדענים  וקליטת  חיוניות  מחקר  תשתיות  הקמת  מחקרית, 

התקציב הכולל לתכנית הוא 1.35 מיליארד ש"ח. במסגרת שני מחזורי ההגשה אושרו 16 מרכזים, ועד כה 

נקלטו בהם 89 חוקרים חדשים. המרכזים יזמו מספר רב של כינוסים בין�לאומיים, סדנאות וקורסי קיץ 

המיועדים לתלמידי מחקר מהארץ ומחו"ל ותמכו באלה.

לקידום  והיא משתפת פעולה עם קרנות מחקר שונות  זה מכבר הרחיבה הקרן את פעילותה הבין�לאומית,   >

הלאומית  הקרן  נכללות  אלו  בקרנות  מחו"ל.  חוקרים  לבין  ישראלים  חוקרים  בין  משותפת  מדעית  פעילות 

המענקים  מועצת   ,)National Natural Science Foundation of China – NSFC( בסין  הטבע  למדעי 

הבריאות, לחקר  הקנדי  המכון   ,)University Grants Commission – UGC( בהודו   האוניברסיטאית 
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 ,)IDRC and the Azrieli Foundation – CIHR( המרכז הבין�לאומי למחקר ופיתוח בקנדה וקרן עזריאלי

 .)Broad Institute( ומכון ברוד )NRF( הקרן הלאומית למחקר בסינגפור

של  האזורית  האירופית  בהנהגה  פעילה  והיא   ,)Global Research Council(  GRCב� שותפה  הקרן   >

.Science Europe הארגון לצד

פרטים נוספים על פעולת הקרן הלאומית למדע מובאים בדוח השנתי של הקרן לשנת תשע״ז ובאתר הקרן� 

 www.isf.org.il

7.4 < תל"מ - הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח

מטרותיו של פורום תל"מ הן לתאם בין הגופים המרכיבים אותו בנושאי מחקר ופיתוח, לקיים התייעצויות, 

לאגם משאבים מתקציבי הגופים האלה ולקבוע אחריות ביצוע של אחד או יותר מגופי הפורום בנוגע לפיתוח 

תשתיות מחקר ופיתוח לאומיות.

פועל בסיוע השירותים  )1997(. משנת תשס"ו הפורום  ביזמת האקדמיה בשלהי שנת תשנ"ז  הפורום הוקם 

להשכלה  במועצה  ות"ת  יו"ר  שותפים  בפורום  התמ"ת(.  במשרד  )לשעבר:  הכלכלה  משרד  של  הִמנהליים 

במשרד  מפא"ת  ראש  והחלל,  והטכנולוגיה  המדע  משרד  מנכ"ל  התמ"ת,  במשרד  הראשי  המדען  גבוהה, 

הביטחון, סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ונציג האקדמיה, המשמש יו"ר הפורום - לשעבר נשיאת 

האקדמיה פרופ' רות ארנון )היו"ר המייסד של הפורום הוא פרופ' יעקב זיו(.

ערוצי התמיכה במחקר ופיתוח )מו"פ( ממקורות לאומיים בישראל קיימים בעיקר במסגרות אלה�

מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על יסוד עקרונות תחרותיים  .1

מו"פ מגזרי )חקלאות, תעשייה, ביטחון ועוד( המנוהל ומתוקצב על יסוד צרכים וצפי ליישומים מוגדרים.  .2

השותפים בתל"מ סבורים כי מלבד ערוצים אלה יש צורך לתמוך מעת לעת בהקמת תשתיות מו"פ בתחומים 

שונים. לעתים תשתיות מו"פ אלה אינן נופלות בתחום אחריותו הבלעדית של אחד מגורמי התמיכה במו"פ. 

בחינה מקצועית של ההצעות והדרכים להקמת תשתיות לאומיות כאלה נעשית אפוא בפורום תל"מ, שממליץ 

על  וכן  אחרים(  מעוניינים  )וגופים  הפורום  מרכיבי  תקציבי  מתוך  המתאימה  התקציבי  האיגום  דרך  על  גם 

הגופים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה במסגרת התקציבית שנקבעה.

עם השנים החליט פורום תל"מ על איגום משאבים וביצוע מיזמים מדעיים וטכנולוגיים בהיקף כולל של 

מאות מיליוני דולרים. ואלה המיזמים העיקריים�

השתתפות שנתית של ישראל במתקן הסינכרוטרון האירופי )ESRF( - בהיקף כולל של 10 מיליון דולר  .1

מיזם אינטרנט 2 )תקשורת רחבת פס מהדור השני( - בהיקף של 38 מיליון דולר  .2
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מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק )SARAF( - בהיקף של 25 מיליון דולר  .3

רכישת ציוד כבד למחקרים בננוטכנולוגיה - בהיקף של 11 מיליון דולר  .4

הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בטכניון - בהיקף של 78 מיליון דולר  .5

של כולל  בהיקף   - מחקר  אוניברסיטאות  חמש  בעוד  ולננו�מדע  לננוטכנולוגיה  מו"פ  מרכזי  הקמת   .6 

142.5 מיליון דולר

הקמת מרכזי ציוד לשירות המו"פ הביוטכנולוגי - בעלות של 10 מיליון דולר  .7

הקמת תשתית לרשת "גריד" לאומית )למינוף משאבי הִמחשוב( - בעלות של 2.6 מיליון דולר  .8

רכישת ציוד למו"פ בתאי גזע - בעלות של 10 מיליון דולר   .9

הקמת מאגר/בנק רקמות לאומי - בעלות של 8.9 מיליון דולר  .10

פוטוניקה מתקדמת - בעלות של 56 מיליון דולר   .11

חקר המוח - בעלות של 25 מיליון דולר  .12

             

בשנים האחרונות פעלו שתי ועדות בדיקה מקצועיות שהגישו מסקנות והצעות: האחת - לבדיקת הצעת ות"ת 

צ'חנובר. ההצעה  גנטית, בראשות פרופ' אהרן  והאפשרות להקים תשתית לעכברים מהונדסים  בדבר הצורך 

שהוגשה לא אושרה בשל אי�התאמה לאינטרסים של חברי הפורום, והיא מטופלת כיום במסגרת ות"ת.

גנטי,  מאגר  להקים  והאפשרות  הצורך  בדבר  הכלכלה  הראשי במשרד  המדען  הצעת  לבדיקת   - השנייה 

בראשות פרופ' מישל רבל. ההצעה שהוגשה אושרה עקרונית בכפוף להשלמת מקורות מימון מחוץ לפורום. 

בימים אלה נבחנת אפשרות לשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, לרבות השלמת המימון הנדרש.
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים


