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בתצלום השער :גן המדע ופסל איינשטיין כפי שנשקף מתוך
בניין האקדמיה.
תצלום זה ורוב התצלומים שבחוברת צולמו על ידי :ששון תירם.
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דבר הנשיאה
שלום רב,
חלפה שנה ואני שמחה לציין לפניכם כמה נושאים מתוך קשת הנושאים
והפעילויות שבהם עסקה האקדמיה בשנה זו.
בנושא קשרי החוץ של האקדמיה חלו בחודשים האחרונים כמה
התפתחויות חשובות:
הגענו להסכם עם האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים ()NAS
פרופ' רות ארנון
לשיתוף פעולה באמצעות קיום כינוסים משותפים למדענים צעירים
מצטיינים משתי המדינות ,במסגרת התכנית של  .Kavli Frontiers of Scienceהכינוסים הם
בין–תחומיים וכוללים תחומים במדעי הטבע והחברה .ההכרזה על שיתוף הפעולה הזה נעשתה
בתחילת פברואר בישיבה המשותפת של מועצות האקדמיות האמריקניות (NAS ,NAE
ו– )IOMבקליפורניה .הכינוס המשותף הראשון יתקיים בארצות הברית ב– ,2013ואחריו בארץ
ב– .2015לארגון כינוסים אלה הקמנו ועדת היגוי שתתחיל לפעול בקרוב.
הידקנו בשנה האחרונה את הקשרים עם האקדמיה למדעים הצרפתית .במסגרת זו התקיים
החודש (מאי  )2012הכינוס הראשון ,בכימיה תאורטית ,באקדמיה בירושלים .הכינוס השני,
במתמטיקה ,ייערך בפריז ב–.2013
נחתם בתחילת חודש מאי הסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבין החברה המלכותית
בקנדה ( ,)RSCשכמוה כאקדמיה שלנו .זאת בעקבות יזמה של הוועדה לקשרי חוץ שלנו,
שחבריה פרופ' בני קדר (יו"ר) ,פרופ' נילי כהן ופרופ' מיכאל סלע .החתימה על ההסכם נעשתה
על ידיי ועל ידי פרופ' יולנדה גריזה ,נשיאת ה– ,RSCבטקס רשמי במעמד נשיא המדינה מר
שמעון פרס והמושל הכללי של קנדה ,מר דיוד לויד ג'ונסון ,באוטבה שבקנדה .ההסכם כולל
ביקורים הדדיים של מדענים וסדנאות משותפות .הסדנה הראשונה ,המתוכננת לשנה הבאה,
תהיה בתחום חקר המוח.
אנו ממשיכים ומרחיבים את הקשרים ההדוקים והרציפים עם האקדמיות הגרמניות .כינוס
בסדרה של  ,GISFOHהשלישי במספר ,התקיים השנה בצובה ,בהשתתפות כ– 50מדענים
מצטיינים צעירים מתחומי מדעי הרוח משתי המדינות .עם בריטניה נוצרו קשרים הדוקים
באמצעות השגריר הבריטי ,מר מתיו גולד ,והוקמה מועצה מדעית משותפת במדעי החיים
לתכנון קידום קשרי מדע ושיתוף פעולה שבהם האקדמיה תמלא תפקיד מרכזי.
לאחרונה יצרנו מגעים עם המזכיר הקבוע של האקדמיה השוודית ,ובעקבותיהם הסכמנו על חידוש
הקשרים והידוקם ועל קיומם של כינוסים משותפים של מדענים בכירים וצעירים מכל צד.
אנו מוסיפים לפתח את הקשרים עם כמה ארצות במזרח הרחוק שעמן יש לנו הסכמים,
ובהן האקדמיה הסינית (שקשר הדוק מתקיים בין הקרן הלאומית למדע שלנו והקרן הדומה לה
בסין) ,האקדמיה הקוֵראנית והאקדמיה האוסטרלית .השנה היו ביקורים של נשיאיהם ובכיריהם
של המוסדות בירושלים.
החטיבה למדעי הרוח יזמה השנה את פעילות שבוע מדעי הרוח .המלצות דוח "עתיד מדעי
הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל" של האקדמיה הביאו את החטיבה למדעי הרוח ליזום
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באביב זה את "משב רוח  -שבוע מדעי הרוח" ,שנועד לקרב את מדעי הרוח המגוונים לציבור
הישראלי ולהעלות את קרנם.
סדרת הרצאות מרתקות ,ערבי תרבות ודיונים בסוגיות מרכזיות במדעי הרוח התקיימו
בשבוע זה בירושלים ,בכרמיאל ובראשון לציון .אירוע הפתיחה החגיגי נערך במעמד נשיא
המדינה מר שמעון פרס בכרמיאל .בשלל האירועים השתתפו רבים מחברי החטיבה וכן זכינו
לשיתוף פעולה ולהתגייסות מחברי סגל מהאוניברסיטאות השונות ,חברי פורום הצעירים של
האקדמיה ,ולצדם אנשי רוח ,אמנים ואנשי תקשורת.
אני תקווה שפעולה זו ונוספות מסוגה יתרמו לקירוב הציבור הישראלי בכלל והנוער בפרט
למדעי הרוח ויעלו למודעות את חשיבותם ,את עבודת המחקר הענפה הנעשית בהם ,את
הישגיה המרשימים של העבודה הזאת ואת תרומתם לפרט ולחברה.
בפעילות בתחום חברה וממשל ,וכחלק ממימוש תפקידה על פי חוק בייעוץ והערכה לגורמי
הממשל ולציבור בישראל ,נרתמה השנה האקדמיה לנושא המחקר וההוראה בתחומי הגז ,הנפט
ואזורי ה– EEZבארץ .בהמשך לדיווחי בשנה שעברה על הקמת ועדות מומחים בין–לאומית
וישראלית לבדיקת הנושא  -המלצות ועדות אלה הוגשו הן לכנסת והן לראש הממשלה
והשרים הרלוונטיים וכן לראשי הות"ת ,האוניברסיטאות והקרן הלאומית למדע ,ואלה כבר
החלו בפעולות לקידום מסקנות הוועדה .ברצוני לציין בסיפוק את תגובתו של המשרד לאיכות
הסביבה והתשתיות וכן את פעילותה של ות"ת שנרתמה להקמת מוקד מחקר באוניברסיאות
כחלק ממימוש המלצות הוועדה .ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת אף היא אימצה את
המלצות האקדמיה ואף פנתה לראש הממשלה לפעול על פיהן .פעילות כוללת זו תביא ליצירת
מערך מחקר בארץ בתחום שבוודאי יהפוך למרכזי במרוצת השנים הקרובות.
ולסיום ,ברצוני לשוב ולהודות לחבריי במועצת האקדמיה על פעילותם הנמרצת ועל נכונותם
לעזרה בכל עת ובכל שעה .כמו כן נתונה תודתי לצוות המעולה והמסור של האקדמיה אשר
מקבל על עצמו את משימות הביצוע והטיפול השוטף בכל תחומי הפעילות ,ביעילות יוצאת
דופן.

בברכה,
רות ארנון
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ייסודה של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים
בראשית שנות החמישים החלו לדון במשרד החינוך והתרבות על אפשרות הקמתן של שתי
אקדמיות :האחת למדעי הרוח והאחרת למדעי הטבע .בשנת  1955הוקמה ועדה בראשותו
של שר החינוך ,פרופ‘ בן–ציון דינור ,ובהשתתפותם של אחדים מבכירי המדענים ,והיא דנה
בהצעות להקמת האקדמיות .הוועדה המליצה לפני הממשלה לפתוח בצעדים לקראת הקמתה
של “פרה–אקדמיה“ .הממשלה קיבלה את ההצעה ,אולם ההתנגדות שהתעוררה בכנסת הביאה
לגניזתה .באותה השנה פנתה משפחת ון ליר לממשלת ישראל והציעה להקים בירושלים “מרכז
לקידום התרבות“ ,שישמש מקום מפגש לאנשי מדע ,לאנשי רוח ,להוגי דעות ולאנשי אמנות.
ההצעה נדונה בממשלה בדצמבר  1955ואושרה .בהחלטה נאמר ש“המרכז לקידום התרבות
יאכסן את האקדמיה ללשון העברית ואת האקדמיות (העתידות לקום) למדעי רוח וטבע
ולאמנויות“ ומטרתו תהיה “ריכוז הישגי המחקר האקדמי הגבוה“ .בעקבות ההחלטה הקצתה
הממשלה את חלקת הקרקע שעליה עומדים היום האקדמיה למדעים ומכון ון ליר .ואולם ,עקב
ההסתייגויות שנתעוררו באותה התקופה מהקמת האקדמיה שינתה הממשלה את החלטתה,
ובנוסח המתוקן של ההחלטה מ– 8במרס  1956הושמט הסעיף הקובע כי המרכז יאכסן את
האקדמיות הלאומיות.
על אף נסיגתה של הממשלה מהחלטתה הראשונה נמשכו המאמצים להקים את האקדמיה.
בראש היוזמים עמד פרופ‘ אהרן קציר .הוא הציג לפני דוד בן–גוריון את תכניתו להקים שתי
אקדמיות ,שתפקידן יהיה בין השאר לרכז את הדגולים מקרב אנשי הרוח ,המלומדים ,המדענים
והאמנים בישראל; להשתתף בתכנון המדעי-הלאומי של פיתוח הארץ; לייצג את ישראל בפורום
של המדע הבין–לאומי; לקיים מגע מתמיד עם הגופים המקבילים בחוץ–לארץ; לקיים פעולות
אחרות בעלות אופי אקדמי או חינוכי .דוד בן–גוריון נתן את ברכתו להצעה.
לאחר פגישת הכנה של פרופ‘ אהרן קציר עם רקטור האוניברסיטה העברית ונשיא הטכניון,
שנדונו בה הצעותיו של קציר ,זימן דוד בן–גוריון ב– 28בנובמבר  1957דיון בפורום רחב כדי
ללבן את הבעיות הכרוכות בייסוד האקדמיה .בדיון השתתפו גם שר החינוך והתרבות דאז זלמן
ארן ,לשעבר שר החינוך ,פרופ‘ בן–ציון דינור ופרופסורים מן המוסדות להשכלה גבוהה .הדיון
נסב על אופייה של האקדמיה ועל תפקידיה ,וגם הובאו נימוקים בעד ונגד הקמתה .בסיכום
הדיון הוחלט על הקמת ועדה מכינה לקראת הקמת האקדמיה אף כי נשארו בעינם חילוקי
הדעות וההיסוסים בקרב משתתפי הדיון באשר להקמתו של מוסד שהוא מעין אקדמיה.
ביוני  1958נתמנתה ועדה שמתפקידה היה להציע רשימת מועמדים לוועדה המכינה .ועדה זו
חרגה מן התפקיד שהוטל עליה והכינה גם טיוטה של הצעת החלטה בדבר הקמת “בית ועד“
או “אקדמיה“ .באוקטובר  1958הגיש שר החינוך והתרבות את ההצעה לפני הממשלה ,והיא
אושרה ב– 9בנובמבר  .1958לפי ההצעה ייפתה הממשלה את כוחם של ראש הממשלה ושר
החינוך והתרבות למנות ועד מכין להקמת “בית ועד“ (אקדמיה) למדעי הרוח והטבע ,שישבו
בו אנשי המדע הדגולים במדינה .ב– 17בדצמבר  1958פנה דוד בן–גוריון אל אנשי המדע והרוח
שהוועדה המליצה עליהם והזמינם לשמש חברים בוועדה המכינה להקמת האקדמיה.
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אלה חברי הוועדה המכינה:
שאול אדלר ,אריה דבורצקי ,ברנרד צונדק ,יואל רקח ,אפרים א‘ אורבך ,בן–ציון דינור ,נפתלי ה‘
טור–סיני ,ליאון מאיר ,יעקב פולוצקי ,נתן רוטנשטרייך ,גרשם שלום ,פרנץ אולנדורף ,נתן רוזן,
מרכוס רינר ,יצחק ברנבלום ,אהרן קציר
חברי כבוד:
חנוך אלבק ,מרטין בובר ,יצחק פ‘ בער ,שמואל ה‘ ברגמן ,משה צ‘ סגל ,יחזקאל קויפמן
מתפקידה של הוועדה המכינה היה לעבד תקנון ל“בית הוועד“ .ואמנם בישיבתה הראשונה של
הוועדה ,ב– 6בינואר  ,1959נקבעה ועדה להצעת תקנון .הצעת התקנון עובדה בשישה חודשים,
וב– 12ביולי  1959אישרה אותה מליאת הוועדה המכינה .תקנון זה היה “תקנון האקדמיה
הלאומית למדעים“ ,והוא אושר בממשלה ב– 13בספטמבר  .1959כך נוסדה האקדמיה למעשה
ונתאפשר לה להתחיל בפעילותה .ב– 27בדצמבר  1959נתכנסה הוועדה המכינה בראשותו של
מרטין בובר והכריזה על הקמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .חבריה הראשונים היו
חברי הוועדה המכינה.
ב– 23בפברואר  1960התקיימה ישיבתה הראשונה של האסיפה הכללית של האקדמיה
בהשתתפות ראש הממשלה דאז דוד בן–גוריון ,והוא ישב בראשה .בישיבה נבחרו פרופ‘ מרטין
בובר לנשיא האקדמיה ופרופ‘ אהרן קציר לסגן הנשיא.
עיגון מעמדה של האקדמיה הלאומית למדעים בחוק המדינה נעשה לאחר שוועדת השרים
לענייני חקיקה הכינה בשיתוף עם חברי האקדמיה ,הפרופסורים אהרן קציר וגרשם שלום,
הצעת חוק לאקדמיה .ב– 14ביוני  1961אישרה הכנסת את “חוק האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים תשכ“א.“1961-
במרס  1962נתפרסם ברשומות “תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים“ ,לאחר
שהאסיפה הכללית של האקדמיה אישרה אותו.

אלה מטרות האקדמיה ותפקידיה:
 .1לרכז בתוכה כחברים מטובי אישי המדע תושבי ישראל;
 .2לטפח ולקדם פעילות מדעית;
 .3לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית;
 .4לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ לארץ;
 .5לפעול בייצוג המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין-לאומיים ,מתוך תיאום
עם מוסדות המדינה;
 .6לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע;
 .7לעסוק בכל פעילות אחרת שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות.
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מועצת האקדמיה

מִנהל האקדמיה

פרופ‘ רות ארנון

ד“ר מאיר צדוק

הנשיאה

מנהל האקדמיה

פרופ‘ ב"ז קדר

יוסף לנץ

סגן הנשיאה

הסמנכ“ל לכספים ולמנהל

פרופ‘ רפאל משולם

טלי אמיר

יו“ר החטיבה למדעי הטבע

מנהלת ההוצאה לאור

פרופ‘ יוחנן פרידמן

אביטל בר

יו“ר החטיבה למדעי הרוח

הדוברת ומנהלת קשרי ציבור

פרופ‘ מנחם יערי

בוב לפידות

הנשיא לשעבר

ראש האגף לקשרים בין–לאומיים

ד“ר מאיר צדוק

ד“ר יוסי סגל

מנהל האקדמיה

רכז החטיבה למדעי הטבע

גליה פינצי
רכזת החטיבה למדעי הרוח

בת–שבע שור
מנהלת פרויקטים מיוחדים
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נושאי תפקידים בעבר ובהווה
נשיאי האקדמיה
פרופ‘ רות ארנון
פרופ‘ מנחם יערי
פרופ‘ יעקב זיו
פרופ‘ יהושע יורטנר
פרופ‘ אפרים א‘ אורבך ז“ל
פרופ‘ אריה דבורצקי ז“ל
פרופ‘ גרשם שלום ז“ל
פרופ‘ אהרן קציר ז“ל
פרופ‘ מרטין בובר ז“ל

יושבי ראש החטיבה
למדעי הרוח

סגני נשיא
—2010
2010—2004
2004—1995
1995—1986
1986—1980
1980—1974
1974—1968
1968—1962
1962—1960

פרופ' ב"ז קדר
פרופ‘ רות ארנון
פרופ‘ חיים תדמור ז“ל
פרופ‘ מנחם יערי
פרופ‘ נתן רוטנשטרייך ז“ל
פרופ‘ יהושע יורטנר
פרופ‘ אפרים א‘ אורבך ז“ל
פרופ‘ אריה דבורצקי ז“ל
פרופ‘ גרשם שלום ז“ל
פרופ‘ אהרן קציר ז“ל

—2010
2010—2004
2004—1995
1995—1994
1993—1986
1986—1980
1980—1974
1974—1968
1968—1962
1962—1960

יושבי ראש החטיבה
למדעי הטבע

—2007
פרופ‘ רפאל משולם
—2007
פרופ‘ יוחנן פרידמן
2007—2004
פרופ‘ אלכסנדר לויצקי
2007—2001
פרופ‘ ב“ז קדר
2004—2001
פרופ‘ דן שכטמן
2001—1995
פרופ‘ שאול שקד
2001—1995
פרופ‘ רות ארנון
1995—1989
פרופ‘ יהושע בלאו
1995—1992
פרופ‘ יעקב זיו
1989—1986
פרופ‘ אהרן ברק
1992—1989
פרופ‘ יצחק שטיינברג
1986—1983
פרופ‘ נתן רוטנשטרייך ז“ל
1989—1986
פרופ‘ ישראל דוסטרובסקי
1983—1980
פרופ‘ דן פטינקין ז“ל
פרופ‘ שמשון אברהם עמיצור ז“ל 1986—1980
1980—1974
ז“ל
רוטנשטרייך
פרופ‘ נתן
©¥®ª¨¶¥¨´µ¥ ¶¥ª¡¨  ¥ª³¨¨¡¥ ¶¬µ
1980—1974
פרופ‘ יגאל תלמי
1974—1969
יהושע פראוור
פרופ‘
The Israel Academy
ז“לof Sciences and
Humanities
Jubilee
1974—1968
פרופ‘ ארנסט דוד ברגמן ז“ל
1969—1963
פרופ‘ אפרים א‘ אורבך ז“ל
1968—1963
פרופ‘ אריה דבורצקי ז“ל
פרופ‘ גרשם שלום
©¡¥1962—1960
ז“ל ®¡ ¡¬¢ª ¥ª³
¬¥¥µ
1963—1960
פרופ‘ יואל רקח ז“ל

5

נשיאי האקדמיה מאז נוסדה (מימין למעלה)
פרופ' מרטין בובר ז"ל
פרופ' אהרן קציר ז"ל
פרופ' גרשם שלום ז"ל
פרופ' אריה דבורצקי ז"ל
פרופ' אפרים א' אורבך ז"ל
פרופ' יהושע יורטנר
פרופ' יעקב זיו
פרופ' מנחם יערי
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חברי האקדמיה
החטיבה למדעי הטבע
שנת הבחירה

אברמסקי ,עודד

פרופסור לרפואה ,נירולוגיה ,בית הספר לרפואה
של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים

תשס“ט2009/

אגמון ,שמואל

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשכ“ד1964/

אהרונוב ,יקיר

פרופסור לפיזיקה,
אוניברסיטת תל–אביב

תש“ן1990/

אולמן ,שמעון

פרופסור למתמטיקה שימושית ולמדעי המחשב,
מכון ויצמן למדע

תשע"א2011/

אורן ,משה

פרופסור לביולוגיה מולקולרית,
מכון ויצמן למדע

תשס“ו2006/

אלון ,נוגה

פרופסור למתמטיקה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשנ“ז1997/
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אמרי ,יוסף

פרופסור לפיזיקה,
מכון ויצמן למדע

תשס“ב2002/

ארנון ,רות

פרופסור לאימונולוגיה כימית,
מכון ויצמן למדע

תש“ן1990/

בירק ,יהודית

פרופסור לביוכימיה חקלאית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ג1993/

בן–אברהם ,צבי

פרופסור לגאופיזיקה,
אוניברסיטת תל–אביב

תש“ס2000/

בקנשטיין ,יעקב

פרופסור לפיזיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ז1997/

ברנשטיין ,יוסף

פרופסור למתמטיקה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ב2002/

גרונר ,יורם

פרופסור לגנטיקה מולקולרית,
מכון ויצמן למדע

תשנ“ט1999/
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גרינולד ,עמירם

פרופסור לנירוביולוגיה,
מכון ויצמן למדע

תשנ“ח1998/

דגן ,גדעון

פרופסור להידרולוגיה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ו2006/

הייבלום ,מרדכי

פרופסור לפיזיקה,
מכון ויצמן למדע

תשס“ח2008/

הראל ,דוד

פרופסור למדעי המחשב,
מכון ויצמן למדע

תש“ע2010/

הרושובסקי ,אהוד

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ח2008/

הררי ,חיים

פרופסור–מכון לפיזיקה,
מכון ויצמן למדע

תשל“ח1978/

הרשקו ,אברהם

פרופסור–מחקר לביוכימיה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תש“ס2000/
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וילנר ,איתמר

פרופסור לכימיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ב2002/

וילצ‘יק ,מאיר

פרופסור לביופיזיקה,
מכון ויצמן למדע

תשמ“ח1988/

זיו ,יעקב

פרופסור–מחקר להנדסת חשמל,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשמ"א1981/

זכאי ,משה

פרופסור–מחקר להנדסת חשמל,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשנ“ג1993/

זליגסון ,אורי

פרופסור לרפואה ,המטולוגיה,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא ואוניברסיטת תל–אביב

תשס“א2001/

זקס ,ליאו

פרופסור לביולוגיה,
מכון ויצמן למדע

תשל“ו1975/

חת ,אילן

פרופסור למיקרוביולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ח1998/
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טנא ,רשף

פרופסור לכימיה,
מכון ויצמן למדע

תשע"א2011/

יונת ,עדה

פרופסור לביולוגיה מבנית,
מכון ויצמן למדע

תש“ס2000/

יורטנר ,יהושע

פרופסור לכימיה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשל“ג1973/

ירדן ,יוסף

פרופסור לביולוגיה מולקולרית,
מכון ויצמן למדע

תשס“ז2007/

לויה ,יוסי

פרופסור לאקולוגיה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ט2009/

לוין ,רפאל דוד

פרופסור לכימיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ב1991/

לויצקי ,אלכסנדר

פרופסור לכימיה ביולוגית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ט1999/
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ליפקין ,צבי

פרופסור לפיזיקה,
מכון ויצמן למדע

תש“ל1970/

משולם ,רפאל

פרופסור לכימיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ה1994/

ניצן ,אברהם

פרופסור לכימיה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ט2009/

סידר ,חיים

פרופסור לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ג2003/

סלע ,מיכאל

פרופסור–מכון לאימונולוגיה,
מכון ויצמן למדע

תשל“א1971/

פורסטנברג ,הלל

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשל“ד1974/

פרוהמן ,דב

פרופסור לפיזיקה שימושית

תשנ“ב1991/
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צ‘חנובר ,אהרן

פרופסור–מחקר לביוכימיה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשס“ד2004/

קשדן ,דוד

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ו2006/

רבין ,מיכאל

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ“ב1982/

רבל ,מישל

פרופסור לגנטיקה מולקולרית,
מכון ויצמן למדע

תשס“ה2005/

רזין ,אהרון

פרופסור לביוכימיה ,בית הספר לרפואה
של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים

תשס“ח2008/

שגב ,מרדכי

פרופסור לפיזיקה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשע"א2011/

שטיין ,יחזקאל

פרופסור לרפואה פנימית,
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים

תש“ם1980/
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שטיינברג ,יצחק צבי פרופסור לכימיה פיזיקלית,
מכון ויצמן למדע

תשמ“ז1987/

שילה ,יוסף

פרופסור לגנטיקה מולקולרית,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ה2005/

שכטמן ,דן

פרופסור–מחקר להנדסת חומרים,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשנ“ו1996/

שלח ,שהרן

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ“ח1988/

שמיר ,עדי

פרופסור למתמטיקה שימושית,
מכון ויצמן למדע

תשנ“ח1998/

תדמור ,זאב

פרופסור–מחקר להנדסה כימית,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשמ“ד1984/

תלמי ,יגאל

פרופסור לפיזיקה גרעינית,
מכון ויצמן למדע

תשכ“ג1963/
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החטיבה למדעי הרוח
אומן ,ישראל

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ“ט1989/

אידל ,משה

פרופסור למחשבת ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ו2006/

איזק ,בנימין

פרופסור להיסטוריה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשנ“ו1996/

אנגלרד ,יצחק

פרופסור למשפטים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ב1992/

באואר ,יהודה

פרופסור לחקר השואה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תש“ס2000/

בית–אריה ,מלאכי

פרופסור לקודיקולוגיה ופלאוגרפיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ג2003/

בלאו ,יהושע

פרופסור לשפה וספרות ערבית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשכ“ח1968/
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בלידשטיין ,יעקב

פרופסור למחשבת ישראל,
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

תשס“ז2007/

בן–חיים ,זאב

פרופסור ללשון העברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשכ“ו1966/

ברינקר ,מנחם

פרופסור לספרות עברית ולפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ח2008/

ברק ,אהרן

פרופסור למשפטים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשל“ו1975/

גולדנברג ,גדעון

פרופסור לבלשנות ושפות שמיות,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ו1996/

גרוסמן ,אברהם

פרופסור לתולדות עם ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ט1999/

הלברטל ,משה

פרופסור למחשבת ישראל ולפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תש“ע2010/
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הלפמן ,אלחנן

פרופסור לכלכלה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשמ“ח1988/

הנדלמן ,דון

פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ח1998/

הרט ,סרג‘יו

פרופסור לכלכלה ולמתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ו2006/

הרן ,מנחם

פרופסור למקרא,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ו1996/

וולקוב ,שולמית

פרופסור להיסטוריה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ו2006/

טורניאנסקי ,חוה

פרופסור לספרות יידיש,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ז2007/

יערי ,מנחם

פרופסור לכלכלה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ב1991/
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כהן ,נילי

פרופסור למשפטים,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ד2004/

מרגלית ,אבישי

פרופסור לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשע"א2011/

נבו ,רות

פרופסור לספרות אנגלית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ“ו1986/

נבון ,דוד

פרופסור לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת חיפה

תשנ“ב1992/

סטרומזה ,גדליה

פרופסור למדע הדתות,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ח2008/

פינקלברג ,מרגלית פרופסור ללימודים קלאסיים,
אוניברסיטת תל–אביב

פרידמן ,דניאל

פרופסור למשפטים,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ה2005/

תשנ“ה1995/
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פרידמן ,יוחנן

פרופסור ללימודי האסלאם,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ט1999/

פרידמן ,מרדכי
עקיבא

פרופסור לתלמוד,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“א2001/

צפריר ,יורם

פרופסור לארכאולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“א2001/

קדר ,בנימין זאב

פרופסור להיסטוריה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ח1998/

קולברג ,איתן

פרופסור לשפה וספרות ערבית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ“ג1993/

קוריאט ,אשר

פרופסור לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת חיפה

תשס“ב2002/

קליין ,יעקב

פרופסור לאשורולוגיה,
אוניברסיטת בר–אילן

תשס“ה2005/
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קפלן ,יוסף

פרופסור להיסטוריה ולהיסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשס“ד2004/

רובינשטיין ,אריאל

פרופסור לכלכלה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשנ"ה1995/

רק ,יואל

פרופסור לאנטומיה ולאבולוציה,
אוניברסיטת תל–אביב

תשס“ח2008/

שולמן ,דוד

פרופסור ללימודים הודיים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ“ח1988/

שטרנהל ,זאב

פרופסור למדע המדינה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תש“ע2010/

שקד ,שאול

פרופסור ללימודים אירניים ולמדע הדתות,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ“ו1986/

ששה–הלוי ,אריאל

פרופסור לבלשנות,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תש“ס2000/
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רשימת מקבלי הפרסים וציוני הכבוד בשנת תשע"ב

פרופ' משה אידל
פרס רוטשילד במדעי היהדות

פרופ' נוגה אלון
פרס א.מ.ת במתמטיקה (לשנת )2011

פרופ' יעקב בקנשטיין
פרס וולף בפיזיקה
פרס חיים וייצמן למדעים מדויקים

פרופ' רשף טנא
נבחר לחבר החברה המלכותית בכימיה ()FRSC
פרס  ,ChinaNano 2011סין
פרס הרצאת הכבוד מטעם  ,The C.N.R. Raהודו
נבחר לחבר Academia Europaea

פרופ' עדה יונת
דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת  ,Mount Sinaiבניו יורק
דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת אוסלו
פרס Cite of Florence
פרס מטעם נשיא פנמה
מדליית  ,Maria Sklodowska–Curieפולין
נבחרה לחברת האקדמיה הקוריאנית למדעים וטכנולוגי

פרופ' אלכסנדר לויצקי
פרס  ,Nauta Award for Pharmacochemistryמטעם ארגון  ,EFMCגרמניה

פרופ' רפאל משולם
פרס רוטשילד במדעי הכימיה והפיזיקה
פרס  ,NIDA Discovery Awardמטעם ארגן ה– ,NIHארצות הברית
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פרופ' גדליה סטרומזה
קיבל תואר אביר במסדר ה– ,Meriteמידי נשיא הרפובליקה הצרפתית

פרופ' חיים סידר
פרס רוטשילד במדעי החיים

פרופ' מרגלית פינקלברג
פרס רוטשילד במדעי הרוח

פרופ' דוד קשדן
פרס ישראל בחקר המתמטיקה

פרופ' דוד שולמן
דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת  ,Hyderabadהודו

פרופ' דן שכטמן
פרס נובל בכימיה לשנת 2011

פרופ' שהרן שלח
פרס א.מ.ת במתמטיקה (לשנת )2011
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 .1דוח פעילות
פעילות מועצת האקדמיה והאסיפה הכללית
 1.1קבלת חברים חדשים לאקדמיה
האסיפה הכללית של האקדמיה בישיבתה מיום י"ב בסיוון תשע"א ( 14ביוני  )2011בחרה
ארבעה חברים חדשים ,ואלה הם :פרופ' שמעון אולמן ,פרופ' רשף טנא ,פרופ' אבישי מרגלית
ופרופ' מרדכי (מוטי) שגב .טקס קבלת החברים החדשים לאקדמיה והרצאות הבכורה שלהם
היו בנר שמיני של חנוכה ,א' בטבת תשע"ב ( )27.12.2011בבית האקדמיה (ראו פירוט להלן
בפרק "הרצאות ,כינוסים ואירועים").

 1.2דיווח פעילות שוטפת
בשנה זו נעשו פעולות חדשות ומתמשכות במסגרת תפקידיה של האקדמיה ,ובהן היערכות
לשינוי בחוק המטיל על האקדמיה הכנת דוח על מצב המדע; המשך הפעלת היחידה לייעוץ
והערכה; חיזוק קשרי החוץ של האקדמיה; טיפוח הקשר האישי עם החברים.
במסגרת חיזוק וקידום קשרי החוץ המדעיים ממשיכה האקדמיה במאמציה להבטחת קיומם
ולקידומם של קשרים שוטפים עם כמה מדינות מובילות ,ובראשן ארצות הברית ,גרמניה,
אנגליה ,צרפת ושוודיה .השנה נערכו סדנאות משותפות עם גרמניה ,צרפת ואנגליה (ראו פירוט
בפרק "קשרים בין–לאומיים").
האקדמיה למדעים פועלת באופן שוטף ,בתוקף תפקידה על פי החוק ,לקידום הפעילות המדעית
וטיפוחה .כמו כן היא עוסקת בייעוץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי
בעלי חשיבות לאומית ,בסקירה מעת לעת של הפעילות המדעית בישראל בתחומים שונים
ובהערכתה .במסגרת זו נעשו בשנים האחרונות פעולות סקירה והערכה בתחומים שונים ובהם:
פיזיקה ,כימיה ,מדעי החיים ,מדעי הרוח והיסטוריה.
עם השנים הלכה והתחזקה התחושה שיש צורך בבחינה ובהערכה מסודרות ושיטתיות של
פעילות זו ,שתיעשינה בעבודה מסודרת ועל סמך נתונים סדרתיים .האקדמיה יזמה ,בשיתוף
עם ועדות החינוך והמדע בכנסת ובסיוען ,שינויים בחוק האקדמיה .השינוי בחוק אושר בכנסת
ב– 21ביולי  2010והטיל על האקדמיה להכין דוח על מצב המדע אחת לשלוש שנים .כמו כן
החוק מסדיר את אפשרות פנייתם של משרדי ממשלה לאקדמיה לשם קבלת ייעוץ ומידע (ראו
השינוי לחוק בנספח .)12.2
כמו כן התקיימו השנה ישיבות מיוחדות (נוסף על הישיבות מן המניין) של חברי האקדמיה
לחיזוק הקשר בין החברים ומוסדות האקדמיה .בישיבות נדונו סוגיות שונות הנוגעות לתפקידי
האקדמיה ,ונדונו הצורך להגביר את מודעותם של הציבור ומקבלי ההחלטות לתפקידיה
ולעשייתה של האקדמיה למדעים וכן הצורך לחזק את קשרי החוץ המדעיים.
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 1.3טיפוח הצעירים במדע
האקדמיה מוסיפה להדק את הקשר עם דור המדענים הצעירים ועם המדענים לעתיד -
תלמידי המחקר .היא ממשיכה לקיים את קבוצות "פורום הצעירים" במדעי הרוח והחברה,
שבהן חוקרים צעירים נפגשים עם עמיתיהם מהאוניברסיטאות השונות בארץ ,נועדים
עם מדענים בעלי שם בתחומם מישראל ומחו"ל ומעלים סוגיות ובעיות הנוגעות להם
ולתחומי מחקריהם .השנה השתתפו חברים מפורום הצעירים במדעי הרוח במיזם GIFHO
( ,)German-Israeli Frontiers of the Humanitiesשבמסגרתו התקיים כינוס רב–תחומי
במדעי הרוח בהשתתפות קבוצות חוקרים צעירים ישראלים וגרמנים (ראו פירוט להלן בפרק
"פעילות החטיבה למדעי הרוח" ובפרק "הרצאות ,כינוסים ואירועים").
כמו כן האקדמיה תומכת בתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הטבע באמצעות מלגות קרן אדאמס
וקרן פולקס (ראו פירוט להלן בפרק "מלגות ,מענקים ופרסים") .האקדמיה פועלת לקידום
יזמתה לכינון הקשר עם מדענים ,חוקרים צעירים ותלמידי מחקר ישראליים בחו"ל באמצעות
"מרכז הקשר" (להלן).

 1.3.1מרכז הקשר לחוקרים ישראליים בחו"ל
מפגש מיוחד במינו של "מרכז הקשר" ויריד תעסוקה למדענים ,בהשתתפות
מדענים ישראליים חוזרים מרחבי העולם ונציגי האוניברסיטאות והמכללות
בארץ ,התקיים ביום  25בדצמבר השנה ביזמת האקדמיה .את הכינוס ויריד
התעסוקה אירחה נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון ,שהביעה תקווה שיותר
ויותר חוקרים ומדענים יצליחו למצוא כאן בישראל את מקומם.
מרכז הקשר
למדעים
האקדמיה
ההערכה היא שכ– 200מדענים חוזרים ,מרביתם מארצות הברית ,קנדה
ומדינות אירופה ,נקלטו בארבע השנים האחרונות בעבודה אקדמית בסיוע
מרכז הקשר שהקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ביולי  .2007מטרת מרכז הקשר
לסייע למדענים ישראליים בחו"ל למצוא עבודה מתאימה בתוך הקהילה המדעית בארץ.
נכון לחודש מרס  2012רשומים במרכז הקשר של האקדמיה  2,105חוקרים ישראליים שמועסקים
בחו"ל ומעוניינים לשוב לישראל ,ובהם  1,546בעלי תואר דוקטור 450 ,דוקטורנטים (סטודנטים
לתואר שלישי) ו– 102בוגרים ובעלי תואר שני .בתקופה האחרונה חוקרים חדשים מצטרפים למאגר
מדי יום .מניתוח הנתונים של מרכז הקשר עולה כי מרבית החוקרים הרשומים מתגוררים בארצות
הברית  ,1,393 -בבריטניה  ,179 -בקנדה  ,83 -בישראל  ,204 -והשאר במדינות שונות ברחבי העולם.
כמחצית מהרשומים במרכז הקשר ( )900הם מתחומי מדעי הרוח והחברה ,יותר משליש
מהרשומים ( )800הם מתחומים שונים של מדעי החיים ,וכרבע מהרשומים ( )600שייכים
לתחומי מדעי הטבע ,המתמטיקה וההנדסה.
עד לדצמבר  2010חזרו ארצה בעזרת מרכז הקשר  82חוקרים ,ולפי שעה ההערכה היא שכ–200
מדענים נקלטו בעבודה בארץ .לדוגמה :ניקולאס ולדמן ,חוקר צעיר בתחום ג ֵאו–מידע ימי (גאו–
אינפורמציה) מאוניברסיטת ברגן שבגרמניה נקלט באוניברסיטת חיפה ,וכיום משמש איש קשר
לאקדמיה ושולח למאגר מידע על משרות פנויות באוניברסיטת חיפה; ד"ר קרן וינברג ,שחזרה
לפני שנה מאוניברסיטת קמברידג' ,שם לימדה הנדסה וניהול טכנולוגיה ,נקלטה בהצלחה
במכללה האקדמית רופין; ד"ר לוי ספקטור ,פילוסוף מאוניברסיטת שטוקהולם שבשוודיה,
נקלט בהצלחה באוניברסיטה הפתוחה ,וכמותם קיימים עוד סיפורים אנושיים רבים ומרתקים.
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בשנתיים האחרונות פיתחה האקדמיה למדעים תכנה מיוחדת שקלטה את הנתונים של אלפי
החוקרים מצד אחד ואת היצע המשרות מהאוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בארץ מצד
אחר .בד בבד פנו חברות וגופים ממשלתיים ואחרים לאקדמיה לאתֵר חוקרים למשרות במרכזי
המו"פ שלהם .התכנה יודעת לחבר את החוקרים המפולחים לפי תחומיהם האקדמיים למשרות
המוגדרות גם הן לפי תחומים אקדמיים ,ובאמצעותה קיבלו ,ומקבלים ,החוקרים הרשומים
מידע עדכני על משרות פנויות לפי תחומי התמחותם.
מיזם מרכז הקשר של האקדמיה למדעים עובד כל השנים בשיתוף פעולה עם הגופים השונים
העוסקים בעידוד חזרתם של ישראלים לארץ .למשל ,מרכז הקשר מפנה אל המרכז לקליטה
במדע שבמשרד לקליטת עלייה ,הפועל במסגרת החלטת הממשלה לעודד חזרתם ארצה של
ישראלים השוהים בחו"ל מעל לחמש שנים .החוזרים מקבלים החזר מלא בעבור התשלום
המיוחד לביטוח בריאות ,הטבות במכס ובמס הכנסה ותגבור לימודי במערכת החינוך .כמו כן
החוזרים מקבלים סיוע להשתלבות בתעסוקה ,להקמת עסקים וסיוע כמעסיקים לקליטת אנשי
מחקר ופיתוח בעסקיהם.
מרכז הקשר נרתם לסייע גם בהוצאתה לפועל של תכנית החומש של ות"ת להקמת  30מרכזי
מצוינות ( )I-COREבעלות של  1.5מיליארד שקל .ארבעה מרכזים כאלה יוקמו באוניברסיטאות
כבר השנה ,בעלות משתנה המוערכת בכ– 45מיליון שקל למרכז .בקרוב עומד לקום מאגר מידע
לאומי של חוקרים ישראליים בחו"ל ,המיועד להפנותם גם למשרות בתעשייה ולמגזר העסקי
ומבוסס על מאגר מרכז הקשר ,שהוא כיום מאגר המידע הגדול והמהימן ביותר של חוקרים
ישראליים בכירים בחו"ל .ראוי לציין כי המאגר מתעדכן ביזמת הרשומים בו ועל ידיהם.
לאחר המפגש המוצלח בדצמבר  2010אירחה נשיאת האקדמיה ,פרופ' רות ארנון ,עם פרופ'
מנואל טרכטנברג וד"ר ליאת מעוז  70חוקרים ישראליים שביקשו לחזור ארצה .לאור הצלחת
המפגש ובקשתם של החוקרים להיפגש עם נציגי האוניברסיטאות נקבע מפגש נוסף ,שהתקיים
ב– 25בדצמבר  2011באקדמיה בהשתתפותם של למעלה מ– 80חוקרים ישראליים .במפגש
השתתפו רקטורים וסגני נשיאים של שמונה אוניברסיטאות ,יו"ר ועד ראשי המכללות ונציגי
שבע מכללות אקדמיות ,נציגי המרכז לקליטה במדע של המשרד לקליטת עלייה ואיסרד
(המנהלת הישראלית לתכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופי) וגופים אחרים העוזרים
במימון קליטתם של מדענים חוזרים .במפגש התקיים גם יריד תעסוקה ,שבו נפגשו החוקרים
והמדענים באופן אישי עם כל הגופים המשתתפים.
עוד פרטים על מרכז הקשר אפשר למצוא באתר האקדמיה ,בחלונית" :מדיניות מדע"

 1.4ייעוץ והערכה לגורמי הממשל ולציבור בישראל
חוק האקדמיה ,תשכ"א 1961-מונה עם תפקידיה של האקדמיה (בסעיף  2.3לחוק)" :לייעץ
לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית" .בשנים האחרונות
העמיקה האקדמיה פעילותה במתן ייעוץ לממשלה ולרשויות גם בתחומים האלה:
בתחום החינוך  -היזמה למחקר יישומי בחינוך; בתחומי המו"פ והתעשייה  -פורום תל"מ;
בתחומי הבריאות והסביבה  -הוועדות למחקר הביו–רפואי ולמחקר הביוטכנולוגי בעידן הטרור
והמאר"ג; בתחומי ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי  -הוועדה לבדיקת מדעי הרוח ולימודי
ההיסטוריה באוניברסיטאות ,ועדת הארכאולוגיה והוועדה לבדיקת מיזם "אטלס".
יותר ממחצית מתקציבה הכולל של האקדמיה מוקדש כיום לפעילותה בתחום הייעוץ.
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התרחבותה והתעצמותה של הפעילות העלתה את הצורך לכונן זרוע נפרדת של האקדמיה
שתרכז את כל הפעילויות הקשורות במילוי תפקידה לפי סעיף  2.3לחוק האקדמיה (יהלו"ם -
יחידת האקדמיה לייעוץ והערכה מדעיים).
את הדוחות המלאים של הוועדות שהוגשו ואושרו על ידי מועצת האקדמיה אפשר למצוא
באתר האקדמיה ,בחלונית" :דוחות האקדמיה".
בשנים האחרונות פעלו ועדות ייעוץ ,הערכה ומעקב מטעם האקדמיה בתחומים האלה:
ק סוגיות בביואתיקה (ראו פירוט להלן בפרק "החטיבה למדעי הטבע")
ק אוספי הטבע באוניברסיטאות בישראל (ראו פירוט להלן בפרק "החטיבה למדעי הטבע")
ק מעקב אחר מצב מדעי הרוח בישראל (ראו פירוט להלן בפרק "החטיבה למדעי הרוח")
ק בדיקת תחום הארכאולוגיה בישראל (ראו פירוט להלן בסעיף )1.4.1
ק בדיקת המחקר בתחומי הגז ,הנפט ואזורי ה–( EEZראו להלן בסעיף )1.4.2
ק הקטנת השימוש בנפט בתחבורה
ק תכנית למערך אקולוגי רב–גורמי  -המאר"ג (ראו להלן בסעיף )1.5
ק מחקר יישומי בחינוך (ראו להלן בסעיף )1.6

 1.4.1הוועדה לבדיקת תחום הארכ ֵאולוגיה בישראל
במסגרת פעילות החטיבה למדעי הרוח בבדיקת תחומי ידע שונים אושרה בשנת  2011הקמת
ועדה לבדיקת תחום הארכאולוגיה בישראל .בראש הוועדה עומד פרופ' יורם צפריר.
לוועדה שלוש ועדות משנה :תת–ועדה לבדיקת מצב הארכאולוגיה באקדמיה ,בראשות
פרופ' עמיחי מזר; תת–ועדה לבדיקת מצב המחקר ,בראשות פרופ' סטיב רוזן; תת–ועדה
לענייני החברה והארכאולגיה ,בראשות פרופ' יורם צפריר .מרכז הוועדה הוא ד"ר יצחק שי.
הוועדה וועדות המשנה דנו בנושאים השונים ,ובהם הארכאולוגיה והמדעים המדויקים ,שימורם
של אתרים ארכאולוגיים ,שוד עתיקות ושאלת הסחר בעתיקות ועניינים הקשורים במעמדה
של הארכאולוגיה בחברה בישראל .לקראת סוף השנה האקדמית תקיים הוועדה שני ימי עיון
פתוחים לציבור הארכאולוגים ולציבור בכלל .בימי העיון יועלו עניינים הקשורים בעבודת
הוועדה .הוועדה תשלים את עבודתה ותגיש את מסקנותיה עד סוף שנת .2012

 1.4.2הוועדה לבדיקת המחקר בתחומי הגז ,הנפט ואזורי ה–EEZ
נשיאת האקדמיה מינתה בשנה החולפת שתי ועדות שתפקידן היה לבחון את תחום הנפט והגז
בישראל מבחינה מחקרית ולימודית ואת מימוש פוטנציאל הגז והנפט בארץ :הראשונה ,ועדת
מומחים בין–לאומית שחבריה מטובי החוקרים בעולם:
International Committee for Mediterranean EEZ, Oil and Gas - Related
Research and Education
בראש הוועדה הבין–לאומית עמד פרופ' עמוס נור ,וחברים בהProf. Marlan Downey, :
 ,Prof. Martin Landroד"ר הרולד ויניגר.
את הוועדה הבין–לאומית ליווה צוות ישראלי בראשות פרופ' צבי בן–אברהם ,וחברים בו פרופ'
יהושע יורטנר ,פרופ' אלן מטיוס ,ד"ר יצחק מקובסקי ופרופ' רוני קוזלוב.
לאחר הגשת הדוח של הוועדה הבין–לאומית נתבקשה הוועדה הישראלית לנתח את הדוח
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ולהעיר על אודותיו .הוועדה הישראלית הכינה ,לפי מסקנותיו ,תכנית חירום אקדמית לאומית
לנושא זה.
מוקד הדיון הציבורי בישראל שהתקיים בעקבות גילוי מאגרי הגז היה בעיקרו השאלות
הכלכליות והמשפטיות של הנושא .נקודה חשובה שנשארה ללא התייחסות הייתה שימור,
טיפוח וקיום נכסי הלאום של מאגרים אלה .לשם כך יש להכשיר סגל מחקר והוראה ישראלי
שאינו בנמצא היום.
מתוך הדוחות עולה תמונת מצב חמורה הדורשת פעולה מידית .סקר של מצב המחקר וההוראה
הרלוונטיים בארץ ,שנעשה על ידי ועדת המומחים הבין–לאומית ביזמתה של האקדמיה ,מצביע
על פערי ידע גדולים ביותר בתחומים מרכזיים .בקהילה האקדמית כמעט אין חוקרים עצמאיים
בעלי שם בתחומים הדרושים .כמו כן חסר שיתוף מהותי של המערכת האקדמית הישראלית
מצד הממשלה והתעשייה.
חלק גדול מהידע הגאולוגי חסוי ומצוי בידי הגופים המסחריים ואיננו זמין לקהילת המחקר
בארץ .התכנית שהכינה הוועדה מכוונת ליצירת מוקדי ידע עצמאיים בתוך מערכת ההשכלה
הגבוהה ,אשר יכשירו כוח אדם לטובת מקבלי ההחלטות והתעשייה המקומית וכן יהיו מקור
חסר פניות לידע שיעמוד לרשות הציבור .בגלל עמדת הפתיחה הרעועה (של המצב הקיים) על
היזמה להיות מידית ומובלת מגבוה ,כך קבעה הוועדה.
נשיאת האקדמיה העבירה את הדוחות לעיונם של ראש הממשלה והשרים הרלוונטיים וכן
לראשי הות"ת ,האוניברסיטאות והקרן הלאומית למדע ,ואלה כבר החלו בפעולות לקידום
מסקנות הוועדה .לשמחתנו ,נרתמו לקידום הנושא המשרד לאיכות הסביבה והמשרד לאנרגיה
ותשתיות וכן ות"ת הקימה ועדה למימוש ההמלצות בראשות פרופ' רות ארנון ,והקצתה מיידית
מוקד מחקר באוניברסיאות כחלק ממימוש המלצות הוועדה .ועדת המדע והטכנולוגיה של
הכנסת אף היא אימצה את המלצות האקדמיה ואף פנתה לראש הממשלה לפעול על פיהן.
פעילות כוללת זו תביא ליצירת מערך מחקר בארץ בתחום שבוודאי יהפוך למרכזי במרוצת
השנים הקרובות.

 1.5תכנית למערך אקולוגי רב–גורמי (המאר"ג)
המארג הוא מיזם ייחודי ששותפים לו מדעני סביבה מהשורה הראשונה,
מקבלי החלטות ומנהלי שטחים פתוחים ,הפועלים יחד במיזמים המקדמים
את השימוש המושכל בשטחים הפתוחים בישראל .שיתוף פעולה זה מניע
קידום הידע המדעי והמעשי על המבנה והתפקוד של השטחים הפתוחים
בישראל ומאפשר שיפור מתמיד של ניהולם על ידי הגדרה מחדש של מושגים
אקולוגיים וחידודם בעזרת תוצריו של המארג .המיזם הוא מעין "שולחן
עגול" שמתקבלות בו החלטות מבוססות–מדע בדבר מערכות אקולוגיות שיש בעניינן קונצנזוס
נדיר בין מדענים ,מנהלי שטחים פתוחים וקובעי מדיניות בישראל והזוכות לתמיכת כל אלה.
באביב  2011קיימה מנהלת המארג באקדמיה מפגש מסכם של מארג שלב א ,ובו הוצגו תוצרי
העבודה במיזם בחמש חוברות המסכמות את הפעילות .פרופ' אהוד מירון היה מרצה אורח
במפגש .המארג נכנס השנה לשלב מעבר  -מארג א  - 2בסיועו של יוסי לנץ .בעת האחרונה
מונה יוסי מוסל למנהל המארג .חבר האקדמיה ,פרופ' יוסי לויה מונה על ידי מועצת האקדמיה
ללוות פעילות זו.
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בשלב המעבר עבדו במיזם פרופ' משה שחק ,ד"ר נעמה ברג ,רוני דרורי וקרן קלס .בחודש
האחרון נכנס הצוות למשכנו החדש של המארג בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית.
באוקטובר  2011הוגשה הצעה לשלב ב של המארג .זו אושרה והוחלט להמשיך במימון פעילות
המארג לעוד חמש שנים .במימון שלב ב ישתתפו משרד ראש הממשלה  -במסגרת תכנית
מורשת  -לביצוע תכנית הניטור והקמת אתר האינטרנט למארג ועוד גופים לאומיים.
התכנית למארג ב היא לשנים  2016-2012ומבוססת על הפעילות והתוצרים של שלב א
( .)2011-2006משימת המארג היא לשפר ולקדם מדיניות וניהול אקוסיסטמי מבוססי–מדע
של שטחים פתוחים ובעיקר של ממשק המגוון הביולוגי ,וזאת באמצעות מחקר ,ניטור וסינתזה
של המידע המצטבר במארג .בשלב השני תתמקד הפעילות בפיתוח כמה תחומים :ניטור לאומי
של המגוון הביולוגי בישראל ,מחקר אקולוגי ארוך–טווח במגוון אתרים לאורך המפל האקלימי
בארץ ( )LTERותכנית למיפוי התועלות לאדם ממערכות אקולוגיות ( ,)ESPהערכתן ומעקב
אחריהן ,יעד תחומי פעילותן ,אגירת מידע על מבנה מערכות אקולוגיות ותפקודן על ידי ניטור
ומחקר .כדי לאגם את תוצריהם של ניטור המגוון הביולוגי ,של המחקר האקוסיסטמי ואת
ההערכה של שירותי המערכת האקולוגית הקים המארג יחידת תמיכה ושירותים .היחידה כוללת
כלים לחישה מרחוק של מערכות אקולוגיות ( )GISומערכת מידע גאוגרפי למיפוי ומאגר מידע,
הנחוצים להשלמת התכניות והפעילויות של המארג .אתר המארג ,סדנאות ופעילויות של
בעלי עניין יסייעו להפוך את המידע שנצבר וסונטז נגיש למנהלים ,לקובעי מדיניות ,לקהילת
החוקרים ולציבור הרחב.

התכניות הלאומיות לניטור המגוון הביולוגי
תכנית המארג לניטור המגוון הביולוגי בשטחים הפתוחים היבשתיים בישראל עברה את שלבי
התכנון במארג א ועומדת לפני יישומה; תכנית המארג לניטור מגוון המינים בים התיכון מצויה
בשלבים המוקדמים של הכנתה ותושתת על שיתוף פעולה צמוד עם תכנית המשרד להגנת
הסביבה .יישום מוצלח של תכניות הניטור ביבשה ובים יספק לכל הארגונים השותפים במארג,
ולכל ארגון אחר המעוניין בזה ,מידע רחב וסיסטמטי רב–שנתי ובקנה מידה ארצי על המערכות
שהם מנהלים לאורך זמן ,וישפר את הבסיס המקצועי לקבלת החלטות בממשק פיתוח ושימור
שטחים פתוחים.

מערך התחנות למחקר אקולוגי ארוך טווח ()LTER
מטרת רשת תחנות המחקר והניטור במסגרת המארג היא לספק מידע על תהליכים ארוכי–
טווח של המערכות האקולוגיות המגוונות ברחבי הארץ .במחקר ברשת התחנות יושם דגש
באפקטים של שינויי האקלים ושל השינוי בשימושי קרקע על מגוון המינים ועל הדינמיקה של
נופים .מחקר של המערכת האקולוגית ומגוון המינים יתבצע ברמות האזוריות והרשתיות .גישת
 LTERתורמת להבנות מדעיות של מבנה ותפקוד מערכות אקולוגיות שאינן ניתנות להשגה
בשיטות מחקר קצרות–טווח .מערך התחנות משלים ומעשיר את המידע הנובע מתכנית הניטור
הלאומית ,והיא יוצרת תמונה טובה יותר של המנגנונים הקובעים את מגוון המינים ופעילויות
האקוסיסטמה ,בסקלה מרחבית רחבה ולאורך זמן.

תכנית שירותי המערכת האקולוגית ()ESP

38
דין-וחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

המארג עוסק בפיתוח תכנית לאומית להערכת שירותי המערכות האקולוגיות בישראל (.)ES
מטרת תכנית  ESשל המארג היא ליצור פלטפורמה לאומית למדידה ולהערכה של שירותי
המערכות ולמעקב רב–שנתי אחר השינויים החלים בשירותים אלה .כמו כן ידאג המארג
להעברת המידע שיעלה מהתכנית למנהלי שטחים פתוחים ,לקובעי מדיניות ולציבור הרחב.

דוח מצב הטבע
המארג פרסם בשנה שעברה ,ומתעתד להמשיך ולפרסם ,דוח תקופתי מורחב המעריך את מצב
האקוסיסטמות בארץ אחת לשנתיים-שלוש .מטרת דוח מצב הטבע להציג את השינויים החלים
במרכיבים העיקריים של מגוון המינים בשטחים פתוחים בארץ ואת האיומים על מרכיבים
אלו .הדוח הוא כלי חשוב להכנת מדיניות ניהול אוצרות הטבע על ידי תיעוד משופר של
האקוסיסטמות ושל מגוון המינים והבנת השינויים שחלים בהם בזמן ובמרחב .מהדורות
עתידיות של דוח מצב הטבע יפרסמו מידע מהתכניות הלאומיות לניטור המגוון הביולוגי
(היבשתי והימי) ומתוצאות המחקר באתרי  LTERומתכנית שירותי המערכת האקולוגית .ESP
הדוח יתבסס על סינתזת המידע בנושאים השונים ,שמקורו בפעילויות המארג והערכתו על
ידי מדענים ומומחים .עבודה על המהדורה השנייה תתחיל בסוף  ,2013והדוח יפורסם באמצע
.2014
השנה מתוכננת הקמתו של אתר אינטרנט שיפרסם את תוצרי הפעילות .הוא מיועד לקהלים
שונים :קובעי מדיניות ,מדענים וחוקרים ,מנהלי שטחים פתוחים והציבור הרחב .יוצגו בו
ממצאים עדכניים מתכניות הניטור ביבשה ובים ,ממערך תחנות ה– ,LTERהתכנית לשירותי
מערכת  SNRודוח מצב הטבע .האתר ינגיש את המידע והממצאים שנאספו ונותחו בפעילויות
המגוונות של המאר"ג ויוכל לסייע בגיבוש מדיניות ובגישה מושכלת של הציבור למידע על
עתידם של השטחים הפתוחים.

 1.6היזמה למחקר יישומי בחינוך
היזמה למחקר יישומי בחינוך הוקמה בשלהי שנת תשס"ג ()2003
כמיזם משותף של האקדמיה ,משרד החינוך ויד הנדיב .היזמה הוקמה
כדי להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע עדכני ומבוקר שיוכל
לסייע להם במאמציהם לשפר את הישגי החינוך בישראל .נושאים
שבהם עוסקת היזמה עולים משאלות של מקבלי ההחלטות ונקבעים
בעקבות התייעצויות עם בכירים במשה"ח ועם בעלי עניין אחרים.
היזמה היא המאגדת את פעולות הייעוץ וההערכה שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך
לממשלה ולרשויות השונות .בשל התמסדות דרכי עבודתה של היזמה ובעקבות התיקון
לחוק האקדמיה בקיץ תש"ע ,פועלת היזמה מתחילת שנת  2010כיחידה של האקדמיה.
ליזמה ועדת היגוי הקובעת את תחומי עיסוקה ואת דרכי פעולתה .קודם שתוצרי המחקר
מאושרים לפרסום בהוצאת האקדמיה הם מועברים להליך שיפוט בקרב עמיתים מומחים בתחום.
יו"ר ועדת ההיגוי הוא פרופ' מנחם יערי ,ומנהלת היזמה היא ד"ר אביטל דרמון .היזמה פועלת
בעיקר באמצעות ועדות מומחים (ועדות תחום וועדות נושא) ובאמצעות מפגשים לימודיים.
ועדות היזמה קמות במענה לפניות של גופי חינוך "מן השטח" ,המבקשים מן היזמה ללמוד
בשבילם את הידע המחקרי והמקצועי הרלוונטי לסוגיה חינוכית זו או אחרת .היזמה חותרת
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לשלב בוועדות המומחים שהיא מרכיבה אנשי אקדמיה ממגוון דיסציפלינות כדי להידרש
לשאלה מזוויות מחקריות שונות.
הוועדות מתכנסות מעת לעת לדון בעניינים שעל סדר יומן .חלק מן הפגישות נערכות
בפורום סגור של חברי הוועדה ,ולאחרות מוזמנים אנשי שדה שהוועדה מוצאת לנכון להיעזר
בידע ובניסיון שלהם בגיבוש מסקנותיה והמלצותיה .רבים מן המוזמנים הם עובדי משרדים
ממשלתיים שונים :האוצר ,הרווחה ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכמובן  -משרד החינוך.
לצורך עבודתן מזמינות הוועדות גם סקירות מדעיות ,המאפשרות להן לקבל תמונה של הקיים
והרצוי בתחום המדובר  -בארץ ובעולם ,בעבר ובהווה ,בשדה ובספרות .היזמה מממנת את
כתיבת הסקירות ,ואחרי שהוועדות מפיקות מהן את המידע הדרוש להן ,מעלה אותן לאתרּה
לשימוש כל מאן דבעי.
כל חברי הוועדות עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה .מסייעים על ידם עובדי היזמה :מרכ ֵּז
הממונה לוועדה הספציפית וכל הצוות המִנהלי של היזמה.
חמישה פרסומים של היזמה למחקר יישומי בחינוך ראו אור בחודשים האחרונים :שניים מהם
מסכמים את עבודתם של ועדת מומחים שהיזמה כוננה לפני כשנתיים ושל צוות מומחים
שהקימה לפני כשנה .שלושת האחרים מתעדים ימי עיון או מפגשים לימודיים שקיימה היזמה
מאז פרסום הדוח האחרון של האקדמיה.
להלן מידע על המסמכים והפעילויות:
שני פרסומים המסכמים עבודה של ועדה או צוות פורסמו בתקופה שעליה נסב דוח האקדמיה:
ועדת "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?" פרסמה באייר תשע"ב את המסמך
המסכם את עבודתה .עם חברי הוועדה נמנו אנשי אקדמיה
מתחומי המתמטיקה ,החינוך המתמטי ומתחומים קרובים וכן
נציגּות של מורים .הוועדה ישבה על המדוכה למעלה משנתיים,
ובסופן פרסמה ,על דעת כל חבריה ,מסמך ובו המלצות הנוגעות
להוראת המתמטיקה ולמסלולים השונים להכשרת מורים .בין
השאר המליצה הוועדה:
ק תכניות הלימודים בכל מסלולי ההכשרה להוראת המתמטיקה
בחינוך העל–יסודי יכללו ידע מתמטי כללי בהיקף של תואר בוגר
במתמטיקה ,ידע מתמטי מיוחד להוראה וידע מתמטי בהקשרים
שונים ,ובכלל זה היסטוריה של המתמטיקה ,אוריינות מתמטית
ושימושים של המתמטיקה במדע.
מוסדות להשכלה גבוהה יפתחו מסלול ייחודי ,בן ארבע שנות
לימוד ,למוסמך בהוראת המתמטיקה ,שיכלול תואר בוגר במתמטיקה ותעודת הוראה .הוועדה
מייחלת שבעתיד זו תהיה תכנית ההכשרה העיקרית להוראת המתמטיקה בחינוך העל–יסודי.
ק המוסדות להשכלה גבוהה יפתחו מסלולי הכשרה של מורי מורים למתמטיקה בחינוך העל–
יסודי ,בהיקף של לימודי תעודה או תואר שני.
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ק ימוסד מבחן רישוי שיוודא קיומו של בסיס ידע משותף אצל בוגרי תכניות שונות להכשרת
מורי מתמטיקה ,ויעניק להוראת המתמטיקה מעמד ויוקרה של מקצוע מורשה.
משרד החינוך הוא שיזם ומימן את הפעילות הזאת .יד הנדיב הקצתה למיזם מענק תואם.
יו"ר הוועדה :פרופ' חנוך גוטפרוינד (האוניברסיטה העברית בירושלים) .מרּכֵז :יהושע רוזנברג
צוות מומחים חקר את נושא הוראת הערבית בחינוך העברי .הצוות ,שהוקם במענה לפנייה של
יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ,עסק בשינויים אפשריים
בהוראת הערבית  -ספרותית או מדוברת  -במערכת החינוך
העברי .הצוות פעל במשך למעלה משנה ,וקיים בה שני מפגשים
לימודיים כפולים ,שכל אחד מהם עסק בשני נושאים :הראשון
בחומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים
והוראת הערבית כשפה זרה שנייה ,והשני בהכשרת המורים
לערבית ובהוראת הערבית התקשורתית .הדוח מהמפגשים
הושלם והופץ בחודש אייר תשע"ב.
לצד מסקנותיו הגיע הצוות לתובנה כי יעדי הוראת הערבית
בחינוך העברי בכל אחד משלבי הלימוד אינם ברורים דיים,
ולפיכך קרא לקבוע יעדים מוגדרים .חברי הצוות סבורים כי
בהוראת הערבית בחינוך העל–יסודי יש לתת קדימות לערבית
הספרותית ,בשל היותה שפה אחידה המשמשת בכל העולם דובר
הערבית ,במגוון רחב של שימושים וסיטואציות .כמו כן נטען כי יש לעשות מאמץ להגדיל את
מספר המתכשרים להוראה ואת מספר תכניות ההכשרה .צוות המומחים שמע גם על הצלחת
משרד החינוך בעידוד מורים ערביים להוראה בבתי הספר העבריים ,והוא תומך בכוונה להרחיב
מגמה זו תוך מעקב אחר התנאים להצלחתה.
משרד החינוך הוא שהזמין את הפעילות הזאת ואף מימן אותה.
יו"ר הצוות :פרופ' אלה לנדאו–טסרון (האוניברסיטה העברית בירושלים) .מרכז :גיא רון–גלבע.
שלושה פרסומים נוספים מסכמים ימי עיון ומפגשים לימודיים שקיימו ועדות היזמה השונות:
"מה קורה כשאני קורא?" מפגש לימודי בנושא זה עסק
במחקרי בלשנות ,מוח וחינוך הנוגעים לקריאה בכלל
ולקריאה בערבית בפרט .המפגש כינס חוקרים מן
המוסדות האקדמיים השונים בארץ וכמה אנשי מקצוע
העוסקים בהוראת הערבית כשפת אם בישראל .חקר
המוח ,תחום שבו חלה בשנים האחרונות התפתחות
מטאורית ,יכול לסייע מאוד בהבנת התהליכים של
רכישת הקריאה בכלל והקריאה בערבית בפרט .קריאת
ערבית נחשבת משימה מאתגרת במיוחד בגלל אופייה
הדיגלוסי של השפה (מדוברת וסטנדרטית) ומורכבותה
האורתוגרפית (ריבוי צורות של אותיות ,צורת החיבור בין האותיות ,הדמיון בין אותיות רבות
ועוד) .נמצאו קווי דמיון בין ביצועיהם של דוברי ערבית (הנתונים במצב דיגלוסי) לאלה של
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דו–לשוניים .אולם התברר כי התלמידים הערביים אינם נהנים מן היתרונות שמעניקה הדו–
לשוניות בשלבים המוקדמים של רכישת הקריאה ,בין השאר מפני שהמורכבות האורתוגרפית
של הערבית יוצרת עומס על המערכת התפיסתית (ההמיספרה הימנית למשל אינה מזהה לבדה
את האותיות והמילים) ומקשה על זיהוי אוטומטי של מילים בערבית .הסבר זה הוא עדיין
בגדר השערה ,אולם אפשר למצוא לה חיזוק בעובדה שדוברי ערבית בכיתה י מצליחים לקרוא
אותיות עבריות מהר יותר משהם קוראים אותיות ערביות.
במפגש הלימודי הוצגו כלי מחקר מתחום הבלשנות ,הנירופסיכולוגיה וחקר המוח (הדמיית
 fMRIוטכניקות אחרות)  -המגויסים כולם לפיענוח תהליכים קוגניטיביים המעורבים
במשימות האוריינות.
המפגש אורגן בהנחיית צוות משותף לוועדת ההיגוי ולוועדת שפה ואוריינות של היזמה,
וחבריו היו פרופ' יוסף צלגוב (אוניברסיטת בן–גוריון בנגב)  -יו"ר ,פרופ' שאול הוכשטיין
(האוניברסיטה העברית בירושלים) ופרופ' אלינור סאיג'–חדאד (אוניברסיטת בר–אילן).
"בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים" היה נושאם של יום
עיון וסדנה שהיזמה קיימה בקיץ תשע"א בהשתתפות פרופ' אליזבת מוג'י ( )Mojeמאוניברסיטת
מישיגן .שני האירועים אורגנו בשיתוף עם הפיקוח על הוראת העברית במשרד החינוך ושולבו
בהם מדריכות תכנית שלהב"ת (שילוב הבנה והבעה במקצועות הלימוד בבית הספר) .בשני
הימים התקיים דיון עֵר בשתי גישות מרכזיות :האחת דוגלת בטיפוח מיומנויות כלליות (דליית
מידע ,חילוץ טענה ,סיכום וכן הלאה) ושילובן בהוראת תחומי הדעת ,בהנחה שהן רלוונטיות
לכל מקצועות הלימוד; השנייה מדגישה את חשיבותה של הוראת האוריינות בתוך ההקשר
של תחומי הדעת ,מפני שלטענתה ,מיומנויות אורייניות קשורות תמיד לתחום התוכן שנלמד.
הגישה השנייה ,שאותה ייצגה פרופ' מוג'י ,גורסת כי אוריינות דיסציפלינרית מעודדת את
התלמידים להכיר את דרכי יצירת הידע הייחודיות לכל תחום ,את הרגלי העבודה והחשיבה
הנהוגים בו ואת השפה המייחדת אותו  -להכיר אותם ולהתנסות בהם הלכה למעשה.
יום העיון אורגן בידי ועדת שפה ואוריינות של היזמה  -ועדת תחום מתמשכת המלווה בשנים
אלו פעילות של יד הנדיב .הוועדה העמידה מתוכה צוות מארגן :פרופ' אלינור סאיג'–חדאד
(אוניברסיטת בר–אילן) ,ד"ר איריס טבק (אוניברסיטת בן–גוריון בנגב) וד"ר תמי קציר
(אוניברסיטת חיפה) .שתי הפעילויות סוכמו בדוח שראה אור באביב תשע"ב.
יו"ר הוועדה :פרופ' עלית אולשטיין (האוניברסיטה העברית בירושלים) .מרכ ֵּז :איתי פולק.
יום עיון בנושא "פדגוגיה בעידן המידע" נערך בסתיו תשע"א .השתתפו בו עשרות חוקרים
ואנשי שדה מרחבי הארץ .את הכינוס פתחו פרופ' דן שכטמן ,שהיה היו"ר הראשון של ועדת
ההיגוי של היזמה ,ופרופ' מנחם יערי ,היו"ר הנוכחי שלה .ביום העיון הוצגה תמונה מגוונת
של תכניות ואפשרויות פעולה לשיפור ההוראה תוך הסתייעות בתקשוב ,ונידונו התרומה
הפוטנציאלית ,היתרונות והמגבלות של תקשוב בתי הספר.
בכינוס השתתפו חוקרים ואנשי חינוך מובילים מהארץ ומחו"ל (האחרונים הרצו באמצעות
וידאו קונפרנס) ,וכן השתתפו בו פרופ' אנדריאס שלייכר ,יועץ מיוחד למזכירות הכללית של
ה– OECDבנושא מדיניות חינוך ומי שמופקד על התכנית להערכה בין–לאומית של תלמידים
( ,)PISAוד"ר א' ג'ייקובס ,יו"ר האקדמיה הלאומית להנדסה בארצות הברית ,יו"ר–מייסד
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של חברת  Qualcommוממובילי גישת ה– - High–Tech–Highלמידה מבוססת–מיזמים
לאוכלוסייה הטרוגנית.
את תחום הפדגוגיה של הטכנולוגיה מוביל בוועדה ד"ר שמואל סתת .בדברי הסיכום שלו
ציין ד"ר סתת כי למרות השקעה לא רבה בתשתיות בבתי הספר בישראל יש במערכת החינוך
מוקדים שבהם נעשה שימוש מושכל ומקורי בתקשוב .במקצועות הגאוגרפיה והאזרחות למשל
חל מהפך של ממש ,בזכות מפמ"רים ואנשי שדה החדורים אמונה בחשיבות התקשוב ובתרומתו
למצוינות תלמידיהם והנכונים להתמודד עם הקשיים הכרוכים ביישומו .התקווה היא כי
ההצלחות בתחומים אלו ישתלבו בתכנית התקשוב הלאומית שמשרד החינוך הכריז עליה.
את הכינוס ארגנה ועדת "מחקר מתווה–דרך :הצעה לארגון לימודים מחודש" ,הפועלת מטעם
היזמה זה למעלה משנה .דברי הכינוס ראו אור באביב תשע"ב.
משרד החינוך הוא שהזמין את הפעילות הזאת ומימן אותה ,ויד הנדיב הקצתה לה מענק תואם.
יו"ר הוועדה :פרופ' מנחם יערי (נשיא ,אמריטוס ,האקדמיה הלאומית למדעים) .מרכזת :עפרה
ברנדס.
בתקופת הדיווח קיימה היזמה מפגשים נוספים שלא נועדו להניב מסמכים עצמאיים וכאלה
שדיוניהם שולבו בסופו של דבר במסמכי הסיכום של הוועדות .בחודש שבט תשע"ב למשל
התקיים יום עיון בנושא התערבויות חינוכיות  -מניסוי למדיניות  -שעסק בהצלחתן של
התערבויות חינוכיות ובמעבר מיישום מצומצם ליישום בקנה מידה רחב .בכינוס התקיימו
ארבעה מושבים ,אחד מהם במתכונת שולחנות עגולים .הכינוס ,שנערך במכון מופ"ת בתל–
אביב ,אירח את פרופ' רוברט סלייבין ( )R.E. Slavinמאוניברסיטת ג'ון הופקינס ,אבי התכנית
 ,Success for Allהמיושמת ברחבי ארצות הברית ומחוצה לה .כיום עוסק פרופ' סלייבין,
במסגרת ה– ,Best Evidence Encyclopediaבפיתוח ידע השוואתי על האפקטיביות של
תכניות התערבות שונות.
עוד על פעילויות היזמה ,פרסומיה ,חברי ועדותיה והאירועים שהיא מארגנת אפשר לקרוא
באתרּהhttp://education.academy.ac.il :

 1.7הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח (תל"מ)
פורום תל"מ הוקם ביזמת האקדמיה בשלהי שנת תשנ"ז ( .)1997משנת תשס"ו הפורום פועל
בסיוע השירותים המִנהליים של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (התמ"ת) .בפורום
שותפים יו"ר ות"ת במועצה להשכלה גבוהה; המדען הראשי במשרד התמ"ת; מנכ"ל משרד
המדע והטכנולוגיה; ראש מפא"ת במשרד הביטחון; סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר;
פרופ' יעקב זיו ,יו"ר הפורום ,כנציג האקדמיה.
מטרות הפורום הן לתאם בין הגופים המרכיבים אותו בנושאי מחקר ופיתוח ,לקיים התייעצויות,
ל ְ ַאּג ֵם משאבים מתקציבי הגופים האלה ולקבוע אחריות ביצוע של אחד או יותר מגופי הפורום
בנוגע לפיתוח תשתיות מחקר ופיתוח לאומיות.
ערוצי התמיכה במחקר ופיתוח (מו"פ) ממקורות לאומיים בישראל קיימים בעיקר במסגרות אלה:
מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על יסוד עקרונות תחרותיים.
מו"פ מגזרי (חקלאות ,תעשייה ,ביטחון ועוד) המנוהל ומתוקצב על יסוד צרכים וצפי ליישומים מוגדרים.
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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 בפורום תל"מ ,שממליץ גם על דרך האיגום התקציבי המתאימה מתוך תקציבי
מרכיבי הפורום (וגופים מעוניינים אחרים) וכן על הגורמים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה
במסגרת התקציבית שנקבעה.
מאז הקמתו החליט פורום תל"מ על איגום משאבים וביצוע למיזמים מדעיים וטכנולוגיים
בהיקף כולל של מאות מיליוני דולרים .ואלה המיזמים העיקריים:
 1.1השתתפות שנתית של ישראל במתקן הסינכרוטרון האירופי ( - )ESRFבהיקף כולל של
 10מיליון דולר.
 2.2מיזם אינטרנט ( 2תקשורת רחבת פס מהדור השני)  -בהיקף של  38מיליון דולר.
 3.3מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק ( - )SARAFבהיקף של  25מיליון דולר.
 4.4רכישת ציוד כבד למחקרים בננוטכנולוגיה  -בהיקף של  11מיליון דולר.
 5.5הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בטכניון  -בהיקף של  78מיליון דולר.
 6.6הקמת מרכזי מו"פ לננוטכנולוגיה ולננו–מדע עוד בחמש אוניברסיטאות מחקר  -בהיקף
כולל של  142.5מיליון דולר.
 7.7הקמת מרכזי ציוד לשירות המו"פ הביוטכנולוגי  -בעלות של  10מיליון דולר.
 8.8הקמת תשתית לרשת "גריד" לאומית (למינוף משאבי המִחשוב)  -בעלות של  2.6מיליון דולר.
 9.9רכישת ציוד למו"פ בתאי גזע  -בעלות של  10מיליון דולר.
1010הקמת מאגר/בנק רקמות לאומי  -בעלות של  8.9מיליון דולר.
בנוסף ,נבדקים בימים אלה הצורך והאפשרות להקמת מרכזי מו"פ בתחום חקר המוח ובתחום
הפוטוניקה.

 1.8הקרן הלאומית למדע
בשנות השבעים החליטה ממשלת ישראל להקצות כספים למחקר
הבסיסי בישראל על בסיס תחרותי ועל סמך הצטיינות מדעית ,והטילה
על האקדמיה לפעול למימוש התכנית .לשם כך הקימה האקדמיה את
"הזרוע למחקר בסיסי" .תקציב הזרוע החדשה בא ממקורות ממשלתיים
באמצעות ות"ת .הקרן נוהלה על ידי האקדמיה ,ולא שונתה הרבה זה
יותר מחמש–עשרה שנה .בשנת  1981היה תקציבה השנתי של הזרוע -
בשמה החדש "הקרן למחקר בסיסי"  -כחצי מיליון דולר בלבד .בשנת  1985גדל התקציב לשני
מיליוני דולרים .בשלב זה החלה היערכות למהפכה תקציבית ומחשבתית בתקציב ההשכלה
הגבוהה ,ובכלל זה בתקציב המחקר הבסיסי בישראל .לבקשתו של ראש הממשלה דאז מר
שמעון פרס הכין נשיא האקדמיה למדעים דאז פרופ' יהושע יורטנר תכנית אב לקידום המחקר
הבסיסי בישראל .התכנית אושרה בממשלה .בעקבותיה יזמה ות"ת תכנית תקציבית רב–שנתית
לקידום מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר בה .בכעשור שנים הוביל מאמץ משותף של ות"ת
והאקדמיה להגדלת תקציב הקרן ולהפיכתה לגוף העיקרי בישראל למימון מחקר בסיסי לפי אמות
מידה תחרותיות .ביטוי לכך ניתן גם ב– 1992עם הסבת שמה של הקרן ל"הקרן הלאומית למדע".
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בשל הגידול הניכר בהיקף פעילותה של הקרן הוחלט על הפיכתה לעמותה עצמאית .בכ"ה באייר
תשנ"ה ( )25.5.1995הוקמה הקרן הלאומית למדע כעמותה ונרשמה כחוק אצל רשם העמותות.
בכך שונה מעמדה המשפטי של הקרן והוחל בהפעלתה כמסגרת ארגונית עצמאית אשר שואבת
את סמכותה מהקהילה המדעית .מטרת העמותה היא להעריך הצעות למחקר בסיסי בתחומים
של מדעי הרוח והחברה ,מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה ,לבחור מבין
הצעות אלה ולתמוך בהן בדרך של הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי .ההצעות
נבחרות בהליך תחרותי ועל סמך מצוינות ואיכות מדעית.
כ– 93%מתקציב הקרן לשנת תשע"ב הם הקצבת ות"ת; כ– 7%הנותרים באים מתרומות ישירות,
מפרסים ,מקרנות מיועדות ומקרנות שונות המנוהלות על ידי האקדמיה.
הקרן הלאומית למדע היא כיום הגוף העיקרי למימון המחקר הבסיסי בישראל ולקידומו .בשנת
תשע"ב פועלת הקרן בתקציב של קרוב ל– 361מיליון ש"ח .היא מממנת כ– 1,530מיזמים
מחקריים באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר אחרים ו– 11מוקדי מחקר.
הקרן תומכת גם ברכישת ציוד מחקרי מתקדם באוניברסיטאות ,בהוצאה לאור של ספרים
בתחומי מדעי הרוח ומקיימת מדי שנה סדנאות מחקר בין–לאומיות .כמו כן משתתפת הקרן
בשתי תכניות מחקר במימון האיחוד האירופי.
הודות לתרומתה של קרן מורשה ( )Legacy Heritage Fundהקרן מפעילה גם תכניות
אחרות :תכנית מורשה לקליטת מדענים  -מטרת התכנית לעודד את שובם ארצה של חוקרים
ישראליים מצטיינים ולעזור בקליטתם באוניברסיטאות .בשנת תשע"א הופעל המחזור החמישי
והאחרון של התכנית ,ובשנת תשע"ב מומנו מענקים שזכו במחזורים הקודמים; תכנית מורשה
למחקר קליני  -התכנית שמה לה למטרה לבסס את המחקר הקליני בבתי חולים .בשנת תשע"ב
הופעל המחזור החמישי והאחרון של התכנית; תכנית מורשה למחקר ביו–רפואי  -בתשע"ב
הופעל המחזור הרביעי של התכנית ,שאותה פיתחה הקרן הלאומית למדע בשיתוף קרן מורשה
ותורמים ישראליים לעידודו וחיזוקו של המחקר הבסיסי והקליני בתחומים של מחלות ניווניות
של מערכת העצבים והפרעות גנטיות.
ממשלת ישראל החליטה בישיבתה מיום  14.3.2010לאמץ את התכנית שגובשה על ידי יו"ר
ות"ת ויו"ר מל"ג (שר החינוך) לחיזוק הסגל האקדמי המחקרי על ידי הקמה מדורגת ,על פני
חמש שנים ,של עד  30מרכזי מצוינות ועידוד קליטת חברי סגל חדשים במרכזים בעלות רב–
שנתית כוללת של עד  450מיליון ש"ח מתקציב המדינה ותקציבים נוספים.
בין יעדי התכנית:
ק חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדו כגורם מוביל בעולם.
ק "השבת מוחות"  -החזרה והבאה של חוקרים מצטיינים לארץ ככלי מרכזי לחיזוק היכולות
המחקריות והסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.
ק יצירת מסה קריטית והעצמת היתרונות היחסיים בתחומי מחקר נבחרים במוסדות השונים
בשנת תשע"ב הופעל המחזור הראשון של התכנית ,הכולל ארבעה מרכזים בתחומים שונים.
פרטים על פעולת הקרן הלאומית למדע מובאים בדוח השנתי של הקרן לשנת תשע"ב ובאתר
הקרןwww.isf.org.il :
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פעילות החטיבה למדעי הטבע
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בשער הפרק :פרפרים טרופיים מאוספי המחקר
שבאוניברסיטת תל–אביב (ראו בפרק זה בסעיף
 2.6על "אוספי הטבע הלאומיים ל מחקר")
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 .2פעילות החטיבה למדעי הטבע
החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה מקבצת אל תוכה מטובי המדענים בישראל בתחומי מדעי
הטבע השונים :ביולוגיה ,הנדסה ,כימיה ,מתמטיקה ,פיזיקה ורפואה .בראש החטיבה למדעי
הטבע עומד יו"ר החטיבה; כיום משמש בתפקיד פרופ' רפאל משולם ,שהחל את תקופת כהונתו
השנייה .השנה מונה החטיבה  55חברים .בכל שנה מצטרפים חברים חדשים ,הנבחרים בבחירות
על פי חוק האקדמיה.
החטיבה פועלת מתוקף סמכותה של האקדמיה לפעול לקידום המחקר הבסיסי בישראל ,ועושה
אפוא לקידום תחומים שונים במדעי הטבע ברמה הלאומית ,אם ביזמתם של מדענים בתחום
מסוים ואם ביזמתה של האקדמיה .פעילותה של החטיבה באה לידי ביטוי בין היתר בהקמת
ועדות מייעצות לאקדמיה בתחומים שונים ,כמו קרינת סינכרוטרון ,חקר הסובב ,ביואתיקה,
פאונה ופלורה ואחרים ,וכן בהקמת ועדות מומחים מקומיות ובין–לאומיות לבחון נושא מסוים
ואת הפעילות בו בארץ ,ולהמליץ אם לתמוך בקידומו ובאילו אמצעים.
בדרך זו פעלה החטיבה להצטרפות ישראל למתקן לאנרגיות גבוהות  - CERN -בז'נווה
ולמתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון בגרנובל.
בשנה זו פעלו ועדת מומחים בין–לאומית (International Committee for Mediterranean
 )EEZ, Oil and Gas - Related Research and Educationלבחינת תחום הנפט והגז
בישראל מבחינה מחקרית ולימודית ,ולצדה ועדת מומחים ישראלית שמינתה נשיאת האקדמיה,
שבראשה עמד פרופ' צבי בן–אברהם .דוחותיהן והמלצותיהן של ועדות אלה אומצו על ידי
מועצת האקדמיה ,וזו פועלת כעת ליישומם (ראו פירוט בפרק .)1.4.2
החטיבה מקיימת כינוסים מדעיים ומזמינה מרצים מהמעלה הראשונה לשאת דבריהם בכינוסיה
השונים ,לדוגמה ההרצאה השנתית היוקרתית על שם אלברט איינשטיין .כמו כן החטיבה
תומכת בכינוסים חיצוניים שונים הנערכים במעורבותה ובשיתופה .לביצוע פעולותיה השונות,
המובאות להלן ,נעזרת החטיבה בחבריה.

 2.1חקר גנום האדם
מיזם גנום האדם החל בשנת  ,1990והאקדמיה פועלת מאז  -באמצעות ועדה מייעצת  -למען
קידום הפעילות בתחום זה ובנושאים הנגזרים ממנו בישראל .בין היתר נדונו המחקר הפוסט–
גנומי וההיבטים האתיים הנובעים מחקר הגנום .האקדמיה פעלה למען הקמת שני מרכזים
לחקר גנום האדם  -המרכז הארצי לביו–אינפורמטיקה במכון ויצמן למדע והמעבדה הלאומית
לגנטיקה של קבוצות אוכלוסייה שונות באוניברסיטת תל–אביב .המרכזים הללו מוסיפים לפעול
ולסייע לחוקרים בישראל בעבודתם המחקרית.
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 2.2הוועדה המייעצת לביואתיקה
הוועדה המייעצת לביואתיקה בוחנת היבטים אתיים ,משפטיים וחברתיים
של נושאים מעולם הביולוגיה ,ובייחוד נושאים הקרובים למיזם גנום
האדם והעידן הפוסט–גנומי ולגנטיקה בכלל .הוועדה החלה לפעול בשנת
 .1996תפקיד הוועדה לעקוב אחר הנעשה בארץ ובעולם בנושא זה ,לדווח
לאקדמיה על הנעשה ולייעץ לה בנושאים השונים בתחום.
עיקר פעילותה של הוועדה היה פרסומם של דוחות בנושאים מרכזיים בביואתיקה.
בשנת  2001פרסמה הוועדה דוח ראשון בנושא השימוש בתאי גזע עובריים במחקר רפואי.
הוועדה המליצה בדוח על שימוש בתאי גזע עובריים מאדם למחקר רפואי על פי הכללים
האתיים שהגדירה ,ומתוך שמירה על כללי המוסר וכבוד האדם הנהוגים בישראל ועל הסייגים
המוסריים שהונחו ב"ההצהרה האוניברסלית על גנום האדם וזכויות האדם" של האו"ם משנת
.1999
בשנת  2003פרסמה הוועדה דוח שני בנושא אוספים גדולים של דגימות  DNAומאגרי נתונים
של מידע גנטי .הוועדה המליצה על הקמתם של מאגרי  DNAונתונים של מידע גנטי במגזר
הציבורי והפרטי בישראל ,שיהיו בפיקוח רשות סטטוטורית לאוספים של דגימות ומידע גנטי
של אוכלוסיית ישראל .אוסף הדגימות למאגרי ה– DNAיוכן על פי הנהלים וכללי האתיקה
המקובלים בארץ ובעולם ,והגישה אליהם תהיה לכול.
בשנת  2008פרסמה הוועדה בשיתוף עם המועצה הלאומית לביואתיקה דוח על סוגיות
ביואתיות בנושא אבחון טרום–השרשתי ([)Pre-Implantation Genetic Diagnosis [PGD
בעריכת חבר האקדמיה פרופ' מישל רבל.
עוד בחנה הוועדה את סוגיית בחירתו של מין היילוד.
אפשר לעיין בדוחות הוועדה במידע שבאתרה  -באתר האקדמיה ,בחלונית" :החטיבה למדעי
הטבע"; .http//:bioethics.academy.ac.il

אתר הביואתיקה:
הוועדה המייעצת לביואתיקה נעזרה בפעילותה ובהפצת נושא הביואתיקה לקהל הרחב באתר
שהוקם לשם כך ,הנמצא בתוך אתר האינטרנט של האקדמיה .האתר מתעדכן תדירות ומצויים
בו בין השאר המדורים האלה :פורום אינטראקטיבי ,חדשות מן הארץ ומן העולם בנושאי
ביואתיקה ,מסמכים בין–לאומיים בביואתיקה :מאמרים שפרסמו חברי הוועדה בנושא ,מילון
מונחים ועוד.

 2.3קרינת סינכרוטרון
הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון ,מייסודה של האקדמיה ,עושה לקידום הפעילות
המחקרית ּבַנושא ומשמשת כתובת עיקרית לקבלת מידע חשוב ולהפצתו בקרב חוקרים
בישראל בתחום זה .בין היתר הוועדה בוחנת את הפעילות המדעית של קבוצות המחקר
(European Synchrotron Radiation
מישראל במתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון
 .)Facilityההסכם בין ישראל ל– ESRFנחתם לראשונה בשנת  1999וחּודש בראשית 2004
לשנים  .2008-2004בתקופה זו מימן פורום תל"מ את ההסכם באיגום משאבים מות"ת ,משרד
המדע ומשרד התעשייה והמסחר .בשנת  2009חודש החוזה לעוד חמש שנים ,בתמיכת ות"ת
וגופים אחרים .ההסכם מאפשר למדענים ישראליים להתחרות על זמני שימוש במתקן האירופי
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לקרינת הסינכרוטרון .עלות ההסכם היא כ– 900,000אירו בשנה ,שהם  1%מתקציב המתקן.
היקפי הזכייה של מדעני ישראל בזמני שימוש במתקן נמצאים בקו עלייה מתמיד ,והגיעו עתה
לכ– 1.5%בממוצע תלת–שנתי .הוועדה הלאומית משתתפת בתהליך קבלת ההחלטות ב–ESRF
דרך נציגיה במועצה  -פרופ' נועם אדיר (הטכניון)  -ובוועדת הכספים  -ד"ר מאיר צדוק
(האקדמיה) .עוד חוקרים ישראליים משתתפים השתתפות פעילה בוועדות ניהול ותכנון
שונות של ה– .ESRFפרופ' עדה יונת (מכון ויצמן למדע) שימשה במשך שנתיים חברה בוועדה
המדעית המייעצת העליונה של  .ESRFלאחרונה מונה פרופ' יואל זוסמן (מכון ויצמן למדע)
חבר בקבוצת עבודה לתכנון רב–שנתי הדנה בכיווני התפתחות עתידיים של המתקן .פרופ'
זוסמן מייצג בקבוצה את כל המדינות בדרג ( associate membersפולין ,אוסטריה ,פורטוגל,
[ Centralsyncהמאגד את צ'כיה ,סלובקיה והונגריה] וישראל) .מדענים מישראל חברים גם
בוועדות של שיפוט הצעות המחקר ובוועדות ההערכה המדעיות של המתקן .עבודתה של פרופ'
עדה יונת בתחום חקר הריבוזום ,שעליה זכתה בפרס נובל בכימיה ,נעשתה ברובה הגדול במתקן
ה–.ESRF
ה– ESRFנמצא עתה בתהליך של שדרוג פיזי מקיף ,שנועד לעדכן את ביצועי המתקן ולשמור
על מקומו כמוביל העולמי במחקר בתחומים אלו .השלב הראשון נמצא לקראת סיום ,לאחר
כמה חודשים שבהם היה צורך בסגירת קרן הסינכרוטרון .המתקן צפוי לחזור לעבודה מלאה
במתכונת החדשה כבר ביוני  .2012התכנית כולה אמורה להסתיים בשנת  .2017הוועדה
הלאומית לקרינת סינכרוטרון מנהלת קשרים גם עם הארגון האירופי של משתמשי סינכרוטרון
( .)European Synchrotron Users Organizationהארגון הוקם לפני כשלוש שנים
כדי לשפר את יכולת הגישה של כלל המדענים האירופיים המשתמשים בקרינת סינכרוטרון
(כ– 15,000מדענים בכל תחומי מדעי הטבע ,מדעי החיים וההנדסה) לכל מתקני הסינכרוטרון
האירופיים ,בעיקר באמצעות הגדלת המשאבים הכספיים שיועמדו לרשות המשתמשים ,אך גם
כגוף מרכזי המייעץ להנהלות המתקנים בנוגע לצורכי המשתמשים.
פרופ' משה דויטש סיים ב– 2011את תפקידו כיו"ר הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון.
פרופ' דויטש כיהן יותר מ– 15שנים בראשות הוועדה ,תחילה בהיותה הוועדה המייעצת
לאקדמיה בנושא קרינת הסינכרוטרון ולאחר חתימת ההסכם עם  ESRFבהיותה לוועדה
הלאומית לקרינת סינכרוטרון .בתפקידו זה תרם פרופ' משה דויטש רבות לקידום המחקר
בתחום קרינת הסינכרוטרון בישראל ,והאקדמיה מודה לו על פועלו המבורך ומאחלת
לו המשך פעילות מדעית פורה ומוצלחת .פרופ' נעם אדיר (טכניון) מונה ליו"ר הוועדה.
הוועדה תתרכז בעתיד במאמצים להמשיך ואף להגביר את האפשרויות לקבלת זמן עבודה
ב– ESRFובמתקני סינכרוטרון אחרים באירופה על ידי הבטחת המשאבים הדרושים.
פרטים על ה– ESRFבאתר האינטרנטwww.esrf.fr :
הוועדה הלאומית הוזמנה להשתתף במיזם רב–לאומי חדש ,ה– ,XFELשהוא לייזר אלקטרונים
חופשיים הפולט קרינה בתחום קרני– .Xמתקן חדשני זה מוקם עתה במעבדות  DESYבהמבורג
שבגרמניה .המתקן יספק קרינת  Xקוהרנטית בפעימות שעצמתן גבוהה בסדרי גודל רבים
מאלה שאפשר לקבל היום במתקני הסינכרוטרון המתקדמים ביותר .במסגרת פעילות זו
ביקר בארץ (ב– )2011ראש המיזם פרופ' מאסימו אלטרלי ,בהזמנת האקדמיה ,לדיונים עם
ועדת הסינכרוטרון .פרופ' אלטרלי נשא הרצאה על מיזם ה– XFELהאירופי בבית האקדמיה
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בהשתתפות עשרות חוקרים מכל הארץ .הוועדה עוקבת בעניין רב אחר התפתחות המיזם ,אשר
הוקם רשמית כחברה גרמנית בסוף  ,2009ובוחנת את האפשרויות להשתלבות מדענים מישראל
במיזם; לפי שעה החליטה הוועדה לא להמליץ על הצטרפות ישראל כחברה מלאה במיזם.
עוד פרטים על ה– XFELבאתר האינטרנטwww.xfel.eu. :

 2.3.1מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון SESAME -

(Synchrotron - light for Experimental Science
 (and Application in the Middle Eastהוא מתקן סינכרוטרון
מחקרי המוקם עתה בירדן בהשתתפות מדינות האזור ,כולל
ישראל .היזמה להקמתו באה מארגון
(Middle Eastern Scientific
 )Committeeומכמה חוקרים בגרמניה,
בארצות הברית ובישראל .הוועדה
הלאומית לקרינת סינכרוטרון ,האקדמיה
ומשרד המדע הצטרפו ליזמה זו מתחילת
דרכה בשנת .1997
מטרת יוזמי המתקן היא לקדם את
מתקן  SESAMEבאלאן שבירדן
הפעילות המדעית בנושא באמצעות שיתוף
פעולה מדעי בין מדעני האזור ובכך לתרום גם לגישור ולהבנה בין ישראל לשכנותיה .מועצת
ססמי ( ,)SESAMEהפועלת בחסות אונסק"ו ,החליטה שהמתקן יוקם בירדן ,באלאן שליד
עמאן .טקס הנחת אבן הפינה היה בינואר .2003
בשנת  2004הוקמה ועדת ססמי במשרד המדע והיא עוסקת בהיבטים המנהליים הקשורים
במתקן ובהשתתפות ישראל בו .בראשה עומד פרופ' אליעזר רבינוביץ ,וחבר בה פרופ' משה פז–
פסטרנק ,נציג הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון ,המוסיפה לסייע בפן המדעי של המתקן
ובקידום הקמתו .הפרופסורים רבינוביץ ופז–פסטרנק מייצגים את ישראל במועצת ססמי הבין–
לאומית .לישראל נציגים אחדים גם בוועדות אחרות של ססמי.
המדינות החברות האחרות הן איראן ,בחרין ,טורקיה ,ירדן ,ישראל ,מצרים ,פקיסטן ,קפריסין
והרשות הפלסטינית .מלבד המדינות החברות מסייעות בתכנון ובהקמה כמה מדינות במעמד
של משקיף :איטליה ,ארצות הברית ,יפן ,בריטניה ,גרמניה ,יוון ,כווית ,עירק ,צרפת ,רוסיה
ושוודיה .בשנת  2006גדלו המשאבים הכספיים העומדים לרשות המיזם ,ונחתם הסכם בין
ססמי לבין הסוכנות הבין–לאומית לאנרגייה אטומית ( )IAEAבווינה לצורך הכשרת עובדים
למיזם ,בהיקף של מיליון דולר.
תחילה העמיד האיחוד האירופי לרשות המיזם מיליון אירו מתוך סך תרומתו לירדן ,ובשנת
 2009עוד שני מיליון אירו .גם ממלכת ירדן הוסיפה כמה מיליוני דולרים להקמת המיזם בשנים
 .2009-2008מעבדות מרחבי העולם שקיימים בתחומן מקורות סינכרוטרון תרמו ציוד מדעי
לססמי ,הנאמד בערך של כ– 20מיליון דולר .בנובמבר  2008הושלם ונחנך הבניין המיועד להכיל
את המאיץ .טקס חנוכת הבניין התקיים במעמד מדענים ודיפלומטים מכל חברות ססמי .מלבד
הנציגים המדעיים במועצת ססמי ייצגו את ישראל שר המדע דאז ראלב מג'אדלה ושגריר ישראל
בירדן יעקב רוזן.
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מועצת ססמי המליצה על שדרוג המאיץ באופן שיוכל לעבוד באנרגיות של עד .Gev 2.5
בשנת  2010לאחר פנייה ממנהלת ססמי הודיעה ישראל באמצעות ות"ת על נכונותה לתרום
חמישה מיליון דולר לצורך שדרוג המאיץ .ההחלטה נתקבלה בהתייעצות עם ועדת הסינכרוטרון
הישראלית .בשנת  2011התחייבו איראן ,ירדן וישראל לתרום חמישה מיליון דולר .טורקיה
ומצרים הגיבו בחיוב ליזמה הישראלית ,אולם בשעת כתיבת שורות אלה טרם התקבלו מהן
התחייבויות בכתב בנושא .במתקן עצמו נבנו תת–מערכות ומושלם בימים אלה מיסוך המתקן
מקרינה .הנהלת המאיץ הכינה תכנית מפורטת להקמת המאיץ והתשתית הניסויית הראשונית
שלו .התקציב הכולל מוערך בכ– 40מיליון דולר (ארצות הברית) .בשנה זו בוחנת  CERNגם
את האפשרות לסייע בבניית המגנטים הדרושים לצורך תפעול המאיץ ססמי .בשלב ההתחלתי
צפוי המתקן לכלול כארבע תחנות עבודה ,וחלק הארי של הציוד הנדרש להפעלתן כבר נמצא.
בהמשך צפוי מתקן הסינכרוטרון לאפשר מחקר במגוון רב של תחומי מחקר :ארכאומטרייה,
כימיה ,פיזיקה ,מדע החומרים ,ביולוגיה ומקצועות ההנדסה.
פרטים על ססמי אפשר למצוא באתר האינטרנטwww.sesame.org.jo :

 2.4פיזיקה של אנרגיות גבוהות  -פעילות ישראל ב–CERN
פיזיקת החלקיקים האלמנטריים חוקרת את מרכיבי היסוד של גרעיני האטום ואת הכוחות
הפועלים בהם באמצעות מאיצים בעלי אנרגיות גבוהות מאוד .המעבדה המובילה בעולם בחקר
החלקיקים האלמנטריים  - )The European Practical Laboratory) CERN -נמצאת
בז'נווה שבשווייץ ,והיא גוף בין–לאומי.
בשנת  1990חתמה ישראל על הסכם הצטרפות ל– CERNבמעמד משקיף ,המאפשר למדעני
ישראל גישה חופשית למתקני המעבדה .הגוף המייצג את ישראל ב– CERNוהמוביל את
הפעילות המדעית הניסויית שבו הוא הוועדה הלאומית
לאנרגיות גבוהות ,ואת חבריה ממנים נשיא האקדמיה
ושר המדע .בראש הוועדה עומד פרופ' אליעזר רבינוביץ
(ראו פירוט להלן בפרק "ועדות האקדמיה").
בשנים האחרונות נבנה ב– CERNהמאיץ
( .)Large Hadron Colliderבספטמבר  2008נעשתה
הרצת מבחן למאיץ והיא עברה בהצלחה .לדברי אנשי
 ,CERNכמיליארד איש צפו בטקס ההשקה של המאיץ.
ההשקה עוררה הדים רמים ,גם בישראל .כעשרה ימים
לאחר ההשקה קרתה תקלה במאיץ בקטע בן עשרים ס"מ
מתוך עשרים ושבעה הקילומטרים שלו .התקלה תוקנה
בעלות של עשרות מיליוני דולרים .עקב התקלה נדחתה
הפעלת המאיץ בכשנה ,והוא חזר לייצר התנגשויות בין
חלקיקים בחורף  2009תוך יצירת התנגשויות באנרגייה
הגבוהה ביותר שהושגה במאיצים אי פעם .לכל אחת
הרכבת חלק פנימי בגלאי "אטלס" ,שהוכן
מהאלומות אנרגייה של .Tev 3.5
והורכב על ידי הצוות הישראלי ב–CERN
לתקלה גם פן חיובי  -היא זימנה למדענים אפשרות
לתקן ולשפר את המערכות הניסיוניות .שותפות ישראל ב– LHCבאה לידי ביטוי במסגרת
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תאגיד הגלאי הענק אטלס ( ,)ATLASותרומתה הייחודית היא בניית גלאים בשביל אטלס.
הגלאים פותחו ונבנו במעבדה במכון ויצמן למדע .קודם העברתם ל– CERNהם נבחנו במעבדות
באוניברסיטת תל–אביב ובטכניון .בשנת  2008הושלמה ב– CERNהרכבת הגלאי  ,TGCשהוא
חלק מגלאי הענק אטלס .המערכת שהותקנה ואטלס הורדו למעבה האדמה .המערכת נבחנת
מסוף שנת  ,2009ונראה שהיא מתפקדת בשלב זה בהצלחה .בראש הקבוצה הישראלית
ב– CERNעומד פרופ' גיורא מיקנברג ,ושותפים בה מדענים ,מהנדסים וטכנאים ממכון ויצמן
למדע ,מהטכניון ומאוניברסיטת תל–אביב .ות"ת מממנת פעילות זו באמצעות הקרן הלאומית
למדע.
במאי  2005התקיימה באקדמיה פגישה בין הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות
וחוקרים ישראליים ובין הוועדה האירופית המצומצמת למאיצי העתיד RECFA -
( ,)Restricted European Committee of Future Acceleratorsובה נדונה הפעילות
הישראלית באטלס .בשנת  2006הזמינו האקדמיה והקרן הלאומית למדע ועדת ביקורת בין–
לאומית שתבחן את איכות התרומה הישראלית למיזם אטלס ואת התכניות העתידיות בתחום.
בעיקר נתבקשה הוועדה לבחון את הצטרפות המדענים הישראליים למיזם הייחודי גריד
( )GRIDשמקימה  ,CERNשיאפשר ניתוח הממצאים הצפויים להגיע לאחר שיחל המאיץ
 LHCבפעולתו .בראשית שנת  2007הגישה הוועדה דוח ובו הביעה את הערכתה על המחקר
הניסיוני והתאורטי בפיזיקה של אנרגיות גבוהות במדינת ישראל ,ושיבחה את הישגי המדענים
הישראליים משלוש האוניברסיטאות המעורבות .הוועדה הביעה תמיכה נחרצת במתווה התכנית
המדעית העתידית .בעקבות הדוח החליטה ות"ת לאפשר למדענים הישראליים להצטרף לגריד.
ההשהיה בפעולת המאיץ עצמו אפשרה לשפר את יכולות מערכת המחשוב.
בשנים  2011-2010הועלתה רמת הבהירות של המאיץ עלייה ניכרת .עד כה תפקד המאיץ
באנרגייה  .Tev 3.5מועצת  CERNהתרשמה מאוד מתפקודו זה והחליטה להפעילו שנתיים
רצופות .לדעת המועצה ,אם תמשיך המכונה לתפקד באותה רמה כל העת הזאת ,יוכלו המדענים
לדעת בסופה (סוף–סוף) אם חלקיק היגס החזוי קיים במודל הסטנדרטי אם לאו.
בתום השנתיים הללו מתכננת  CERNלהפסיק את פעילות המאיץ לכשנתיים כדי
להכפיל את האנרגייה שלו עד  Tev 7לכל אלומה ולבצע שיפוצים שיאפשרו זאת.
הפעילות הישראלית כוללת את תחזוקת הגלאים (שבנו המדענים הישראליים) ,אך מרכז
הכובד שלה הוא בשלב שבו יש לנתח את תוצאות האמת המתקבלות מהמאיץ .לשם כך נעזרים
המדענים הישראליים במערכת הגריד ,שאליה הצטרפו בשנת  .2007בשנה האחרונה חל שיפור
רב בשיתוף הפעולה עם ישראל ובהכרה בפעילות שבה וכן ביחסים שבין ישראל לעולם,
המאפשרים לפיזיקאים הישראליים למצב עצמם בעמדה המאפשרת התקדמות רבה בעבודה על
גילוי פיזיקה חדשה ב–.CERN
בשנת  2010אירחה האקדמיה כוח משימה של מועצת  .CERNאנשי הכוח התארחו גם אצל
נשיא המדינה וביקרו במכון ויצמן למדע ,בטכניון ,באוניברסיטת תל–אביב ובמעבדות היי טק
ישראליות במקומות שונים בארץ .הוועדה כתבה דוח חיובי לישראל הן על הישגיה המדעיים
ותרומתה ל– CERNוהן על הישגיה התעשייתיים.
בעקבות זאת ובעקבות מהלכים מדיניים שעשתה ישראל החליטה מועצת  CERNבדצמבר
 2010על מועמדות ישראל להיות חברה מלאה לפי תקנון  .CERNממשלת ישראל החליטה
לאשר את הצטרפות ישראל כחברה מלאה ב– CERNוקבעה את החלוקה התקציבית של מימון
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דמי החברות בה ,ולפיה הות"ת ומשרד התמ"ס מממנים את הרוב ,ושותפים לו גם משרדי
האוצר ,החוץ ,המדע ומשרד ראש הממשלה.
בשנת  2011עברה ישראל למעמד של חברה מלאה בדרך לחברות מלאה .לשדרוג במעמד יש
כבר עתה ביטויים מעשיים .ישראל ו– CERNמקימות ועדה שאמורה לפקח על שדרוג המעמד.
בשנת  2011פעל המאיץ עצמו היטב ,ולמעשה תפקודו הטוב מציב אתגרים לגלאים שמודדים
את תוצאות התנקשויות הפרוטונים .תוצרת מדעית רבה הופקה בשנת  .2011כחלק מהתוצרת
אפשר לציין סימנים אפשריים ראשונים לגילוי חלקיק ההיגס ,גילוי חלקיק חדש שחוזה המודל
הסטנדרטי וחוסר סימנים בשלב זה לגילוי חלקיקים מעבר למודל הסדנדרטי .לאחר פגרת חורף
התחיל המאיץ לעבוד באנרגייה של  ,TEV 8שהיא שיא עולמי חדש .המאיץ עצמו אמור לגרום
בסופו של דבר להתנגשויות באנרגייה של  .TEV 14-13הצפי הוא שאם לא תהיינה תקלות
יוכלו הניסויים לאשר  -או לשלול  -קיום חלקיק היגס של המודל הסטנדרטי עד תחילת שנת
 2013לכל המאוחר.
בשנה וחצי האחרונות  2011 -ו– - 2012מקיימת ישראל מגעים שוטפים עם מנכ"ל CERN
לקראת הדיונים הצפויים בשנת  2013על הפיכת ישראל לחברה מלאה ב– .CERNבתום
שנתיים אלה צפויה להיערך במועצת  CERNהצבעה סופית על קבלתה של ישראל ל–.CERN
האקדמיה מזמינה ועדת ביקורת בין–לאומית לבחון את הישגי ישראל בתחום .הוועדה הבאה
התכנסה בירושלים באפריל .2012
אפשר לעיין בדוח ועדת הבדיקה באתר האקדמיה ,בחלונית" :דוחות האקדמיה".

 2.5אוספי הטבע הלאומיים למחקר
האקדמיה מכירה בחשיבותם של האוספים הלאומיים ועושה לשימורם של אוספי הטבע
הלאומיים המתעדים את הצומח והחי בארץ ישראל ולקידום הפעילות המחקרית באוספים
אלה .האוספים מרוכזים בעיקר באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל–אביב.
האקדמיה פעלה שנים רבות ,בסיועה של ות"ת,
לתמיכה באוספים הביולוגיים .בעת האחרונה
הצליחה האקדמיה לגייס תמיכה כספית נוספת של
ות"ת באוספים האלה .ביולי  ,2005לבקשת יו"ר
ות"ת ,מינה נשיא האקדמיה ועדת היגוי בראשותה
של פרופ' יהודית בירק (ראו פירוט להלן בפרק
"ועדות האקדמיה") לשימורם ולפיתוחם של
אוספי הטבע באוניברסיטאות למחקר ,שתפקידה
לבחון את הפעילות בתחום ולדווח על ממצאיה
והמלצותיה לאקדמיה ולות"ת .בשנת  2011הגישה
ביצים מאוסף העופות שבאוניברסיטת תל–אביב.
הוועדה את הדוח השנתי החמישי שלה.
צילום :אורי רול
האקדמיה המליצה על הכללת תחום הסיסטמטיקה
והטקסונומיה במסגרת מלגות ביכורה כדי לשלוח חוקרים צעירים לעשיית בתר–דוקטורט
במעבדות מובילות בחו"ל כאמצעי לקידום הפעילות המחקרית בתחום זה בישראל .אלא
שפעילות זו לא הניבה ּפֵרות בגלל החלטת הות"ת לסיים באחת את תכנית מלגות ביכורה.
פעילות הוועדה נושאת פרי ,והיא תורמת רבות להמשך קיומם ,אחזקתם ותפעולם של
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האוספים וכן להגדלת מספר אנשי הסגל לניהול ולקידום המחקר באוספים באוניברסיטאות
המחקר .ועדת ההיגוי הגישה תכנית שלב ב לתמיכת הות"ת כדי לקדם את הפעילות המדעית
וההוראתית לרמה בין–לאומית גבוהה.

 2.6פורום מדעי הטבע
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האקדמיה יזמה את הקמתו של פורום מדעי הטבע כדי לבחון נושאים שונים בתחום מדעי הטבע
ולפעול לקידומם .השנה המשיך בפעילותו הפורום בנושא מגוון ביולוגי וסביבה ,שחברים בו:
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חברי הפורום ,ובעיקר העומדת בראשו פרופ' תמר דיין ,פועלים
לקידום ההוראה והמחקר במגוון הביולוגי בישראל .בשיתוף עם
גופים וחוקרים אחרים הוגש לאקדמיה מסמך המכונה "מחקר
והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל".
המסמך מתריע על הצורך בקידום המחקר וההוראה בנושא
ונושא המלצות בעניין .ביום כ"ט בניסן תשע"א 3-במאי 2011
אושר הדוח על ידי מועצת האקדמיה כמסמך יהלו"ם (ר' להלן).

 2.7פאונה ופלורה של ארץ ישראל
מתוקף חוק האקדמיה אמונה האקדמיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע".
אחד התחומים שבו היא פועלת לפרסום כתבים הוא תחום הפאונה והפלורה של ארץ ישראל,
באמצעות ועדה מייעצת ,אם ביזמתם של מדענים בתחום או ביזמתה של הוועדה .הכתבים
המוגשים לוועדה נבחנים על ידי מומחים בתחום ,על פי אמות מידה שקבעה הוועדה ,ולאחר
אישורם המדעי מועברים ליחידה להוצאה לאור של האקדמיה (ראו להלן) לפרסומם.
בעת כתיבת שורות אלה שוקדת הוועדה המייעצת לפאונה ולפלורה של ארץ ישראל על אישורם
המדעי של הכתבים האלה:
ק מהדורה מחודשת של שני הכרכים הראשונים של הספר פאונה פלסטינה
ק ספר כרישי ים סוף
ק ספר זריזבוביים ( )Tachinidaeשל ארץ ישראל
ק ספר זבובחופיים ()Ephydridae
ק פריזבוביים ( )Tephritoideaומשפחת–העל Tephritoidae
ק הפלורה המתורבתת של ארץ ישראל
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פעילות החטיבה למדעי הרוח

ÁÂ¯ ·Ó
שבוע מדעי הרוח של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בהשתתפות מיטב החוקרים ,היוצרים ,האמנים ואנשי התקשורת בישראל

כרמיאל  xראשון–לציון  xירושלים  xוברחבי הארץ
ז'—י"א באייר תשע"ב

 29באפריל  3 -במאי 2012

פרטים באתר האקדמיה
WWW.ACADEMY.AC.IL
בשיתוף עם:

ÁÂ¯ ·Ó
שבוע מדעי הרוח של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בהשתתפות מיטב החוקרים ,היוצרים ,האמנים ואנשי התקשורת בישראל

כרמיאל  xראשון–לציון  xירושלים  xוברחבי הארץ
ז'—י"א באייר תשע"ב

 29באפריל  3 -במאי 2012

פרטים באתר האקדמיה
WWW.ACADEMY.AC.IL

בשער הפרק :כרזה שהופצה על אירועי "משב רוח  -שבוע
מדעי הרוח של האקדמיה" (ראו פרטים בפתיח פרק זה
ובפרק "הרצאות ,כינוסים ואירועים")
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 .3פעילות החטיבה למדעי הרוח
בחטיבה למדעי הרוח ארבעים ושניים חברים מתחומים שונים במדעי הרוח והחברה :מחשבת
ישראל ,מקרא ,ארכ ֵאולוגיה ,המזרח הקדום ,היסטוריה ,בלשנות ,ספרות ,פילוסופיה ,דתות,
משפטים ,כלכלה ומתמטיקה .פעילות החטיבה כוללת תמיכה במפעלי מחקר ,קיום סימפוזיונים
בין–לאומיים ,ימי עיון והרצאות ובחינתם של נושאים שונים הנוגעים לתחומי מדעי הרוח
והחברה .כמו כן מקדמת החטיבה פעילויות שונות ביזמתם של חברי החטיבה.
באביב תשע"ב 2012-התקיימה ההרצאה השנתית הראשונה במדעי הרוח והחברה על שם פרופ'
מרטין בובר ז"ל ,שהיה נשיאּה הראשון של האקדמיה .פרופ' יירגן הּברמס מאוניברסיטת גתה
שבפרנקפורט נשא את ההרצאה.
בעקבות המלצות דוח האקדמיה
משנת  2007על "עתיד מדעי הרוח
באוניברסיטאות המחקר בישראל"
ובשל הדאגה מהפגיעה ההולכת
וגוברת במעמדם של מדעי הרוח
החליטה החטיבה ליזום את "משב
רוח  -שבוע מדעי הרוח" .מטרתו
של ה"שבוע" לקיים פעולות שיביאו
משתתפי אירוע הפתיחה החגיגי של "משב רוח" בכרמיאל .מימין
למודעות הציבור את חשיבותם של
לשמאל :פרופ' דן לאור ,ד"ר סיגל נאור–פרלמן ,פרופ' יוחנן פרידמן,
מדעי הרוח ,את עבודת המחקר הענפה
פרופ' יורם צפריר ,פרופ' רות ארנון ,פרופ' אהרן ברק ,פרופ' אריה
מהרשק ,מר סמי סגול ,מר עדי אלדר ומר דוד ויצטום.
הנעשית בהם ,את הישגיה המרשימים
של העבודה הזאת ואת תרומתם לפרט ולחברה.
"שבוע מדעי הרוח" התקיים בין ה– 29באפריל ל– 3במאי  .2012במסגרתו סדרה של אירועים
בירושלים ,בכרמיאל ובראשון לציון .באירועים הוצגו לציבור הרחב מגוון נושאים מרתקים.
השתתפו בהם חברי האקדמיה ,חוקרים מהאוניברסיטאות השונות ,חברי פורום הצעירים ,אנשי
רוח ,אמנים ואנשי תקשורת (ראו פירוט בפרק "הרצאות ,כינוסים ואירועים") .חבר החטיבה
פרופ' אבישי מרגלית ,חיבר מנשר מדעי הרוח (המצורף בסוף פרק זה בסעיף .)3.5
במסגרת טיפוח הקשר של האקדמיה עם חוקרים צעירים פעלו בשנת תשע"ב 2012/2011
שתי קבוצות דיון בהשתתפות חברי האקדמיה ודוקטורנטים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר
בישראל.
קבוצות הדיון נועדו לסייע לדוקטורנטים ללבן סוגיות הקשורות בנושאי מחקרם ולתרום
לעבודתם האקדמית מידיעותיהם ומניסיונם של חברי האקדמיה .קבוצת דיון אחת פעלה בתחום
הפסיכולוגיה ,והאחרת  -בתחום הפילוסופיה .חברי האקדמיה פרופ' אשר קוריאט ופרופ' משה
הלברטל הנחו את המפגשים .פרופ' אשר קוריאט קיים מפגשים בנושא שמרנות ויצירתיות
במדע ,ופרופ' משה הלברטל קיים מפגשים בנושא צדק ,צדקה וחלוקת משאבים.
במסגרת פעילות החטיבה התקיימו באקדמיה כמה הרצאות אורח והרצאות לכבודם ולזכרם של
חברי האקדמיה (ראו פירוט בפרק "הרצאות ,כינוסים ואירועים").
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 3.1מפעלים במימון האקדמיה
מפעלי האקדמיה במדעי הרוח עוסקים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל ובחקר השירה
העברית .מדיניות האקדמיה היא לתמוך רק במפעלים בעלי חשיבות לאומית ובעלי היקף רחב.
תקציב ועדת התכניות לתמיכה בתכניות מחקר במדעי הרוח לשנת תשע"ב הוקצה לתמיכה
במפעלים האלה :האונומסטיקון של ארץ ישראל וחקר פיוטי הגניזה.
האקדמיה ממשיכה לעודד את מפעליה לחפש מקורות מימון נוספים.

 3.1.1האונומסטיקון של ארץ ישראל
פרופ' יורם צפריר

מפעל האונומסטיקון (The Onomasticon of Iudaea, Palaestina and Arabia in the
 )Greek and Latin Sourcesמרכז את כל המובאות המזכירות יישובים ,עצמים גאוגרפיים,
יחידות מנהליות ואף קבוצות אתניות בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה (מחוזות שהשתייכו
בעבר ליהודה או לפרובינקיות של פלסטינה וערביה) מאמצע המאה הרביעית לפני הספירה
(ערב כיבוש הארץ בידי אלכסנדר הגדול) ועד הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית
לספירה.
הערכים מוגשים לקורא על פי סדר אל"ף–בי"ת של האתרים ,ובהם מובאות בלשון המקור
ובתרגום לאנגלית ,הערות טקסטואליות חיוניות ,דיון
גאוגרפי–היסטורי ,ובמקרים רבים גם דיון ארכאולוגי
וביבליוגרפיה .צוות המחקר אסף את החומר הנוגע לעניין
מכל המקורות ביוונית ובלטינית ,כולל רשימות מנהליות,
כתובות ,מטבעות וכדומה ,וכן מקורות בלשונות המזרח,
בעיקר סורית ,אם אלה תורגמו מן היוונית.
איסוף החומר הסתיים כבר לפני שנים ,ומאז הצוות
עוסק בעריכה ,בעדכון ובהכנה לדפוס .שני הכרכים
הראשונים עוברים בימים אלה עריכת ליטוש אחרונה.
הכרך הראשון מביא ,במלואם ,טקסטים מרכזיים
החוזרים ומופיעים בערכים שונים .הטקסטים מובאים
בלשון המקור ובתרגום לאנגלית .בכרכים הבאים יבואו
מכריכת הספר Palaestina: Maps and
שמות האתרים בסדר האל"ף–בי"ת .ריכוז המקורות בכרך
 Gazetteerבהוצאת האקדמיה;1994 ,
הראשון מאפשר גישה נוחה אל הנוסח המלא .הערכים
בעריכתו של פרופ' יורם צפריר ושות'.
יסתפקו במובאות קצרות הנוגעות במישרין לערך עצמו.
בכרך זה נמצאים גם המבוא ,רשימת קיצורים מוערת של המקורות וביבליוגרפיה כללית .הכרך
ממתין להוצאתו לאור .הכרך השני מכיל את הערכים המתחילים באות  .Aכלולים בו כמה מן
הערכים הגדולים ביותר בחיבור כולו ,והתקנתם חייבה היערכות מיוחדת.
בסוף שנת  2010הסתיימה עריכה שנייה וסופית של שני הכרכים הראשונים (כ– 1,500עמודי
מחשב) ,והם הוגשו להוצאה לאור של האקדמיה לקראת הדפסה .לפי התכנית הם יוגשו לסְדר
במרוצת  .2012הכרך הבא ,העוסק בערכים המתחילים באות  ,Bמצוי בעריכה מתקדמת .נמשכת
העבודה על סידור הערכים בשאר הכרכים.
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 .3.1.2המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר
פרופ' שולמית אליצור
המפעל נוסד על ידי האקדמיה הלאומית בשנת תשכ"ז ( .)1967מטרת המפעל הייתה לפענח,
לזהות ולקטלג את קטעי השירה והפיוט שנשתמרו באוספי הגניזה הקהירית .היזמה נתאפשרה
עם ריכוז תצלומי המיקרופילם של רוב אוספי הגניזה בעולם במכון לתצלומי כתבי היד העבריים
שבספרייה הלאומית .היום אפשר להיעזר גם בסריקות המשובחות של קטעי הגניזה שבאתרים
שונים במרשתת ,ובעיקר באתר "גנזים" של מפעלי פרידברג לחקר הגניזה ,ואכן הקטעים
הסרוקים מקלים לעתים קרובות את פיענוח החומר.
אחרי כארבעים וחמש שנות עבודה הושלם קטלוג השירים ברוב האוספים הגדולים של
הגניזה .במאגר המידע של המפעל רשומים יותר מ– 77,000כותרים של פיוטים מן הגניזה
ויותר מ– 64,000התחלות של פיוטים נדפסים .מן האוספים הגדולים של קטעי הגניזה נותרו
עוד לקטלוג רק חלק מקטעי סדרת הנוספות של אוסף טיילור-שכטר ,השמור בספריית
האוניברסיטה של קמברידג' ,וקטעי הגניזה שבאוסף פירקוביץ' שבסנקט–פטרבורג ,אך קיימים
עוד כמה אוספים קטנים שטרם קוטלגו ואוספים שכבר קוטלגו אך דרושות להם השלמות.
המפעל נושא את שמו של פרופ' עזרא פליישר ז"ל ,שייסדו ועמד בראשו יותר משלושים ותשע
שנים .פרופ' פליישר הלך לעולמו באב תשס"ו .העבודה במפעל חייו נמשכת ברצף בראשותה
של פרופ' שולמית אליצור ,בסיועה של ועדה מלווה ובה שני חברי האקדמיה (ראו פירוט להלן
בפרק ועדות האקדמיה) .את עיקר עבודת הפיענוח ,הִקטלוג והמחשוב מבצעת העובדת הקבועה
במפעל ,ד"ר שרה כהן.
בשנה האחרונה התקדמה עבודת הקטלוג של סדרת הנוספות שבאוסף טיילור-שכטר
שבקמברידג' .מדובר בכרכים המכילים מאות קטעים קטנים וקשים לזיהוי ,ועם זאת עד כה
כבר זוהו וקוטלגו רוב הקטעים .העבודה אף הניבה פרות מחקריים מרתקים ,ובראשם יש
לציין גילוי של קטעים בלתי ידועים מספר הפולמוס האנטי–קראי של הרב סעדיה גאון "אשא
משלי" (מדובר בשני קרעים מתוך דף אחד המשלים את שני השערים הראשונים בספר; הממצא
עומד להתפרסם בכתב העת "תרביץ") .כמו כן קוטלגו קטעי הגניזה שבכמה אוספים קטנים
(מאוניבריטת תל–אביב וחיפה וכן מהספריות בהיידלברג ובמישיגן) .בצד עבודת הקטלוג נמשך
גם השנה הרישום השוטף של קטעי השירה והפיוט שפורסמו בספרים ובכתבי עת מקצועיים,
והתקדמה העברת החומר מן הכרטסת שבמפעל למאגר הממוחשב.
החומר במאגר המידע של המפעל מספק כל העת נתונים לחוקרי שירה ופיוט עבריים בארץ
ובעולם ,הפונים שוב ושוב בשאלות ומקבלים סיוע ,תשובות ממוקדות ואף דוחות מפורטים
המאפשרים להם להתקדם במחקריהם .זיהויים הנוגעים לעבודתם של חוקרים השוקדים על
ההדרת פיוטיהם של יוצרים ידועים נמסרים לחוקרים מיד עם גילוים.
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 3.2מפעלים בתמיכת האקדמיה
 3.2.1המפעל המשותף עם MGH

האקדמיה שותפה ל– )Monumenta Germaniae Historica) MGHשבמינכן במפעל
התקנתן והוצאתן לאור של מהדורות ביקורתיות של חיבורים עבריים מאשכנז בימי הביניים.
הכרך הראשון בסִדרה המשותפת ראה אור בשנת  .2005האקדמיה הקימה למפעל זה ועדת היגוי
שבראשה עומד פרופ' ב"ז קדר (ראו פירוט להלן בפרק "ועדות האקדמיה") .הוועדה אישרה
שישה מיזמים האמורים להסתיים בשנים הקרובות .בסוף שנת  2012עומדת להסתיים העבודה
על הכרך שיכלול את הפיוטים העבריים אשר נכתבו בעקבות מסע הצלב הראשון.

 .3.2.2מפעל המילון של הפרסית האמצעית
מפעל בחסות האקדמיה ובפיקוח ועדה אקדמית שחבריה הם הפרופסורים גדעון גולדנברג
(יו"ר) ,יוחנן פרידמן ושאול שקד .למפעל גם ועדה מדעית בין–לאומית ,שהרכבה עדיין איננו
סופי .עם החוקרים שנתנו הסכמתם לשמש בה נמנים הפרופסורים ניקולס סימס–ויליאמס
(לונדון וקמברידג') ,גרארדו ניולי (רומא) וז'ילבר לאזאר (פריז) .פרופ' גרארדו ניולי נפטר
לאחרונה ,וטרם מונה לו ממלא מקום.
המפעל מתנהל בחסות משותפת של האקדמיה הישראלית והאקדמיה ֵדיי לינצ'אי (Accademia
 )dei Linceiשברומא .פעילותו נהנית גם מחסות האקדמיה לכתובות ולספרויות בפריז
( )Académie des Inscriptions et Belles-Lettresואיגוד האקדמיות הבין–לאומי (Union
 .)Académique Internationaleמנהל המפעל הוא פרופ' שאול שקד מהאוניברסיטה העברית
בירושלים; סגנו הוא פרופ' קרלו צ'רטי ( )Carlo Ceretiמאוניברסיטת לה סאפיינצה (La
 )Sapienzaשברומא ,המשמש בימים אלה נספח תרבות בשגרירות איטליה בטהראן ואינו פעיל
במפעל המילון .מרכז המפעל הוא ד"ר דומניקו אגוסטיני.
מטרת המפעל היא להעלות בשלב הראשון את כל הטקסטים הרלוונטיים בפרסית אמצעית לאתר
האינטרנט המיועד .הטקסטים כוללים את הספרות הזורואסטרית שבפרסית אמצעית (במלואה,
עד כמה שאפשר) ,מבחר טקטסים בפאזנד ,הטקסטים המאניכ ֵאיים בפרסית אמצעית שנתגלו
בטורפאן (תוך שימוש בחומרים שנאספו לצורך המילון של הפרסית האמצעית המאניכ ֵאית על
ידי ד"ר דזמונד דורקין–מייסטרארנסט ובאדיבותו) והכתובות האפיגרפיות בפרסית אמצעית שעל
גבי סלע ועל גבי חותמות .הכוונה היא לתעד גם את האוצר הלקסיקלי של הפרסית האמצעית
המופיע כמילים שאולות בשפות שכנות ,כגון הדיאלקטים השונים של הארמית ,הארמנית
והערבית .הטקסטים מועלים לאתר במהדורות מדעיות בתעתיק מדעי לאותיות לטיניות ולאחר
הגהה קפדנית ,והם נועדו לשמש בסיס למילון מקיף של השפה .לאחר שיצטבר חומר מספיק כדי
הכנת המילון ,יוחל בשלב השני והאחרון ,שבו ייכתבו ערכי המילון עצמם.
צוות מצומצם של עוזרים מדעיים פועל בארץ ,באיטליה ובארצות אחרות כדי להכין את
מסד הנתונים למילון ,שיהיה הראשון מסוגו .הצוות כולל גם עוזרים האוספים חומר הנוגע
לאטימולוגיות של הלקסיקון בפרסית אמצעית ,ומומחים לתכנות מחשבים ,השוקדים על
פיתוח התכנה ועל תחזוקתה .הצוות מתכנס מפעם לפעם לדיונים מדעיים ולהחלפת דעות.
מרכז החישובים של האוניברסיטה העברית בירושלים מספק שירותי שרת ותמיכה למפעל,
ושירותים אחרים נרכשים בשוק הפרטי.
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המפעל איננו נתמך כספית על ידי האקדמיה ,אך הוא נהנה ממימון הקרן הלאומית למדע.
תאריך היעד לסיומו של השלב הנוכחי בעבודה על המילון הוא ספטמבר  .2014העשרת מסד
הנתונים עדיין נמשכת ,אך בקרוב יופנה חלק מן המאמץ לכתיבת ערכי המילון .הקבוצה
הפועלת ברומא זכתה בעבר לתמיכה כספית על בסיס אישי במסגרת לימודי הפרסית האמצעית
באוניברסיטה לה סאפיינצה ,אך לאחרונה צומצמה מאוד המעורבות האיטלקית במפעל בשל
קשיי תקציב באוניברסיטאות האיטלקיות .אחד החוקרים האיטלקיים שבקבוצה ,ד"ר דומניקו
אגוסטיני ,שוהה בארץ זה למעלה משנתיים ,והוא מרכז כעת את עבודת הצוות .הוא גם תורם
בהתנדבות להוראת הפהלווי (השפה הפרסית האמצעית במאות ה– 10-3לספירה) באוניברסיטה
העברית בירושלים .מתנדבים העובדים במקומות אחרים בעולם מספקים אף הם חומר למסד
הנתונים של המילון .בעיקר יש לציין את מעורבותם בעבודת המפעל של פרופ' אוקטור שרוו
מאוניברסיטת הרוורד ושל ד"ר יודית יוספסון מאוניברסיטת גטבורג שבשוודיה.

German-Israeli Frontiers of the Humanities (GISFOH( 3.3
הסכם שנחתם בשנת  2009בין האקדמיה לקרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית הוביל לכינון
סדרת כינוסים רב–תחומיים במדעי הרוח שבהם משתתפים חוקרים צעירים  -ישראלים
וגרמנים .בכל שנה נבחרים ארבעה חוקרים ישראליים בתחומים שונים מתוך חברי פורום
הצעירים של האקדמיה ,העובדים בשיתוף עם ארבעה חוקרים צעירים גרמניים בתחומים
דומים .יחד הם מהווים את הוועדה המארגנת של כינוס דו–לאומי בשיתוף של כ– 50חוקרים
מגרמניה ומישראל .הכינוס מתקיים בישראל ובגרמניה לסירוגין .מטרות הכינוס הן להפגיש
חוקרים צעירים מצטיינים מתחומים שונים ולאתגר אותם לחשוב
ולחקור מעבר לגבולות הדיסציפלינה שלהם ,לאפשר הפריה הדדית
וערוץ לחילופי ידע אקדמי.
הכינוס השלישי התקיים בתאריכים  30-27בנובמבר  2011בקיבוץ
צובה והתמקד בנושא.Norms: Concepts and Practices :
תחומי עיסוקם של המוזמנים לכינוס היו פילוסופיה ,ארכאולוגיה,
מוזיקולוגיה והיסטוריה מודרנית .חברי הוועדה המארגנת
הישראליים של כינוס זה הם אלה :ד"ר יובל אילון ,ד"ר יוסי מורי,
ד"ר אברהם פאוסט וד"ר דמיטרי שומסקי.
הכינוס הרביעי יתקיים בספטמבר  2012בפוטסדאם שבגרמניה
ויתמקד בנושא Imagination - Ideas, Aesthetics, and
 .Social Practicesחברותיה הישראליות של הוועדה המארגנת הן
ד"ר שרון אהרונסון להבי ,ד"ר גלית נגה–בנאי ,ד"ר אורנה נפתלי
וד"ר נורית סטדלר.
במסגרת ההסכם כוננה קרן פון הומבולדט את תכנית ,Connect
המאפשרת לחוקרים שהשתתפו בכינוסי  GISFOHלהגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים
משותפים ובשיתופי פעולה עם החוקרים שפגשו בכינוס .עשרה ממשתתפי הכינוסים קיבלו
תמיכה בפרויקטים משותפים במסגרת התכנית.
בעקבות הצלחת הכינוסים הן בקרב החוקרים בארץ והן בגרמניה הוחלט להמשיך את התכנית
לארבע שנים נוספות .2016-2013 ,פרופ' גדליה סטרומזה מרכז את הפרויקט מטעם החטיבה.
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 3.4פורום צעירי מדעי הרוח והחברה
החטיבה מקיימת פורום של צעירי האקדמיה זה שמונה שנים .בכל קבוצה בפורום משתתפים
כעשרה מלומדים צעירים ומצטיינים אשר נבחרו על פי כישורים אקדמיים ומצוינות מדעית על
ידי ועדה מטעם החטיבה .בראש כל קבוצה עומד חבר אקדמיה .הפורום מקיים דיונים בנושאים
שונים ,בדרך כלל לפי רצון המשתתפים עצמם .בשנה האחרונה פעלה הקבוצה בראשות פרופ'
יואל רק ,והתמקדה בנושא העולם העתיק .השנה נבחרה קבוצה חדשה בראשות פרופ' זאב
שטרנהל ,שחבריה עוסקים בעולם המודרני.
הפורום נועד לשמש קבוצת חשיבה ומסגרת לעיון בשאלות האקטואליות של המדע .חברי
הפורום ידונו בנושאי מחקר מתחום המתודולוגיה של המדע ומתחום ארגון המחקר המדעי.
בשנת תשע"ב  2012נבחרו ארבעה–עשר חברי פורום בראשותו של פרופ' זאב שטרנהל .אלה
שמותיהם:
ד"ר אברהם דורון ,המחלקה להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת בר–אילן
ד"ר אוטמזגין ניסים ,לימודי מזרח אסיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אולמרט דנה ,החוג לספרות ,אוניברסיטת תל–אביב
ד"ר אסף קטיה ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גלעד טל ,בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר כהן הלל ,לימודי האסלאם והמזרח התיכון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר לנדא ישי ,המחלקה להיסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר לרנר יוליה ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
ד"ר נפתלי אורנה ,לימודי מזרח אסיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר סובולב דניס ,החוג לספרות עברית והשוואתית ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר עופר ענבל ,המחלקה להיסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר פרצ'ק רוני ,המחלקה ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל–אביב
ד"ר קריסטל טלי ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר שמיר הילה ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל–אביב
בשנת תשע"א  2011נבחרו שבעה חברי פורום בראשותו של פרופ' יואל רק .אלה שמותיהם:
ד"ר רוני גולדשטיין ,החוג למקרא ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אהוד וייס ,המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה ,אוניברסיטת בר–אילן
ד"ר נח חכם ,החוג להיסטוריה של עם ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נלי טלר ,המחלקה לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עוזי ליבנר ,החוג לארכאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אמה מעיין–פנר ,החוג להיסטוריה של האמנות ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר קטיה ציטרין–סילברמן ,החוג לארכאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
(הרשימות המלאות של חברי פורום הצעירים בשנים שעברו מופיעות באתר האקדמיה  -בדף
החטיבה למדעי הטבע/פורום הצעירים)
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 3.5מנשר מדעי הרוח

��� ���
ִמ נשר מדעי הרוח
המלצות דוח "עתיד מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל" של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הביאו את האקדמיה
ליזום את "שבוע מדעי הרוח" שנועד לקרב את מדעי הרוח השונים לציבור הישראלי ולהעלות את קרנם .בשבוע זה האקדמיה העלתה
על נס את עבודת המחקר הענפה המתבצעת במדעי הרוח ,את דמותם של העושים במלאכה ואת תרומתם לפרט ולחברה.
"משב רוח" התקיים בימים  29באפריל  3 -במאי  2012בכמה מוקדים בארץ ובעיקר בכרמיאל ,בראשון לציון ובירושלים; וכלל
מגוון אירועים בנושאים מרתקים שהשתתפו בהם ממיטב החוקרים בישראל ולצדם יוצרים ,אמנים ואנשי תקשורת.

כיצד עליי לחיות את חיי? מהי דמות החברה שאני חי בה ומהי

הוא העיסוק בתרבותו הרוחנית של האדם ובתרבות הסמלים

דמות החברה שהייתי רוצה לחיות בה? שאלות אלה מדריכות

שלו כפי שהן באות לידי ביטוי בלשון ,בדת ,בספרות ,באמנות

את חייו של כל אחד מאתנו .אמנם מדעי הרוח אינם מספקים

הפלסטית ,במיתוס ,במאגיה ובהגות הפילוסופית .אנשי

תשובות ישירות עליהן ,אך הם עשויים לתרום תרומה ניכרת

מדעי הרוח מחפשים בגילויי התרבות השונים את הביטויים

לתשובות שנשיב עליהן לעצמנו.

המובהקים ביותר להוויה האנושית על ריבוי גווניה.

מדעי הרוח עוסקים בלימוד ביקורתי של צורות החיים ,המבנים

אנשי מדעי הרוח מחויבים לערכי יסוד אוניברסליים ,אמונים

החברתיים וההתנסויות האנושיות בכל מקום על פני האדמה

על בחינה רציונלית של תופעות היסטוריות בתולדות עמיהם

ובכל הזמנים.

ובתולדות עמים אחרים ,מקדמים את חקר מורשתם הלאומית בלי
להאדירה על פני מורשתם של אחרים ומפתחים את הכישורים

הם חוקרים את חיי האיכרים הצרפתיים בימי הביניים ,את

הדרושים להתייחסות סובלנית ופתוחה אל תרבות הזולת.

חיי הלוחמים בצבאו של ג'ינגיס ח'אן ואת חייהם של הלומדים
בישיבות ליטא בשלהי המאה התשע–עשרה .הם מנתחים את

המגוון האנושי אינו נתון לנו על מדף לבחירה מעשית :איננו

מגוון התרבויות מקיוטו עד צנעא ומאיספהאן עד בואנוס

יכולים לבחור לחיות במצרים הפרעונית או בסקנדינביה

איירס ,ואת תולדות החברה האנושית מתקופת האדם הקדמון

הוויקינגית .אולם מגוון זה פרוס לפנינו להשוואה ולהדרכה

עד ימינו .הם בוחנים תמורות היסטוריות בחיי החברה,

כאשר אנו באים להכריע הכרעות חשובות בחיינו כפרט או

הכלכלה והתרבות ולומדים מהן מה משתנה ומה נשאר יציב

כחברה .לעתים דגמים מן העבר או ממקומות אחרים משמשים

יחסית בחייו של האדם.

מודל לחיקוי ולעתים מקור לדחייה.

חקר ההיסטוריה המודרנית מלמד כיצד שיטת הממשל

ההשוואה בין צורות חיים או בין מבנים חברתיים מאפשרת לנו

הדמוקרטית  -הנחשבת על ידי רובנו לשיטת הממשל

לברר את המושגים החשובים לחיינו ,ממושגים חברתיים כמו

הטובה מכולן  -אפשרה בשנות השלושים של המאה ה–20

צדק והגינות ועד למושגים אישיים–רגשיים כמו אהבה ,שנאה

את השתלטותה של הדיקטטורה הרצחנית ביותר בתולדות

ונקמה .התמונה הרבגונית של החיים האנושיים כפי שהיא נפרסת

האנושות על אחת המדינות המתורבתות ביותר באירופה .מה

באמצעות מדעי הרוח מראה את האופנים שבהם ניסו בני אדם

צריך ללמוד מזה? אילו תיקונים נדרשים בשיטה הדמוקרטית

במקומות שונים ובתקופות שונות להקנות משמעות לחייהם .הקשר

כדי למנוע התפתחויות כאלה בעתיד? מדעי הרוח והחברה

בין משמעות החיים ובין מדעי הרוח הוא קשר הדוק ואינטימי.

עשויים לספק מגוון של תשובות לכך.
אין דבר אנושי שהוא זר למדעי הרוח .למדעים האלה עניין

מחבר המנשר :פרופ' אבישי מרגלית
ועדת ההיגוי לשבוע מדעי הרוח :פרופ' יוחנן פרידמן )יו"ר(,

בתרבות החומרית ,כגון תרבות המזון )מה אכלו ,כיצד אכלו,

פרופ' מנחם ברינקר ,פרופ' שולמית וולקוב ,פרופ' דן לאור,

כיצד אחסנו את המזון( ותרבות הלחימה )באילו שיטות לחימה

פרופ' אבישי מרגלית ופרופ' ב"ז קדר

השתמשו ,באילו כלי נשק( .אולם לב לבם של מדעי הרוח

ייעוץ לשוני :טלי אמיר
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פעילות ההוצאה לאור
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בשער הפרק :פרט מתוך תצלום פסלו של אלברט איינשטיין,
בגן המדע שבאקדמיה .התצלום מופיע על כריכת קובץ
הרצאות איינשטיין( .ראו בעמוד הבא)
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 .4פעילות ההוצאה לאור
חוק האקדמיה מונה עם מטרות האקדמיה ותפקידיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את
המדע" .לשם כך פועלת באקדמיה בקביעות ועדת פרסומים ,וההוצאה לאור עובדת על פי החלטות
ועדת הפרסומים והנחיותיה .בפרסומי האקדמיה ּפֵרות של תכניות מחקר ומפעלים שהיא יזמה
ואשר נועדו לשמש תשתית לפעילות מדעית ,כל אחד בתחומו ,וכן קובצי מאמרים בעקבות ימי
עיון וסדנאות שנערכו באקדמיה או בחסותה .כמו כן יוצאים לאור חיבורים שהוצעו לאקדמיה
ונמצאו מתאימים למדיניות הפרסום שלה .רוב הפרסומים בעברית הם מתחומי מדעי הרוח ויש
להם זיקה אל מדעי היהדות ,ואילו הפרסומים באנגלית ובשפות אחרות מקיפים את כל המדעים:
מדעי הרוח והחברה ומדעי הטבע.
פרסומים רבים במדעי הרוח הם מהדורות מדעיות של מקורות ושל כתבי יד בתחומים כגון תולדות
עם ישראל ,תולדות המחשבה והדת היהודית ,הגות ימי הביניים ולשונות היהודים ,ונודעת להם
חשיבות בחקר התרבות למן העת העתיקה ועד לתקופה המודרנית.
בסדרה "דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים" מתפרסמות הרצאות שנשאו מרצים
אורחים באקדמיה.
בתחום מדעי הטבע פועלת ועדת הפאונה והפלורה של ארץ ישראל ,ומטרתה לפרסם מונוגרפיות
על קבוצות בעלי חיים וצמחים של ארץ ישראל ופרסומים נלווים בתחומי האקולוגיה ומגוון
המינים .החיבורים בסדרות  Flora Palaestinaו– Fauna Palaestinaוכן הפרסומים הנלווים
מובאים לדפוס ומופקים בהוצאה לאור של האקדמיה.
בסדרת ההרצאות על שם אלברט איינשטיין מוזמנים לשאת דברים מדענים ידועי שם בתחומי
מדע מגוונים ,ומקצת ההרצאות מתפרסמות בהוצאה לאור.
ההוצאה לאור מפיצה את פרסומיה באמצעות משלוח הודעות ועלונים בדואר האלקטרוני
ובדואר הרגיל לרשימות תפוצה מיוחדות לפי נושאי הפרסומים .כמו כן היא נעזרת בשירותיהם
של מפיצים מקצועיים.
בשנת הדוח השתתפה ההוצאה לאור של האקדמיה ,כמדי שנה בשנה ,בשבוע הספר העברי.
בטיפולה של ההוצאה לאור בעת הכנת הדוח 22 :כתבי יד ,מהם  12ספרים ו– 10חוברות .כתב
יד אחד בסידור ,ספר אחד בדפוס ו– 20כתבי יד בשלבי שונים של עריכה ,מהם ארבעה לקראת
מסירה לסידור.
אלה הפרסומים שראו אור בשנת הדוח:
ק  ,Albert Einstein Memorial Lecturesבעריכת יעקב בקנשטיין
ורפאל משולם (בשיתוף עם הוצאת  World Scientificמסינגפור)
בכרך מתפרסמות מבחר מההרצאות שנישאו באקדמיה במסגרת "ההרצאה
השנתית על שם אלברט איינשטיין".

of the Israel Academy of Sciences and Humanities, volume VIII, no.
5: Christoph Markschies, Compassion: Some Remarks on Concepts of Divine and
Human Compassion in Antiquity
 Proceedingsק
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קשרים בין–לאומיים
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בשער הפרק :מימין נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון
ונשיאת החברה המלכותית הקנדית פרופ' יולנדה גריזה
חותמות על הסכם שיתוף פעולה בין שתי האקדמיות
(ראו בעמוד  81בפרק זה)
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 .5קשרים בין–לאומיים
לאקדמיה הסכמים עם  35מוסדות (ברובם אקדמיות למדעים) ב– 32מדינות באירופה,
באמריקה ,במרכז אסיה ,בתת–היבשת ההודית ובמזרח הרחוק ,והיא חברה במספר רב
של ארגונים בין–לאומיים חשובים .הקשרים הבין–לאומיים של האקדמיה באים לידי ביטוי
בחילופי חוקרים במסגרת הסכמים עם אקדמיות בעולם ,בקיום סדנאות מדעיות דו–לאומיות
ורב–לאומיות ,בפעילות מדעית אזורית ובייצוג הקהילייה המדעית הישראלית בארגוני מדע
בין–לאומיים .השנה הקימה נשיאת האקדמיה ועדה האמונה על ליווי פעילותה הבין–לאומית
של האקדמיה ועל ייזום פיתוח יחסיה עם אקדמיות עמיתות .סגן הנשיאה ,פרופ' ב"ז קדר ,הוא
יושב ראש הוועדה ,וחבריה הם פרופ' נילי כהן ופרופ' מיכאל סלע.
במסגרת ההסכמים האלה ביקרו בישראל בתקופת הדיווח (מה– 1באפריל  2011עד ה– 31במרס
 56 )2012מדענים מ– 10אקדמיות (בשנה הקודמת ביקרו  67מדענים מ– 13אקדמיות) ,ובסך
הכול הם שהו בארץ  83שבועות ( 97שבועות בשנה הקודמת) .ייתכן שנתונים אלה משקפים
קשיים תקציביים של האקדמיות העמיתות באוקראינה ,בבולגריה ובפולין ,שהרי בשנה זו מנו
משלחותיהן  22מדענים פחות מבשנה הקודמת .הנתונים אינם כוללים  25חוקרים גרמניים
צעירים שהשתתפו בסימפוזיון  GISFOHבקיבוץ צובה.

ביקורי מדענים מאקדמיות זרות במסגרת הסכמים
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 35מדענים ישראליים ( 28בשנה הקודמת) ביקרו במסגרת ההסכמים המשותפים ב– 11מדינות
זרות ( 10בשנה הקודמת) .נתונים אלה אינם כוללים את נציגי האקדמיה שמטרת נסיעתם
הייתה לייצג את האקדמיה בישיבות של ארגונים בין–לאומיים.
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האקדמיה מייצגת את ישראל בארגוני גג מדעיים בין–לאומיים כגון המועצה הבין–לאומית למדע
( )ICSUוהקרן האירופית למדע ( .)ESFהאקדמיה עודדה את הקמתן של כעשרים ועדות
תחומיות המייצגות את ישראל באיגודי המדע של איקס"ו ,והיא משלמת את דמי החבר שלהן.
האקדמיה תומכת בהשתתפות יושבי ראש הוועדות המדעיות הלאומיות בכינוסי האיגודים
הבין–לאומיים למיניהם ,ומשתתפת בייצוגן של כעשר ועדות בין–תחומיות באיקס"ו .האקדמיה
מיוצגת בכמה איגודים בין–לאומיים של אקדמיות לאומיות וכן בגופים ובתכניות של הקרן
האירופית למדע ,בוועדה הישראלית לאונסק"ו ,בקרן הדו–לאומית ארצות–הברית-ישראל
ובוועדה הגרמנית למלגות מינרבה.
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 5.1קשרי מדע עם מדינות ועם אקדמיות למדעים
אוזבקיסטן

אזרבייג'אן

בשנת  1999נחתם זיכרון דברים בעניין שיתוף
פעולה מדעי בין האקדמיה ובין האקדמיה
האוזבקית.

בשנת  1994נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות.

איטליה
אוסטריה
ההסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיה ובין
האקדמיה האוסטרית נחתם בשנת .1993
עיקרו ביקורים הדדיים של מדענים בכירים,
חילופי מידע ,מחקרים משותפים ובדיקת
האפשרות להקמת מרכזי מחקר משותפים.
ביקר באוסטריה
פרופ' יוסף זקבך ,ביולוגיה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
ביקרה בישראל
Dr. Jasmine Dum–Tragut,
Armenology

אוסטרליה
בשנת  1998נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי עם האקדמיה האוסטרלית .בחודש
פברואר  ,2011במסגרת ביקורה בארץ ,ביקרה
פרופ'  ,Suzanne Coryנשיאת האקדמיה
הלאומית האוסטרלית ,באקדמיה ונפגשה עם
נשיאת האקדמיה וחברי מועצת האקדמיה.
במסגרת הדיון נשקלו צעדים אפשריים
להידוק הקשרים בין האקדמיות ולהרחבתם.

אוקראינה
בשנת  1993נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי עם האקדמיה האוקראינית .עניינו שיתוף
פעולה במחקרים ,בסדנאות ובסימפוזיונים,
חילופי מדענים וחילופי מידע.
ביקר בישראל
Dr. Alexandr Krakhmalnyi, Phycology

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיות
נחתם בשנת .2000
ביקר בישראל
Dr. Marco Isaia, Biology

אלבניה
בחודש אפריל  ,2004בעת ביקורם של סגן
נשיא האקדמיה האלבנית והמזכיר המדעי
הכללי באקדמיה ,נחתם בירושלים ההסכם
לשיתוף פעולה מדעי בין שתי האקדמיות.

אסטוניה
בשנת  1995נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות.
ביקרה בישראל
Dr. Alla Shogenova, Geology

ארמניה
בשנת  1992נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות .ההסכם כולל עידוד
מחקרים משותפים וחילופי מידע בין קהיליות
המחקר הישראלית והארמנית .האקדמיה
הארמנית פועלת בשיתוף עם האקדמיה
לקידום תיעוד הניב הירושלמי של השפה
הארמנית ,ולשם כך ביקרה בארץ חוקרת–
מומחית מאוסטריאהDr. Jasmine Dum– ,
.Tragut
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ארצות הברית
בשנה האחרונה ,ובעקבות פעילות נמרצת
של ד"ר מאיר צדוק ,נחתם הסכם עם
האקדמיה האמריקאית הלאומית למדעים
( )NASלשיתוף פעולה שיתבטא בקיום
כינוסים משותפים במסגרת התכנית
הכוללת של .Kavli Frontiers of Science
הכינוסים הם בין-תחומיים המשלבים
תחומים במדעי הטבע והחברה .ההכרזה על
התכנית המשותפת התקיימה בתחילת חודש
פברואר בישיבה המשותפת של מועצות
ה– NAS ,NAEו– IOMבקליפורניה .פרופ'
רות ארנון וד"ר מאיר צדוק נפגשו בניו יורק
עם הוועד המנהל של אגודת שוחרי המחקר
הבסיסי בישראל לתמיכה במימון פעילות זו.

מימין :נשיאי האקדמיות האמריקאיות :פרופ' הרווי
פיינברג ,פרופ' צ'ארלס ווסט ,פרופ' ראלף סיסרון
(משמאל) עם פרופ' רות ארנון

בולגריה
בשנת  1995נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות .במסגרת ההסכם
מתקיימים שלושה מיזמים במתמטיקה
המשותפים לחוקרי המכון למתמטיקה של
האקדמיה הבולגרית ולחוקרים באוניברסיטת
בן–גוריון בנגב ,אוניברסיטת תל–אביב והטכניון
ומיזם נוסף המשותף למכון לכימיה כללית
ואי–אורגנית ולחוקר מאוניברסיטת בר–אילן.
ביקרו בישראל
Dr. Svetlina Nikolova, Philology
Prof. Mikhail Krastanov, Mathematics
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Prof. Stoyanov Chavdar, Nuclear
Physics
Ms. Asya Bereznyak, History
Prof. Milen Ivanov, Mathematics
ביקרו בבולגריה
גב' אסיה ברזניאק ,היסטוריה של תקופת
הביניים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' וולף מוסקוביץ ,לימודים סלביים,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נפתלי אורבך ,פיזיקה גרעינית,
אוניברסיטת תל–אביב

בריטניה
בחודש ינואר  2012ביקר באקדמיה נשיא
האקדמיה הבריטית Prof. Sir Adam
 Robertsונפגש עם נשיאת האקדמיה וחברי
המועצה .בדיון הובע עניין משותף בקיום
סדנאות דו–לאומיות .בחודש מרס  2012נפגשו
מר בוב לפידות וגב' גליה פינצי בירושלים
עם  ,Ms. Natasha Bevanראש היחידה
לקשרים בין–לאומיים באקדמיה הבריטית,
ודנו בסוגיות הקשורות בהידוק הקשרים בין
החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה לבין
האקדמיה הבריטית.

גרוזיה
בשנת  1992נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות.
ביקרו בישראל
Dr. Aza Kobakhidze, Biochemistry
Prof. Vladimir Elisashvili,
Biochemistry
Dr. Violeta Berikashvili, Biochemistry
Dr. Mikheil Asatiani, Biotechnology

גרמניה
ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה
ובין האקדמיה של ברלין–ברנדברג ()BBAW
נחתם בשנת  .2000הצדדים הסכימו לתת

חסות למפעל ההוצאה לאור של מהדורה
ביקורתית של כל כתבי מרטין בובר.
באוקטובר  2003ביקרה באקדמיה משלחת
מן הקרן למדע של גרמניה ,DFG ,בראשות
נשיאּה ,פרופ' ארנס לודוויג וינקר .במעמד זה
חתמו נציגי האקדמיה ,נציגי הקרן הלאומית
למדע ונציגי  DFGעל הסכם משולש לשיתוף
פעולה מדעי .בחודש ינואר  2009חתמה
האקדמיה על הסכם עם קרן אלכסנדר פון
הומבולדט הגרמנית .ההסכם דן בקיום סדרה
של כינוסי מדע משותפים אשר יתקיימו
בארץ ובגרמניה ,לסירוגין ,אחת לשנה ,תחת
הכותרת German-Israeli Frontiers of
 .the Humanitiesהמפגש השלישי התקיים
בקיבוץ צובה בחודש נובמבר  ,2011בהשתתפות
 26חוקרים צעירים מכל צד (ראו לעיל בפרק
"החטיבה למדעי הרוח" ,בסעיף GISFOH
"German-Israeli Frontiers of the
" .)Humanities
בחודש אפריל  2011התקיים בבית האקדמיה
בברלין מפגש שלישי במסגרת מיזם משותף
אחר עם ה– :BBAWמדע ושלום  -מדע
ומלחמה .מישראל השתתפה משלחת בת
תשעה חוקרים בראשות נשיאת האקדמיה,
כדלקמן :פרופ' בנימין איזק ,פרופ' רות ארנון,
פרופ' צבי בן–אברהם ,פרופ' גליה גולן ,פרופ'
גדעון דגן ,פרופ' שולה וולקוב ,פרופ' אורי
זליגסון ,פרופ' מנחם יערי ופרופ' שאול
קציר .בחודש ספטמבר  2011התקיימה סדנה
בשיתוף עם האקדמיה הלאומית הגרמנית
"ליאופולדינה" בעיר וירצבורג בנושא הבסיס
המולקולרי למחלות נירו–פסיכיאטריות.
השתתפו מישראל :פרופ' רות ארנון ,פרופ'
תמיר בן–חור ,פרופ' יזהר בר גד ,פרופ' חגי
ברגמן ,פרופ' רות גביזון ,פרופ' ידין דודאי,
פרופ' מוסא יודעים ,פרופ' צבי לרון ,פרופ'
דניאל מיכלסון ,פרופ' אלדד מלמד ,פרופ'
רפאל משולם ,פרופ' אלון פרידמן ,פרופ' מיכל
שוורץ ופרופ' אסתר שוהמי.

דרום–קוֵראה
ההסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיות נחתם
בשנת  ,1990ועניינו חילופי מדענים ,חילופי
מידע וסמינרים משותפים .במסגרת זו ביקר
פרופ' אברהם ניצן בקוראה וסייר בכמה
מעבדות .בשנה הבאה יגיע ביקור הגומלין של
מדען קוֵראני בתחום שייקבע על ידי האקדמיה.

האיחוד האירופי
לאקדמיה מעמד של חבר מן החוץ בתכנית
המסגרת המדעית השביעית של האיחוד
האירופי .פרופ' דוד הורן מייצג את האקדמיה
בפורום האסטרטגי האירופי לתשתיות
מחקר (European Strategy Forum on
)Research Infrastructures - ESFRI
והשתתף בישיבתה בחודש מאי  2011ברומניה.

הודו
בשנת  1993נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות בתחום המדעים
המדויקים .לפי ההסכם יבקרו בכל שנה מדען
ישראלי בכיר בהודו ומדען הודי בכיר בישראל,
לסירוגין.
ביקר בהודו
פרופ' יוסף זקבך ,ביולוגיה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

הולנד
ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיות
כולל חילופי מדענים ,פרסומים משותפים,
סמינרים משותפים וחילופי מידע.

הונגריה
בשנת  1990הופעל ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות .ההסכם כולל חילופי
מדענים ,פרסומים משותפים ,סמינרים
משותפים וחילופי מידע .הוסכם שבוגרים
Central European
של
מצטיינים
 Universityיוכלו להשתלם באוניברסיטאות
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בארץ לתקופה של עד שנה .בחודש מאי
 2011ביקר באקדמיה פרופ' ז'וסף פלינקש,
נשיא האקדמיה ההונגרית ,ונפגש עם נשיאת
האקדמיה וחברי המועצה .בדיונים הועלו
רעיונות לחיזוק יחסי הגומלין בין האקדמיות.
במסגרת שהותו בארץ ביקר פרופ' פלינקש
גם בממ"ג נחל שורק ,במכון ויצמן למדע
ובאוניברסיטה העברית בירושלים .בחודש
נובמבר  2011הרצתה פרופ' רות ארנון בכינוס
 World Science Forumבבודפסט.
ביקרו בישראל
Prof. József Pálinkás
Dr. Eva Jakav, Classical Studies
Dr. Tunde Turai, Ethnology
Dr. Samu Ferenc, Arachnology
Dr. Csaba Szinetar, Taxonomy
ביקרו בהונגריה
פרופ' יוסף רבני ,כימיה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
ד"ר שרה גולדשטיין ,כימיה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

הרשות הפלסטינית
(ראו להלן בסעיף "מפעלים אזוריים")

טג'יקיסטן
ההסכם לשיתוף פעולה עם טג'יקיסטן נחתם
בשנת .1994

טורקיה
ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה
הטורקית נחתם באנקרה באפריל .2002

טייוואן
באוגוסט  1994נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי עם אקדמיה סיניקה .בחודש אפריל
 2011השתתפה נשיאת האקדמיה בכינוס
 Global Science Leadersבטאיפיי.
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ירדן
(ראו להלן בסעיף "מפעלים אזוריים")

לטוויה
בשנת  1999נחתם ההסכם לשיתוף
פעולה מדעי בין האקדמיות .ההסכם כולל
עידוד מחקרים משותפים וחילופי מידע
בין האקדמיות וכן בין קהיליות המחקר
הישראלית והלטווית.

מצרים
פרופ' יוחנן פרידמן ביקר במצרים ביוני 2010
כנציג האקדמיה בכינוס של רשת האקדמיות
של אירופה והים התיכון (European
Mediterranean Academies Network
[( .)]EMANראו להלן בסעיף "מפעלים אזוריים"
ובסעיף "קשרים עם מוסדות בין–לאומיים")

סין
בשנת  1988ביקרה בסין משלחת מהאקדמיה
ויחד הקימו שתי האקדמיות את המרכז האקדמי
הישראלי בבייג'ינג עוד טרם כינון היחסים
הדיפלומטיים בין הממשלות .בשנת 1991
נחתם הסכם עם האקדמיה הסינית למדעים,
ובשנת  2000נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין
האקדמיה ובין האקדמיה הסינית למדעי החברה.
לפי ההסכמים יוקמו מפעלי מחקר משותפים,
יתקיימו סדנאות וסימפוזיונים ויהיו חילופי
מדענים .בחודש מרס  2012ביקר באקדמיה
 ,Prof. Chunli Baiנשיא האקדמיה הסינית
למדעים ,בראש משלחת של שבעה חוקרים
אשר נפגשה עם נשיאת האקדמיה וחברי
המועצה .בדיון הוזכר ההסכם הרב–שנתי אשר
נחתם בין קרנות המדע של שתי המדינות .עלו
הצעות לחיזוק הקשרים בין האקדמיות ,ובהן
קיום סדנאות מדעיות בין–תחומיות דו–לאומיות
וקיום כינוס משותף לציון  25שנה להיווסדו של
המרכז האקדמי בבייג'ינג.

Dr. Antonin Kostlan, History
Dr. Zlatica Zudova, History

סלובניה
ההסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיות נחתם
בשנת .1996

צרפת
סלובקיה
ההסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיות נחתם
בשנת .1995
ביקרו בישראל
Dr. Stefan Chromik, Electrical
Engineering
Dr. Ladislav Brimich, Geophysical
Dr. Jozef Marian Galik, Oriental
Studies
Dr. Jaromir Jucera, Botany
Dr. Marek Slovak, Botany
ביקר בסלובקיה
ד"ר מנחם צינדלך ,פיזיקה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

פולין
הסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיות
נחתם בשנת  .1990בשנת  2009חתמו נשיאי
שתי האקדמיות על חידוש ההסכם לשיתוף
פעולה בין–לאומי בין האקדמיות.
ביקרו בפולין
פרופ' ארנון אברון ,מדעי המחשב,
אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' ברכה יניב ,אמנות יהודית ,אוניברסיטת
בר–אילן

ההסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיה ובין
האקדמיה הצרפתית למדעים של המכון
הצרפתי ( )Institut de Franceנחתם בשנת
 .1989לפי ההסכם כל אקדמיה תארח מדען
בכיר מן המדינה האחרת אחת לשנתיים,
לסירוגין .במסגרת הידוק הקשרים בין
האקדמיות הוחלט על קיום הכינוס המדעי
הדו–לאומי הראשון בנושא כימיה תאורטית,
בירושלים ,בתאריכים  15-13במאי .2012
הכינוס השני  -במתמטיקה  -ייערך בפריז
ב–.2013

קנדה
לפי ההחלטה שהתקבלה בוועדה לקשרי חוץ
יזמה האקדמיה קשר עם החברה המלכותית
בקנדה ( ,)RSCשכמוה כאקדמיה .בעקבות
את Prof. Irving
זאת מינה נשיא ה–
 Abellaלהיות הנציג מטעמם .נשיאת
האקדמיה מינתה את פרופ' חיים סידר להיות
נציג האקדמיה שלנו .פגישה ביניהם הניבה
מסמך הבנות שהוכן לקראת חתימת הסכם
לשיתוף פעולה בין שתי האקדמיות ,עליו
חתמו באוטבה במאי  2012הנשיאות ,פרופ'
רות ארנון והנשיאה החדשה של ה–
.Prof. Yolande Grisé

צ'כיה
ביוני  1991נחתם ההסכם לשיתוף פעולה עם
האקדמיה הצ'כית .ההסכם חודש בשנת .1999
ביקרו בישראל
Dr. Michal Landa, Thermomechanics
Dr. Hanus Seiner, Thermomechanics
Prof. Johana Prouzova, History
Mr. Vladimir Drbohlav, History
Dr. Vaclav Erben, History

מימין :נשיא המדינה מר שמעון פרס ,נשיאת
האקדמיה פרופ' רות ארנון ,נשיאת החברה
המלכותית הקנדית פרופ' יולנדה גריזה והמושל
הכללי של קנדה מר דיוד לויד ג'ונסון
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רומניה
בשנת  1991נחתם הסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות.
ביקרו בישראל
Dr. Lucian Nastasa–Kovacs, History
Dr. Gianina Popescu, Medical Physics
Dr. Carmen Ristoscu, Physics
Dr. Felix Sima, Physics
Dr. Ion Mihailescu, Physics
Dr. Dan Florin Anghel, Chemistry
Dr. Stefania Monica Dumitrascu,
Geography
Dr. Dana Bianca Mitrica, Geography
ביקר ברומניה
ד"ר איליה רודוב ,היסטוריה ,אוניברסיטת
בר–אילן

Prof. Konstantin Shunyaev, Physical
Chemistry
Prof. Eduard Pastukhov, Physical
Chemistry
Prof. Nikolav Lyakhov, Physical
Chemistry
Dr. Vladimir Yudin, Chemistry

משתתפי הסדנה הדו–לאומית התשיעית

רוסיה
בנובמבר  1995נחתם ההסכם לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיות .ביוני  2010התקיימה
בברנאול שברוסיה הסדנה הדו–לאומית
התשיעית בנושא אופטימיזציה של הְֶרּכב,
מבנה ותכונות של חומרים מתכתיים,
תחמוצתיים ,מורכבים ,חומרי ננו וחומרים
אמורפיים .מרוסיה השתתפו חמישה מדענים
ומישראל שמונה–עשר.
ביקרו בישראל
Dr. A. Yakovlevich Fishman,
Metallurgy
Dr. Emilia Narchuk, Entomology
Dr. Ivan Zmitrovich, Mycology
Dr. Alexey Ovechkin, Physiology
Dr. Sergey Goshka, Physiology
Dr. Vladimir Strelnikov, Physical
Chemistry
Prof. Anatoly Fishman, Physical
Chemistry
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רוסיה-ישראל

שוודיה
בשנת  1974נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין
האקדמיות .אחת לכמה שנים נערך סימפוזיון
דו–לאומי .בעקבות מגעים עם המזכיר הקבוע
של האקדמיה המלכותית השוודית הוסכם על
חידוש הקשרים והידוקם .הקשרים יתבטאו
בקיום כינוסים משותפים שבהם ישתתפו
 13-10מדענים בכירים וצעירים מכל צד.
הכינוס הראשון יתקיים ב– 2013בשוודיה,
והשני  -בשנת  2014בארץ .האקדמיה
המארחת תקבע את נושא הכינוס.

תאילנד
בשנת  1992נחתם מזכר הבנה לשיתוף פעולה
מדעי בין האקדמיה ובין המכון הלאומי
למחקר של תאילנד .במסגרת זאת נעשה
בשנים האחרונות מחקר משותף בנושא שיפור
פרי הפיטאיה.

 5.2מפעלים אזוריים
נשיאי האקדמיות ומועצות המדע של אזור המזרח התיכון
בשנת  1994נוסד בוושינגטון איגוד נשיאי האקדמיות ומועצות המדע של אזור המזרח
התיכון בהשתתפות ירדן ,הרשות הפלסטינית ,מצרים וישראל ובחסות האקדמיות הלאומיות
של ארצות הברית .האיגוד החליט לקיים פגישות סדירות באזור וכן מחקרים ,סדנאות
ופעולות משותפות .הנושא הראשון שנבחר היה השימוש במדע ובטכנולוגיה להגדלת
כמויות המים בארצות האזור ולשיפור איכותם .נבחרו גם תחומים אלה :מחסורים תזונתיים
במיקרו–נוטריאנטים ומגוון המינים והשימוש בתקשורת אלקטרונית ברפואה מרחוק.
בינואר  2002הוחלט לפעול בשני תחומים חדשים :יצירת מקומות עבודה ופיתוח בר
קיימא באזורי מדבר .כן הוחלט לצרף מדענים צעירים מצטיינים מן האזור לתכנית FOSE
( .)Frontiers of Science and Engineeringהמחזור האזורי השני של  FOSEהתקיים
בחודש מרס  2007בסביליה ,והאקדמיה האמריקאית התחילה בתכנון המחזור השלישי .עם
סיום כינוס  FOSEהתקיימה ישיבה של ראשי אקדמיות מהרשות הפלסטינית ,ירדן ,ישראל,
ספרד וארצות הברית ,ובה גובשה תכנית עבודה להמשך ואומצו המלצות מהסדנה האזורית
השנייה בנושא מחסורים תזונתיים במיקרו–נוטריאנטים ,אשר התקיימה בירושלים במאי .2005
בחודש ינואר  2008התקיים בירדן המפגש החמישי של איגוד הנשיאים ,ובאותה עת התקיימה
סדרת סדנאות תכנון בנושאים אשר ראשי האקדמיות ראו בהם בעלי עדיפות (תת–תזונה
של מיקרו–נוטריאנטים ,מים ,מקורות אנרגייה חלופיים ,חיזוק תכניות הלימודים במדעים
באוניברסיטאות וזיהום קרקעות) .ראשי האקדמיות החליטו לכנות את המפעל הזה:
.Association of Middle Eastern and US National Academies of Sciences
ב– 10ביולי  2008התקיימה בבית האקדמיה ישיבה של מועצת התזונה האזורית (בהתהוות)
בהשתתפות נציגים ישראליים ,פלסטיניים ואמריקאיים .ב– 15ביולי  2008התקיימה בעמאן
פגישת עדכון בהשתתפות המנכ"ל החדש של המועצה הגבוהה למדע וטכנולוגיה ,ובה הוא
הסכים כי ירדן תמשיך ותשתתף בפרויקט התזונה .בחודש אפריל  2008השתתפה משלחת של
חוקרים ישראליים במפגש הראשון של קבוצת המזרח התיכון ואפריקה של האיגוד הבין–לאומי
לאסטרונומיה בקהיר.
פרופ' יוחנן פרידמן ייצג את האקדמיה והרצה בכינוס המועצה הכללית של רשת האקדמיות
באזור הים התיכון ואירופה ( ,)EMANאשר התקיים בחודש יוני  2011במרוקו .הרשת קוראת
לאקדמיות למדע של כל המדינות השוכנות לחופי הים התיכון לשתף פעולה למען פיתוח
מדעי–איכותי.
המרכז האקדמי הישראלי בקהיר
המרכז האקדמי הישראלי בקהיר הוקם בשנת  1982על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ביזמת המוסדות להשכלה גבוהה והחברה המזרחית הישראלית .הקמת המרכז באה
בעקבות הסכם התרבות בין ישראל למצרים ממרס  .1979האקדמיה מפעילה את המרכז במימון
ות"ת .הרשויות המנחות את פעולת המרכז הן הנהלה ומועצה .משנת  2007מנהל את המרכז
פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום ,שתחומי התמחותו הם הלשון ,הספרות והתרבות של מצרים
המודרנית .פרופ' רחל גלון מרכזת את הקשרים בתחום מדעי הטבע.
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משימתו העיקרית של המרכז האקדמי בקהיר היא להדק את הקשרים בין האוניברסיטאות ובין
החוקרים במצרים ובישראל ,לסייע לחוקרים משתי המדינות להשיג חומר מספריות ומארכיונים
בנושאי מחקרם ולטפח מחקרים משותפים .המרכז מפעיל ספרייה לשירותם של חוקרים
וסטודנטים וניתנות בו הרצאות אקדמיות בנושאים מגוונים מפי מרצים מישראל ,וכן הרצאות
של אנשי רוח בולטים בישראל .מן הצד המצרי רוב המשתמשים בשירותי המרכז הם חוקרים
וסטודנטים מצריים בתחומי הלשון והספרות העברית ומדעי היהדות בכלל ,ומן הצד הישראלי
 חוקרים וסטודנטים בתחומי ההיסטוריה והתרבות המצרית והערבית .חוקרים משני הצדדיםקיבלו מלגות ביקור בארץ או במצרים לשם קידום מחקריהם.
מספר המבקרים המקומיים במרכז ידע תנודות עם השנים והושפע תמיד ממצב היחסים בין
ישראל למצרים ושכנותיה האחרות וכן מאירועים פוליטיים אחרים במזרח התיכון .בתקופות
של מתיחות פוליטית ניכרת ירידה במספר המבקרים המצריים במרכז .עם זאת בכל מצב ,גם
בתקופות קשות ,המרכז הוסיף לפעול כסדרו :קיים את ההרצאות באנגלית ובעברית והמשיך
לתת שירות ולסייע למבקרים בו ולפונים אליו ,הן מצרים הן ישראלים והן זרים השוהים בקהיר
או מבקרים בה .בשנת תש"ע ( )2010-2009קיים המרכז בהצלחה אירועים רבים ואירח אנשי
אקדמיה ותרבות בולטים מישראל ,אשר הרצו בתחומי התמחויותיהם (בסך הכול  15מרצים).
כמו כן נערכו עוד שלושה אירועים של הקרנת סרטים ישראליים ,מלווה בהקדמה של מנהל
המרכז .כמו תמיד אירח המרכז מבקרים רבים ,בודדים וקבוצות ,מקצתם מחו"ל ,וסייע לכמה
חוקרים ישראליים שתחום התמחותם מצרים המודרנית ושהסתייעו במלגות מטעם המרכז כדי
לקדם את מחקריהם .מרצים וסטודנטים לתארים מתקדמים מהאוניברסיטאות השונות במצרים
הוסיפו להגיע למרכז ולהשתמש בספרייתו .נציין שאנשי המרכז מקפידים כל העת להרחיב את
הספרייה ולטפחה .לאחר השלמת תכנונו והקמתו של הקטלוג המקוון של ספריית המרכז ,החל
תהליך עדכון הקטלוג כדי להנגישו בעתיד גם דרך המרשתת (אינטרנט) .בגלל המצב הפוליטי
(ראו להלן) נדחתה פתיחת אתר המרשתת של המרכז.
פרופ' גבריאל רוזנבאום ורעייתו מיכל ,שסייעה בניהול המרכז האקדמי ,סיימו את תפקידם
באוקטובר  .2010פרופ' רוזנבאום התבקש להמשיך ולמלא את תפקיד המנהל למשך סמסטר
נוסף ,עד הגעתו של מחליפו .הוא נענה לבקשה והגיע למרכז האקדמי לתקופות שהייה קצרות,
לפי הסדר שאושר עם האוניברסיטה העברית בירושלים .הדבר הביא לידי צמצום פעילות
ההרצאות במרכז האקדמי ,אבל ספריית המרכז נשארה פתוחה ברציפות.
ב– 25בינואר  2011החלה במצרים מהפכה שבעקבותיה הודח הנשיא וחלו שינויים במשטר.
בשל האירועים האלימים בקהיר נאלץ מנהל המרכז להתפנות ממצרים עם רבים מאנשי
שגרירות ישראל וישראלים אחרים .כמו מוסדות אחרים ומקומות עבודה רבים בקהיר נסגר
המרכז האקדמי ופעילותו הושבתה לכשבועיים ,אז נפתח שוב על ידי העובדים המצריים .לאחר
כחודש ,כשהמצב אפשר זאת ,חזר מנהל המרכז לקהיר והמרכז חזר לתפקד ולסייע למבקרים
בו.
בספטמבר  2011הותקפה שגרירות ישראל בקהיר על ידי קבוצה גדולה של מפגינים .בעקבות
התקפה זו פונו כל אנשי השגרירות מקהיר ,בניין השגרירות נסגר ,וגם המרכז האקדמי נאלץ
לסגור את שעריו .מאז ועד למציאת אתר חדש לשגרירות הפעילות הדיפלומטית הישראלית
מתנהלת מחוץ לשגרירות ,והנוכחות הישראלית בקהיר צומצמה .המרכז וספרייתו פתוחים שוב
למבקרים ,המוסיפים להגיע כל העת ,להשתמש בספרייה ואף להזמין חומר עיוני מישראל.
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התקופה הפוליטית במצרים היא תקופת מעבר .עד לאחר השלמת כל מערכות הבחירות,
השינויים בחוקה ,הקמת ממשלה חדשה וקבלת החלטות על היקף היחסים עם ישראל ואופיים
יישאר המצב במרכז האקדמי כפי שהוא כיום .נעשים מאמצים רבים כדי לשמר את המרכז
האקדמי ואת מעמדו כבלתי תלוי בעניינים פוליטיים ,ולשמחתנו עד עתה הצלחנו בכך.
במצב הנוכחי אי אפשר לשלוח לקהיר מנהל חדש למרכז האקדמי .פרופ' רוזנבאום הסכים
להמשיך למלא את התפקיד בהתנדבות .הוא שומר על קשר רצוף עם המרכז האקדמי ואף מגיע
לקהיר לביקורים קצרים כדי לפגוש את אנשי המרכז וכן ידידים ומקורבים של המרכז האקדמי.

 5.3קשרים עם מוסדות בין–לאומיים
איקס"ו  -המועצה הבין–לאומית למדע
איקס"ו ( ,)International Council for Science - ICSUשנוסדה בשנת  ,1931היא ארגון
הגג של איגודי המדע הבין–לאומיים .האקדמיה מייצגת את ישראל באיקס"ו וב– 23האיגודים
המדעיים החברים בה ומשתתפת בשמונה ועדות בין–תחומיות של איקס"ו .מדענים ישראליים
מכהנים באיקס"ו בתפקידים בכירים בכמה איגודים .בחודש ספטמבר  2011השתתפה נשיאת
האקדמיה בכינוס המועצה הכללית של איקס"ו ברומא.

הוועדות הלאומיות המקבילות לאיגודים הבין–לאומיים
נשיאת האקדמיה ממנה ועדות לאומיות בהתאמה לאיגודים הבין–לאומיים המסונפים
לאיקס"ו כאשר יש עניין בדבר מבחינת קידום המדע הישראלי .יו"ר הוועדה הלאומית הוא
נציג האקדמיה ומדינת ישראל באיגוד הבין–לאומי המסונף לאיקס"ו .הוועדות הלאומיות
מדווחות לאגודות הבין–לאומיות על הנעשה בישראל ומעדכנות את המדענים בישראל בכל
הנוגע לתכניות בין–לאומיות בתחומי מחקרם .האקדמיה תומכת בתשלום דמי החבר השנתיים
של האגודות המדעיות בישראל באגודות ובארגונים הבין–לאומיים של איקס"ו .האקדמיה
משתתפת גם במימון ההוצאות הכרוכות בהשתתפות נציגים מטעמה בכינוסי האיגודים
הבין–לאומיים.

האיגודים המדעיים המסונפים לאיקס"ו ויושבי ראש הוועדות הלאומיות הקשורות
אליהם
ק האיגוד הבין–לאומי לאסטרונומיה ( - )IAUד"ר שי צוקר ,יו"ר הוועדה הלאומית
לאסטרונומיה
ק האיגוד הבין–לאומי לגאודזיה ולגאופיזיקה ( - )IUGGפרופ' זאב לוין ,יו"ר הוועדה הלאומית
לגאודזיה ולגאופיזיקה
ק האיגוד הבין–לאומי לכימיה טהורה ושימושית ( - )IUPACפרופ' שלמה מרגל ,יו"ר הוועדה
הלאומית לכימיה
ק האיגוד הבין–לאומי למדעי הרדיו (( - URSIפרופ' אהוד היימן ,יו"ר הוועדה הלאומית למדעי
הרדיו
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ק האיגוד הבין–לאומי לפיזיקה טהורה ושימושית ( - )IUPAPפרופ' מוטי הייבלום ,יו"ר
הוועדה הלאומית לפיזיקה
ק האיגוד הבין–לאומי לחקר המוח ( - )IBROפרופ' ידין דודאי  ,יו"ר הוועדה הלאומית לחקר
העצב
ק האיגוד הבין–לאומי למדעים ביולוגיים ( - )IUBSפרופ' לאו זקס ,יו"ר הוועדה הלאומית
למדעי הביולוגיה
ק האיגוד הבין–לאומי לגאוגרפיה ( - )IGUפרופ' יצחק שנל ,יו"ר הוועדה הלאומית לגאוגרפיה
ק האיגוד הבין–לאומי לקריסטלוגרפיה ( - )IUCrפרופ' עודד ליבנה <כך או לבנה?> ,יו"ר
הוועדה הלאומית לקריסטלוגרפיה
ק האיגוד הבין–לאומי למכניקה תאורטית ושימושית ( - )IUTAMפרופ' מיילס רובין ,יו"ר
הוועדה הלאומית למכניקה עיונית ושימושית
ק האיגוד הבין–לאומי להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע ( - )IUHPSפרופ' מנחם פיש ,יו"ר
הוועדה הלאומית להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
ק האיגוד הבין–לאומי למתמטיקה ( - )IMUמינוי יו"ר חדש לוועדה הלאומית למתמטיקה
בשלבי אישור
ק האיגוד הבין–לאומי למדעים פיזיולוגיים ( - )IUPSפרופ' דב ליכטנברג ,יו"ר הוועדה
הלאומית לפיזיולוגיה
ק האיגוד הבין–לאומי לביוכימיה ולביולוגיה מולקולרית ( - )IUBMBפרופ' חיים סידר ,יו"ר
הוועדה הלאומית לביוכימיה ולביולוגיה מולקולרית
ק האיגוד הבין–לאומי לביופיזיקה טהורה ושימושית ( - )IUPABפרופ' גלעד הרן ,יו"ר הוועדה
הלאומית לביופיזיקה
ק האיגוד הבין–לאומי לפרמקולוגיה בסיסית וקלינית ( - )IUPharפרופ' פרנצ'סקה לוי–שפר,
יו"ר הוועדה הלאומית לפרמקולוגיה
ק האיגוד הבין–לאומי למדעי הגאולוגיה ( - )IUGSפרופ' צבי בן–אברהם ,יו"ר הוועדה
הלאומית לגאולוגיה
ק האיגוד הבין–לאומי לאימונולוגיה ( - )IUISפרופ' עמוס עציוני ,יו"ר הוועדה הלאומית
לאימונולוגיה
ק האיגוד הבין–לאומי למיקרוביולוגיה ( - )IUMSפרופ' אליאורה רון ,יו"ר הוועדה הלאומית
למיקרוביולוגיה
ק האיגוד הבין–לאומי למדעי התזונה ( - )IUNSפרופ' אליוט בארי  ,יו"ר הוועדה הלאומית
לתזונה

ועדות בין–תחומיות ויושבי ראש הוועדות הלאומיות הקשורות אליהן
ק הוועדה לחקר החלל ( - )COSPARפרופ' דניאל וייס ,יו"ר הוועדה הלאומית לחקר החלל
ק הוועדה לנתונים מדעיים וטכנולוגיים ( - )CODATAפרופ' ניב אחיטוב ,יו"ר הוועדה
הלאומית לנתונים מדעיים וטכנולוגיים
ק הוועדה המדעית לבעיות הסביבה ( - )SCOPEפרופ' תמר דיין ,יו"ר הוועדה הלאומית
לבעיות הסובב
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ק הוועדה המדעית לפיזיקה של הארץ והשמש ( - )SCOSTEPפרופ' סמי קופרמן ,נציג
ישראל
ק הוועדה המדעית לחקר האוקיאנוגרפיה ( - )SCORפרופ' יוסי לויה ,פרופ' ג'ון הול ופרופ'
אברהם הכט ,הוועדה המדעית לחקר הימים
ק הוועדה הבין–לאומית לחקר הרביעון ( - )INQUAד"ר אהובה אלמוגי ,יו"ר הוועדה
הלאומית לחקר הרביעון
ק הוועדה לתכנית הבין–לאומית לגאוספרה–ביוספרה ( - )IGBPפרופ' דן יקיר ,יו"ר הוועדה
הלאומית לחקר הגאוספרה והביוספרה
ק הוועדה המדעית של התכנית הבין–לאומית למדעי הגאולוגיה  -פרופ' עמוס ביין ,חבר
הוועדה

מדענים ישראליים נושאי תפקידים בכירים באיקס"ו
פרופ' אורי שמיר  -חבר מועצת איקס"ו ()ICSU
פרופ' יהודה שבח  -יו"ר הוועדה לכימיה של קרקע ומים של האיגוד הבין–לאומי לכימיה
טהורה ושימושית ()IUPAC
פרופ' מנחם יערי  -חבר בוועדה לחופש ואחריות בניהול המדע ()ICSU/CFRS
פרופ' פרנק הרבשטיין  -יו"ר הוועדה למולקולות קטנות של האיגוד הבין–לאומי לקריסטלוגרפיה
()IUCr
פרופ' ניב אחיטוב ,חבר מועצת הוועדה לנתונים מדעיים וטכנולוגיים ()CODATA
פרופ' איתמר פרוקצ'יה ,פרופ' דוד גרשוני ,פרופ' אדריס תיתי ופרופ' ג'ון אדלר  -חברי הוועדות
המרכזיות של האיגוד הישראלי לפיזיקה טהורה ושימושית ()IUPAP
פרופ' אהרון קלרמן  -סגן נשיא האיגוד הבין–לאומי לגאוגרפיה ()IGU
פרופ' זאב לוין  -נשיא המועצה הבין–לאומית לעננים ומשקעים ()ICCP
פרופ' מיילס רובין ופרופ' יצחק גולדהירש  -חברים במועצה הכללית של האיגוד הבין–לאומי
למכניקה תאורטית ושימושית ( ;)IUTAMפרופ' יצחק גולדהירש ,פרופ' בנקס–סילס ופרופ'
סטיאסני  -חבר הנהלה ,חבר בוועדת קונגרסים וחבר בוועדת הסימפוזיונים ,בהתאמה ,של
IUTAM
פרופ' דן יקיר  -חבר המועצה המדעית של התכנית הבין–לאומית לגאוספרה–ביוספרה
()IGBP
פרופ' אליאורה רון  -הסגנית של ראש חטיבת הבקטריולוגיה והמיקרוביולוגיה של האיגוד
הבין–לאומי למיקרוביולוגיה ()IUMS
פרופ' נח ברוש  -סגן נשיא המחלקה לחלל ואסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות של האיגוד
הבין–לאומי לאסטרונומיה ()IAU

הקרן האירופית למדע ()European Science Foundation
הקרן האירופית למדע היא גוף–על של האקדמיות למדעים ומועצות המחקר האירופיות.
משתייכים אליה  49גופים לא–ממשלתיים מ– 23מדינות אירופיות .לאקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים מעמד של משקיף .היא רשאית להשתתף בכל פעולות הקרן והיא אף מוזמנת
לשגר משקיף לאספות הכלליות המתקיימות בשטרסבורג בכל שנה .מדינת ישראל ,באמצעות
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ות"ת והאקדמיה ,חברה מלאה בגל החמישי של הסקר האירופי החברתי – תכנית תשתיתית של
הקרן במדעי החברה  -אשר מודד ערכים ועמדות ב– 30מדינות אירופיות .ישראל היא המדינה
היחידה מחוץ לגבולות אירופה החברה במפעל זה .החלק הישראלי בסקר מבוצע בניהולו של
פרופ' נח לוין–אפשטיין על ידי מכון ב .י .כהן לחקר דעת קהל באוניברסיטת תל–אביב ,והוא
מייצג את ישראל בפורום מנהלי הסקרים.
האקדמיה משתתפת בישיבות של ועדות הקבע של הקרן .נציג האקדמיה בוועדה המתמדת
למדעי הרוח הוא פרופ' בנימין איזק; נציג האקדמיה בוועדה המתמדת למדעי החברה הוא פרופ'
אשר קוריאט; נציג האקדמיה בוועדות האירופיות למחקר רפואי הוא פרופ' ארנון נגלר; נציג
האקדמיה בוועדה המתמדת למדעי הטבע ולהנדסה הוא פרופ' יוסף קלפטר; נציג האקדמיה
בוועדה המתמדת למדעי החיים והסביבה הוא פרופ' גיורא שמחן .מר בוב לפידות ייצג את
האקדמיה בכינוס של מממני הסקר החברתי האירופי בבריסל בחודש נובמבר .2010
האקדמיה מיוצגת בתכניות המדעיות וברשתות המחקר האלה של הקרן האירופית למדע:
ESS: European Social Survey
)HCAA: Harmonic and Complex Analysis and its Applications (2008-2012
FIMIN: The Functionality of Iron Minerals in Environmental Processes
)(5/2009-5/2013
)COMSt: Comparative Oriental Manuscript Studies (2/2009-2/2014
)SILMI: Super Intense Laser-Matter Interactions (2011-2013
לישראל מעמד של חבר חיצוני בתכנית המסגרת המדעית השביעית של האיחוד האירופי.

איגוד האקדמיות הבין–לאומי ()UAI
תפקידו של האיגוד לקדם שיתוף פעולה בין–לאומי בתחומי מחקר במדעי הרוח והחברה.
חברות בו יותר מ– 30מדינות .האקדמיה משתתפת בכמה מפעלים של האיגוד ,ובהם המפעלים
לתולדות עם ישראל ותרבותו ולתולדות ארץ ישראל ,מפת האימפריה הרומית ,קטלוג האמנות
היהודית ,כתבי אבן רשד ועוד .פרופ' גדליה סטרומזה נבחר לרכז מפעל חדש של האיגוד בנושא
זכויות האדם במרוצת הדורות .פרופ' מרגלית פינקלברג ייצגה את האקדמיה במועצה הכללית
ה– 85של ה– UAIבחודש מאי  2011בבריסל ובמועצה הכללית ה– 86בדלהי .בהיותו נשיא
האיגוד היוצא פרופ' שאול שקד משתתף בישיבות הוועד המנהל של הארגון.

כל האקדמיות האירופיות ()ALLEA
ארגון זה ,שנוסד בשנת  ,1994משמש גוף מקשר ומתאם בין האקדמיות .האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים פועלת בו במעמד של חברה מייסדת .פרופ' רות ארנון ייצגה את האקדמיה
במועצה הכללית של הארגון באמסטרדם באפריל  ,2011ופרופ' מנחם יערי שימש חבר בוועדת
בחירה לנשיא .ALLEA
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InterAcademy Panel on International Issues
הוועדה הבין–אקדמית לנושאים בין–לאומיים ( )IAPנוסדה בעקבות הוועידה העולמית בנושא
אוכלוסיית העולם שהתקיימה בניו דלהי בשנת  .1993היא משמשת רשת לא פורמלית של
אקדמיות ועושה להגברת מודעותו של הציבור לענייני מדע .פרופ' יעל הנין נבחרה על ידי
ה– IAPלהשתתף בכינוס במסגרת הפורום הכלכלי העולמי ( )World Economic Forumבסין
בנובמבר  ,2009בנושא אקדמיות למדענים צעירים .פרופ' הנין ועמה ד"ר אורן גזל–אייל נבחרו
לחברות בארגון החדש מייסודו של  - IAPאקדמיה כלל–עולמית של מדענים צעירים Global
 .)Young Academy (GYAבמפגש  GYAבברלין בפברואר  2010נבחרה פרופ' הנין למועצת
הארגון וד"ר גזל–אייל נמנה עם מחברי התקנון .בשנת  2011נבחרו עוד שני ישראלים לחברות
ב– - GYAד"ר עידו ישראלוביץ וד"ר מיכל פלדמן ,ובשנת  2012נוסף  -ד"ר עודד הוד.

אקדמיה אירופית ()Academia Europaea
האקדמיה היא ארגון לא–ממשלתי הפועל כאקדמיה כלל–אירופית .עם חבריה נמנים ארבעה
ישראלים.

התאחדות האקדמיות האסיאניות ()Asian Association of Science Academies in Asia
< )in Asiaלא מצליחה לצמצם את הרווח בין הסוגר לכתוב>
ישראל נמנית עם מייסדי אגודת האקדמיות למדעים באסיה ,המשמשת גוף מקשר ומתאם בין
האקדמיות ביבשת זו .בחודש אוקטובר  2010ייצג את האקדמיה במועצה הכללית ה– 10של
הארגון בסאול פרופ' דן שכטמן ,ופרופ' רות ארנון השתתפה בהיותה נשיאת הארגון לשעבר.
האקדמיה זכתה במענק מטעם  AASSAו– IAPלקיים השתלמות בין–לאומית בנושא קידום
היזמות בקרב מדענים ומהנדסים .ההשתלמות תתקיים בירושלים בחודש נובמבר .2012

ועידות אמאלדי ()Amaldi Conferences
בוועידות אמאלדי משתתפות אקדמיות אירופיות ,האקדמיה האמריקאית והאקדמיה הרוסית.
עיסוקן העיקרי הוא בעיות בטיחות הקשורות להאטת מירוץ החימוש ולפירוק הנשק הגרעיני.

הרשת הבין–לאומית לזכויות האדם של אקדמיות וחברות מלומדים
()The International Human Rights Council of Academies and Scholarly Societies

רשת האקדמיות של אירופה והים התיכון
()European Mediterranean Academies Network - EMAN
()Inter-Academic Group for Development
האקדמיה נמנית עם מייסדיה של הרשת ,אשר הוקמה ביזמת האקדמיה הצרפתית .הקבוצה
שמה לה למטרה להדק את הקשרים בין המדע לבין ההתנהגות המדעית המקצועית ולבין
ציפיות חברתיות; להפיץ ידע מדעי בקרב החברה תוך כדי שמירה על איכות מדעית באווירה
חסרת פניות ועצמאית .פרופ' יוחנן פרידמן ייצג את האקדמיה במועצה הכללית של הרשת
במרוקו ביוני .2011
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פגווש ()Pugwash
האקדמיה ממונה על ניהולה של ועדת פגווש הישראלית ועל הפעלתה .הארגון עוסק בבעיות
של פירוק הנשק .ההשתתפות היא על בסיס אישי–מקצועי .ד"ר אהרון זוהר הוא יו"ר הוועדה
הישראלית והוא ייצג את האקדמיה כראש משלחת לכינוס המועצה הכללית בחודש יוני 2011
בברלין .ביוני  2010אירחה קבוצת פגווש–ישראל סדנה רב–לאומית בנושא האיום הגרעיני
האיראני בבית אורן.

האקדמיה למדעים לעולם המתפתח
()Academy of Sciences of the Developing World - TWAS
האקדמיה למדעים לעולם המתפתח נוסדה בשנת  1983בטריאסטה שבאיטליה .מיוצגים בה
טובי המדענים מן העולם המתפתח .מטרתה לעודד מצוינות במדע ב"העולם הדרומי" .לוועידות
הדו–שנתיות של  TWASמוזמנים נציגי אקדמיות מכל העולם.

עוד ארגונים בין–לאומיים שהאקדמיה למדעים פעילה בהם
ק הארגון הבין–לאומי לטלסקופ סולרי אירופי רחב ()LETS
ק הרשת הבין–לאומית לזכויות האדם של האקדמיות למדעים (International Human
)Rights Network of Academies and Scholarly Societies
ק הוועד הלאומי הישראלי לאונסק"ו  -האקדמיה משתתפת בישיבות הוועד ובפעולותיו .נציג
האקדמיה משתתף בישיבות הוועד הפועל של הוועד הלאומי
ק מועצת הנשיאים של התאחדות האקדמיות המזרח–תיכוניות ושל ארצות הברית (ראו בפרק
זה בסעיף "מפעלים אזוריים")
ק החברה האירופית לפיזיקה ()European Physical Society - EPS
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בשער הפרק :תצלום מדליית בובר
המוענקת מטעם האקדמיה
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 .6מלגות ,מענקים ופרסים
 6.1מפעל מלגות אדאמס לתלמידי מחקר
מפעל מלגות אדאמס נכנס השנה למחזור השמיני שלו ,עם
בחירת עשרת המלגאים החדשים שייהנו מהמלגה החל מהשנה
האקדמית תשע"ג .מלגות אדאמס הן מפעל משותף לאקדמיה
ולמר מרסל אדאמס מקנדה ,והן מיועדות לתלמידי מחקר
במדעי הטבע ,במתמטיקה ,במדעי המחשב ובהנדסה .מאז הוחל בהפעלתו באביב תשס"ה הוא
מנוהל על ידי האקדמיה ,במימונו של מר אדאמס .אמות המידה בבחירת המועמדים חמורות
במיוחד ,ללא מפתח מוסדי ועל סמך הצטיינות בלבד .לראש ועדת ההיגוי והבחירה של מפעל
מלגות אדאמס מונה פרופ' חיים סידר ,שהחליף את היו"ר המייסד ,פרופ' יורם גרונר (ראו
פרטים להלן בפרק "ועדות האקדמיה").
השנה חזרנו ופרסמנו בעיתונים קול קורא שפורסם לראשונה על פי בקשת הנשיאה בשנת
 - 2011להגשת מועמדות למלגות אדאמס בציון הגשת מועמדות דרך הרקטורים בלבד ,להגברת
המודעות והנראות של המלגות.
מלגות אדאמס מוענקות מדי שנה לכעשרה תלמידי מחקר צעירים החל מהשנה השנייה
ללימודיהם לתואר דוקטור ,לתקופה של עד ארבע שנות לימוד ברציפות .את המועמדים למלגה
מציעים המוסדות האקדמיים מקרב תלמידיהם ,והמלגאים זכאים לפטור מלא משכר הלימוד.
גובה המלגות הוא  20,000דולר (ארצות הברית) לשנה לרווקים 22,000 ,דולר לשנה לנשואים
ו– 24,000דולר לשנה להורים לילדים .תכנית מלגות אדאמס מקצה באופן ייחודי עד  2,500דולר
למימון השתתפותם הפעילה של המלגאים בכינוס מדעי או בסדנת לימודים בחו"ל אחת לשנה
בכל שנות המלגה ,אם יש בהשתתפותם כדי לתרום תרומה חשובה לקידום מחקרם.
למלגאי אדאמס ניתנת הזדמנות ליצירת קשרים בינם לבין עצמם כדי לבנות "קהילת מדענים
צעירים" משלהם .זאת באמצעות קיום מפגשים שונים ,הרצאות אורח של מדענים ידועי שם,
כינוס שנתי וסמינר שנתי שמקיימת האקדמיה בהשתתפותו של מר אדאמס (שמגיע מקנדה)
ושבו נפגשים תלמידי כל המחזורים .בסמינרים עד עתה היו המרצים האורחים חברי האקדמיה
פרופ' ישראל אומן ,פרופ' עדה יונת ,פרופ' מוטי הייבלום ,פרופ' מיכאל רבין ובנו של מר
אדאמס ,ד"ר ג'וליאן אדאמס ,שהרצה על פיתוחו את התרופה  Velcadeלטיפול בסרטן העור.
השנה היה המרצה האורח בסמינר השנתי ,שהתקיים ב– 20במאי ,חבר האקדמיה פרופ' רשף
טנא ,שהרצה על "ננומבנים איאורגניים חלולים וסגורים".
ב– 10בנובמבר  2011התקיים המפגש הבלתי פורמלי הראשון של מלגאי אדאמס כחלק מהמאמץ
לאפשר למלגאים שבאים מאוניברסיטאות שונות ומתחומים שונים להכיר זה את זה וליצור
קהילייה מדעית צעירה במסגרת האקדמיה .המפגש התקיים בסיור ארכאולוגי בבית שאן ובבית
אלפא ,בהדרכתו של פרופ' יורם צפריר .המלגאים דיווחו שהמפגש היה מוצלח ואנו רואים בו
ראש וראשון למפגשים מוצלחים נוספים בשנים הבאות.
ב– 8בינואר  2012התקיים באקדמיה הכינוס הרביעי של מלגאי אדאמס .פרופ' ארנון פתחה
בדברי ברכה .המרצים האורחים היו פרופ' אהוד בכר ,ראש מכון אשר לחקר החלל של הטכניון,
שהרצה על "תצפיות על היקום האלים בקרינת רנטגן" ,ופרופ' דוד שולמן ,חבר האקדמיה,
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שהרצה על "דקדוק האהבה בשירה הטמילית
העתיקה" .בכינוס הרצו מלגאי אדאמס רונן
גביזון ,על "אוליגומריזציה של חלבונים ופיתוח
תרופות" ,ואיתי רופמן ,על "חקר מגוון תכונות
אנושיות קדומות אצל שימפנזים".

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשס"ו:
גב' יעל אשד ממכון ויצמן למדע; מר טל לב–עמי מאוניברסיטת תל–אביב; מר רז פלטי
מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; מר נתן קלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר שרון שוורץ
מהטכניון

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשס"ז:
גב' יעל אלבז מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר חיים ביידנקופף ממכון ויצמן למדע; גב'
ליאת בן מויאל–סגל מהאוניברסיטה העברית בירושלים; גב' אולגה חרסונסקי ממכון ויצמן
למדע; גב' דנה מושקוביץ ממכון ויצמן למדע; מר אריאל פרוקצ'ה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים; מר כרמל רוטשילד מן הטכניון; גב' נעם שטרן מהאוניברסיטה העברית בירושלים;
מר עופר שייביץ מאוניברסיטת תל–אביב; ד"ר אמיר שלומאי ממכון ויצמן למדע

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשס"ח:
מר אברהם בן–ארויה מאוניברסיטת תל–אביב; מר משה גולדשטיין מאוניברסיטת בר–אילן; מר
אמיר גורן מאוניברסיטת תל–אביב; מר שחר דובז'ינסקי מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר
חן דוידוביץ' ממכון ויצמן למדע; מר דן הרמלין מאוניברסיטת חיפה; מר שי כרמי מאוניברסיטת
בר–אילן; מר יואב לחיני ממכון ויצמן למדע; מר אברהם סאייג ממכון ויצמן למדע; מר אלכסנדר
סודין מאוניברסיטת תל–אביב; מר גיא רון מאוניברסיטת תל–אביב

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשס"ט:
מר מיכאל אורלוב מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; מר אמיר אינגבר מאוניברסיטת תל–אביב; מר נועם
גרוס מאוניברסיטת בר–אילן; מר עמנואל דלה טורה ממכון ויצמן למדע; מר ישי חביב מאוניברסיטת
תל–אביב; מר מור מרדכי פרץ מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; גב' קרן צנזור מהטכניון; מר גיל שגב
ממכון ויצמן למדע; מר ערן שגב מהטכניון; גב' רעות שמע ממכון ויצמן למדע

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תש"ע:
מר מנד'ר אבורמילה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר דני בן–צבי ממכון ויצמן למדע; מר
עודד ברגר–טל מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; מר רונן גביזון מהאוניברסיטה העברית בירושלים;
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מר אלכס חייט מהטכניון; גב' אפרת משיח מאוניברסיטת תל–אביב; מר אור מאיר ממכון
ויצמן למדע; מר משה משעלי מהטכניון; מר אורי רול מאוניברסיטת תל–אביב; גב' סיון סבתו
מהאוניברסיטה העברית בירושלים; גב' אפרת שמע ממכון ויצמן למדע

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשע"א:
גב' אביטל אדלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר עומר בוברובסקי מהטכניון; גב' רונית
בוסטין מהטכניון; מר לאוניד ברנבוים מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; מר ארן בר–אבן ממכון
ויצמן למדע; מר קלים יפרמנקו מאוניברסיטת תל–אביב; מר יואב ליבנה מהאוניברסיטה
העברית בירושלים; גב' אביטל סויסה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר יואב רוזנברג
מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; מר איתי רופמן מאוניברסיטת חיפה; מר אוסיפ שוורץ ממכון
ויצמן למדע; גב' עדי שיינפלד מאוניברסיטת תל–אביב

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשע"ב:
מר אמיר ארז מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; גב' סופיה בוחבוט מאוניברסיטת בר–אילן; מר
דמיטרי בטנקוב ממכון ויצמן למדע; מר אברהם בראון מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב; מר אמיר
ונד מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר ערן נבט מהטכניון; גב' דפנה נחמני מהאוניברסיטה
העברית בירושלים; גב' הדס סופר ממכון ויצמן למדע; מר דורון פודר מהאוניברסיטה העברית
בירושלים; מר ערן שמאל ממכון ויצמן למדע

אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדאמס לשנת תשע"ג:
מר אור אורדנטליך מאוניברסיטת תל–אביב; גב' צליל אסט ממכון ויצמן למדע; מר אסף בן
משה מאוניברסיטת תל–אביב; מר עמית דניאלי מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר ארז
זהר מאוניברסיטת תל–אביב; מר ניר לזרוביץ' מהטכניון; מר ליאל ספיר מהאוניברסיטה העברית
בירושלים; מר דוד צביון ממכון ויצמן למדע; גב' מירי קרופקין ממכון ויצמן למדע

 6.2מלגות קרן פולקס בישראל
קרן פולקס ,שמרכזה בלונדון ,מעניקה מלגות המיועדות לתלמידי רפואה הלומדים גם לקראת
תואר שלישי במדעי החיים .מדי שנה בשנה מעניקה הקרן ,באמצעות האקדמיה ,מלגות לתקופה
של עד שלוש שנים .סכום המלגה נע בין  1,200ל– 2,000לירות שטרלינג לשנה .במסגרת ביקורה
בישראל של הגב' מורין פולקס–הדג'ו ,יו"ר הקרן בלונדון ,התקיים באקדמיה מפגש של מלגאי
פולקס בעבר ובהווה.

אלה התלמידים שזכו במלגות קרן פולקס לשנת תשע"ב:
מר משה גלעדי מאוניברסיטת תל–אביב ,מר דן פברשטיין מהטכניון ,גב' אלנה דיקפולצב
מהטכניון ,גב' אילייה גלוטסמן מהטכניון ,מר יוני גוטוקביץ מהטכניון ,גב' בריטניה פלמינג
מהטכניון ,מר אורן כהן מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,גב' איה ברזילי מאוניברסיטת תל–
אביב
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אלה התלמידים שמלגתם נמשכת משנים קודמות:
גב' טל אלקן מאוניברסיטת תל–אביב; גב' נעמה בן–נון מהטכניון; מר אורן גורדון מהאוניברסיטה
העברית בירושלים; גב' אביגיל דרייזן מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר אסף מרום
מאוניברסיטת תל–אביב; מר רן ברזילי מאוניברסיטת תל–אביב; מר איתמר גנמור מאוניברסיטת
תל–אביב; גב' גילי הלפטק מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מר ירון דוד מאוניברסיטת בן–
גוריון בנגב; גב' נעמי פודה שקד מאוניברסיטת תל–אביב
פרס סנטה פולקס
אחת לשלוש שנים מעניקה משפחת פולקס את פרס סנטה פולקס בסכום של  2,500לירות
שטרלינג לאחד ממלגאי פולקס בעבר .קול קורא לפרס יצא בשנת תשע"ב ,וועדת הבחירה
העבירה את המלצתה לוועד המנהל של הקרן בלונדון לאישורו.

 6.3קרן בת–שבע דה רוטשילד
תמיכת הקרן במיזם חדש בתחום מדעי כדור הארץ
בישיבת חבר היועצים השנה נבחר מיזם בתחום חדש  -מדעי כדור הארץ
 המצוי בחזית המדע והוא בעל חשיבות מחקרית ולאומית .לפי תכניתהקרן ,כל שלוש עד ארבע שנים נבחר תחום חדש על ידי חבר היועצים.
שלושת המיזמים המרכזיים בעלי העניין בתחום הם אלה:
קידוח ים המלח (שכבר נעשה)  -ניתוח הממצאים ופיענוחם יימשכו
שנים רבות.
תעלת הימים  -המיזם מתקדם אך כיוונו עדיין איננו ברור.
מרבצי הגז האדירים בים התיכון.
תגליות הגז הגדולות החדשות במים הטריטוריאליים של ישראל והסיכוי למציאת שדות גז ונפט
נוספים במזרח הים התיכון והשלכותיהם מחייבים תשתית מדעית החסרה בארץ .פרופ' רות
ארנון מינתה ועדה בין–לאומית שהמליצה לאקדמיה לייסד בהקדם האפשרי תכניות לימודים
אקדמיות כדי להכשיר את אנשי המקצוע הדרושים .על התכניות לשלב מרצים מומחים מחו"ל
ולהכשיר סטודנטים בתכניות מובילות בחו"ל .בנוסף ,הוועדה הבין–לאומית המליצה לייסד
תכניות מחקר יישומיות שיספקו את צורכי התעשייה של הפקת הדלקים של המדינה .במסגרת
זו יש להקים שניים-שלושה מרכזים אקדמיים משלימים שיתמקדו בהוראה ובמחקר בתחומים
הרלוונטיים במימון  5-4מיליון דולר בשנה לחמש שנים.
בישיבת חבר היועצים של קרן בת–שבע שהתקיימה ביוני  2011הוחלט להקים ועדת מומחים
חיצונית נוספת ,בת שלושה חברים כעמיתי בת–שבע ,אשר תגיש לקרן דוח על פיתוח תחום מדעי
כדור הארץ באקדמיה בישראל ,כולל תחום הגז והנפט ,והמלצות בעניינו .לפיכך הגיש באוגוסט
פרופ' צבי בן–אברהם הצעה לפעילות לפיתוח תחום הגז והנפט במסגרת קרן בת–שבע.
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בינואר  2012עדכן פרופ' צבי בן–אברהם את חבר היועצים בדבר הפעילות הרבה בתחום:
האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת חיפה פיתחו תכניות ראשוניות בתחום הגז
והנפט שאמורות להיות מוצעות כבר השנה .התכנית של הטכניון כבר החלה בפעולתה ,ויש
עניין רב בתכניות אלה בארץ ובחו"ל.
המל"ג יצא במכרז להקמת מרכז לאומי לחקר הים התיכון ,שאחד ממוקדי העניין החשובים בו
הוא מרבצי הגז והנפט בים .אל המכרז ניגשות שתי קבוצות העובדות במרץ על הכנת ההצעות:
הקבוצה האחת ,בהובלת אוניברסיטת חיפה ,כוללת את הטכניון ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,אוניברסיטת בר–אילן ,המכון הגאולוגי וחברת חקר
ימים ואגמים לישראל ,והקבוצה השנייה כוללת את אוניברסיטת תל–אביב ומכללת רופין .כמו
כן ,קרן וולפסון יצאה בקול קורא למימון גדול ( 5מיליון לירות שטרלינג) לציוד למחקרים
הקשורים בתעשיית הגז והנפט בים.
פרופ' בן–אברהם ציין שקבוצת החוקרים המובילה את העשייה הרבה בתחום מצומצמת למדי,
וידיה מלאות עבודה .דיווח נוסף יימסר לקראת ישיבת חבר היועצים באביב .2012
סמינרי בת–שבע דה רוטשילד
ביולי  2011הופץ קול קורא חדש בקרב סגני הנשיא למחקר ,מנהלי רשויות המחקר ,הרקטורים
ומנהלי המחלקות בשבע אוניברסיטאות המחקר ,עם הזמנה להגיש מועמדים לסמינרי ,סדנאות
ועמיתי בת–שבע .לקראת פרסום הקול הקורא עודכנו נוהלי כל התכניות וכן העמוד של קרן
בת–שבע באתר האקדמיה ,הכולל את כל ההנחיות המעודכנות וכן רשימה מעודכנת של כל
הפעילות עד כה.
אושרו הסמינרים האלה:
ד"ר אלי ארמה ממכון ויצמן למדע ,בנושא Programmed Cell Death in Model
 ,Organismsשהתקיים בפברואר בעין גדי.
פרופ' דודי אנגלברג מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,בנושא The Biochemistry, Biology
 ,and Pathology of MAP Kinasesשיתקיים באוקטובר  2012במעלה החמישה.
פרופ' דוד טנור ממכון ויצמן למדע ,בנושא Laser Control of Chemical Reactions:
Toward Deciphering Mechanisms and Understanding the Theoretical and
 ,Experimental Limitsשאמור להתקיים בספטמבר  2012בצפת.
ד"ר יובל גרעיני ,פיזיקאי מאוניברסיטת בר–אילן ,בנושא The Physics of Biological
 ;Systemsאורי סיון מלווה ועדת ההיגוי .הוצע להדגיש את  Single Moleculesואף לשנות
את כותרת הסמינר ל–.Single Molecule Biophysics
עמיתי בת–שבע דה רוטשילד
עמיתי בת–שבע שכהונתם אושרה הם אלה:
 ,Prof. Michael Cancroאימונולוג בעל שם עולמי ,מוביל בתחומו - B Cell Biology -
מאוניברסיטת פנסילווניה ,שביקר בארץ בפברואר 2012
 Prof. Todd Ditmireמאוניברסיטת טקסס ,בונה הלייזר הגדול בעולם ,שהיה מחולל הכינוס
הראשון בלייזרים רבי עצמה בארץ .ביקר בארץ בנובמבר .2011
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 ,Prof. Burkhard Rostחוקר מהאוניברסיטה הטכנית במינכן ונשיא האגודה הבין–לאומית
לביולוגיה חישובית ,מנהיג עולמי בביולוגיה חישובית ,ביו–אינפורמטיקה וביופיזיקה ,אדם עתיר
מעשים ומרבה בשיתופי פעולה .תרומתו למערכת הישראלית תהיה רבה.
 ,Prof. Vincenzo Cerundoloמדען מוביל בתחום של אימונולוגיה מולקולרית וחקר
הסרטן .מנהל את היחידה לאימונולוגיה של האדם במועצה הבריטית למחקר רפואי ()MRC
באוניברסיטת אוקספורד ,אחד המרכזים החשובים בעולם בתחום .ההערכות היו טובות
ומועמדותו עומדת להיות מאושרת.
 ,Prof. Lynne Elizabeth Maquatחברת האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים ,הידועה
בעולם במחקרה פורץ הדרך בתחום ביולוגיית  .RNAבנובמבר  2012תגיע מאוניברסיטת
רוצ'סטר שבניו יורק לביקורים באוניברסיטה העברית בירושלים ,במכון ויצמן למדע,
באוניברסיטת תל–אביב ובאוניברסיטת בר–אילן.
תכנית חדשה  -מלגות אהרן ואפרים קציר
באוגוסט  2011השיקה האקדמיה תכנית חדשה של מלגות נסיעה בהצלחה רבה! התכנית
באה להחליף את תמיכת קרן בת–שבע דה רוטשילד בתכנית מלגות אהרן קציר שמקיים מכון
ויצמן זה שנים ארוכות .התמיכה היא בנסיעה בת חודש עד חודשיים להשתלמות במעבדה
מוכרת בחו"ל .המלגה מיועדת לדוקטורנטים ולחוקרים צעירים בעלי תואר  PhDאו  MDעד
עשר שנים מקבלת התואר .עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן
השתלמות .הבקשות מוגשות ישירות על ידי המועמדים.
לתכנית מוקצים  30,000דולר לשנה למשך חמש שנים ,לשש מלגות שנתיות בנות  5,000ש"ח
כל אחת .המקורות הכספיים לשנה הם  15.000דולר מקרן יד הנדיב ו– 15,000דולר מקרן
בת–שבע .הוחלט לקיים שלושה מחזורים .מועדי ההגשה הם  1בינואר 1 ,במאי ו– 1בספטמבר
בכל שנה ,ובכל מועד ייבחרו שני זוכים .לוועדת שיפוט מיוחדת למלגות נתמנו פרופ' חנוך
גוטפרוינד ,פרופ' יורם גרונר ופרופ' אברהם ניצן.
באוגוסט  2011הופץ קול קורא בקרב סגני הנשיאים ,הרקטורים ,מנהלי רשויות המחקר ומנהלי
המחלקות של כל אוניברסיטאות המחקר בישראל .התקבלו כעשרה מועמדים מוצלחים ביותר
ונבחרו שלושה זוכים .במחזור השני בינואר  2012ניגשו  34מועמדים .במחזור השלישי ייבחרו
שניים או שלושה זוכים.
בשל הצלחת התכנית החליטה הוועדה לקיים בשנה הבאה שני מחזורים בלבד.
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הרצאות ,כינוסים ואירועים
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בשער הפרק :הכניסה לאקדמיה
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 .7הרצאות ,כינוסים ואירועים
בבית האקדמיה בתשע"ב
במסגרת תפקידה המוגדר בחוק " -לטפח ולקדם פעילות מדעית"  -האקדמיה עורכת בביתה
הרצאות ,כינוסים וימי עיון .אירועים רבים פתוחים לקהל הרחב.
(בפרק זה מצוינים האירועים שהתקיימו בין החודשים מאי  2011למאי .)2012

האסיפה הכללית הפתוחה תשע"ב
טקס הצטרפותם של החברים
החדשים לאקדמיה והרצאותיהם
א' בטבת תשע"ב ,נר שמיני של חנוכה
( 27בדצמבר )2011
פרופ' שמעון אולמן
מוח האדם ומכונות רואות
בהתכנסות החגיגית נשא את "דברי החברים"

פרופ' רשף טנא
ננוצינוריות וכלובים מולקולריים אי–אורגניים

פרופ' דן שכטמן ,על חוויותיו מטקס קבלת פרס נובל.

פרופ' אבישי מרגלית
השפעה בפילוסופיה

כינוסים וימי עיון

פרופ' מרדכי (מוטי) שגב
אור ואי–סדר

ז' באייר תשע"א ( 9ביוני )2011
אירוע סיום שלב א של המארג
בהשתתפות :פרופ' צבי בן–אברהם ,יו"ר
ועדת ההיגוי של האקדמיה למארג ,ד"ר מאיר
צדוק ,פרופ' אהוד מירון ,מרצה אורח  -על
"תבניות צמחייה בסביבות משתנות :ארגון
עצמי ומדבור" ,ד"ר נעמה ברג ,שדיברה על
ניטור לאומי ,מר ישראל טאובר ,שסיכם את
דוח מצב הטבע ,פרופ' משה שחק ,שדיבר על
סינתזה של תוצרי התחנות ,ד"ר אלי גרונר על
דוח מצב התחנות ,ד"ר יהושע שקדי ,שתיאר
את המעבר ממארג שלב א למארג ב

ארבעת החברים החדשים עם נשיאת האקדמיה
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י"ד בסיוון תשע"א ( 16ביוני )2011
הכינוס השלישי לתקשורת המדע בישראל
חברי ועדות הכינוס :גב' אביטל בר ,ד"ר אילת
ברעם–צברי ,מר דודי גולדמן ,פרופ' חנוך
גוטפרוינד ,פרופ' עילם גרוס ,פרופ' דן כספי,
ד"ר נעם למלשטריך–לטר ,איתי נבו ,אילן
פילו ,פרופ' אהרן צ'חנובר
בהשתתפות :אסף אביר ,פרופ' ירון אזרחי,
לוטם אליהו ,ירון אסא ,רן לוי ,ד"ר מאיר
צדוק ,רועי צזנה ,גיא רולניק ,מאיר שלו ,דפנה
שיזףProf. Bruce V. Lewenstein ,

א'-ד' בכסלו תשע"ב ( 30-27בנובמבר )2011
Third Annual German-Israeli
Frontiers of Humanities Symposium
)(GISFOH
כינוס רב–תחומי במדעי הרוח בשיתוף עם
קרן הומבולדט ,שבו משתתפות קבוצות
חוקרים צעירים ישראלים וגרמנים .הכינוס
התקיים בקיבוץ צובה
מרכז :פרופ' גדליה סטרומזה

משתתפי כינוס GISFOH

מימין :פרופ' אהרן צ'חנובר ,מאיר שלו וגיא רולניק

ו' במרחשוון תשע"ב ( 3בנובמבר )2011
ערב לכבוד פרופ' יעקב זיו בהגיעו לגבורות
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,מר יוסי ורדי,
אלוף (במיל') עמוס חורב ,ד"ר מאיר צדוק

ג' בכסלו תשע"ב ( 29בנובמבר )2011
החוקרים הצעירים משתי המדינות השתתפו
בקונצרט חגיגי שנערך לכבוד פרופ' הלמוט
שוורץ ,נשיא קרן הומבולדט בישראל  -לרגל
ביקורו ה– 100של פרופ' שוורץ  -במשכנות
שאננים

מימין :פרופ' יעקב זיו ,פרופ' רות ארנון

במרכז :פרופ' הלמוט שוורץ (שני מימין)

ופרופ' יהושע יורטנר

ולשמאלו פרופ' רות ארנון
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כ"ט בכסלו תשע"ב ( 25בדצמבר )2011
כינוס מרכז הקשר של האקדמיה
בכינוס השתתפו מעל  80חוקרים
ישראליים מחו"ל שנרשמו במשך השנים
במרכז הקשר ומחפשים משרות אקדמיות
בארץ .במפגש התקיים לראשונה יריד
תעסוקה ,שבו התייעצו החוקרים עם נציגי
האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות.
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,ד"ר מאיר
צדוק ,מר מרסל שאטון ,מנכ"ל  ,ISERDמר
עמרי אינגבר ,מנהל המרכז לקליטה במדע של
המשרד לקליטת העלייה וחבר דיון של נציגי
האוניברסיטאות ,בהנחיית פרופ' רות ארנון:
פרופ' שרה סטרומזה ,רקטור ,האוניברסיטה
העברית בירושלים; פרופ' משה סידי ,סגן
נשיא לעניינים אקדמיים ,הטכניון; פרופ' אהרן
שי ,רקטור ,אוניברסיטת תל–אביב; פרופ'
חיים גרטי ,סגן הנשיא ,מכון ויצמן למדע;
פרופ' צבי הכהן ,רקטור ,אוניברסיטת בן–
גוריון בנגב; פרופ' חיים טייטלבאום ,רקטור,
אוניברסיטת בר–אילן; פרופ' דוד פרג'י,
רקטור ,אוניברסיטת חיפה; פרופ' יהודית
גל–עזר ,סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים,
האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' עליזה שנהר,
יו"ר ור"ם  -ועד ראשי המכללות ,נשיאת
מכללת עמק יזרעאל

פאנל נציגי האוניברסיטאות והמכללות

ח' בטבת תשע"ב ( 3בינואר )2012
הרצאת אורח מאת פרופ´ רוני אלנבלום
שינויי אקלים וקריסת תרבויות במאה הי"א
באגן המזרחי של הים התיכון
יו"ר :פרופ' ב"ז קדר
כ"א בשבט תשע"ב ( 14בפברואר )2012
ערב לכבוד פרופ' מיכאל רבין בהגיעו לגבורות
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' נוגה
אלון ,פרופ' דוד הראל ,פרופ' עדי שמיר

פרופ' מיכאל רבין וכבוד השופטת דורית ביניש

כ"ד-כ"ה בניסן ,תשע"ב 17-16באפריל 2012
ימי עיון :שירותי המערכת האקולוגית
בישראל  -תמונת מצב
הוועדה המארגנת :משה שחק  -יו"ר המארג,
מנחם זלוצקי  -המשרד להגנת הסביבה
ומנהלת המארג ,דוד ברנד קק"ל ומנהלת
המארג ,קרן קלס  -המארג
השתתפו:
ד"ר נועה אבריאל–אבני ,ד"ר רועי אגוזי,
ד"ר דניאל אורנשטיין ,מר עמית ארד ,ד"ר
גיל אשל ,גיל בן נתן ,פרופ' ניר בקר ,פרופ'
אביטל גזית ,פול גינסברג ,ד"ר גדעון גל,
ד"ר אלי גרונר ,ד"ר ז'וזה גרינצוויג ,ד"ר אסף
דיסטלפלד ,ד"ר דפנה דיסני ,ד"ר גילי חכימה–
קוניאק ,מר נחום יהושע ,פרופ' דן יקיר ,דוד
כץ ,גב' נעמי קן–לי כרמי ,ד"ר יואב מוטרו,
ד"ר יעל מנדליק ,גב' עירית מנור ,ד"ר אורן
סונין ,גב' טרין פז ,ד"ר עליזה פליישר ,ד"ר
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משה קול ,ד"ר תמר קיסר ,ד"ר עדו קן ,גדי
רוזנטל ,ד"ר איל רוטנברג ,מר אורי רמון,
פרופ' מרסלו שטרנברג ,ד"ר שירי צמח שמיר
י"א באייר תשע"ב ( 3במאי )2012
ערב עיון בנושא לראשונה בישראל :היסטוריה
עולמית
מאירועי "משב רוח  -שבוע מדעי הרוח של
האקדמיה
יושב ראש :פרופ' ב"ז קדר ,סגן נשיאת האקדמיה
בהשתתפות :ד"ר יובל נח הררי ,פרופ' רפאל
פלק ,פרופ' זאב שטרנהל

Arnéodo, Prof. Xavier Assfeld, Dr.
Chantal Daniel, Dr. Odile Eisenstein,
Dr. Philippe Hiberty, Dr. Anne
Imberty, Dr. Richard Lavery, Dr.
Chaouqi Misbah, Dr. Philippe Sautet

משתתפי הסדנה הדו–לאומית בכימיה ישראל-צרפת

במאי

מימין :ד"ר יובל נח הררי ,פרופ' זאב שטרנהל,
פרופ' רפאל פלק ופרופ' ב"ז קדר

הסדנה הדו–לאומית בכימיה ישראל-צרפת
כ"ב-כ"ג באייר תשע"ב ( 15-14במאי )2012
הוועדה המארגנת :פרופ' יהושע יורטנר (יו"ר),
פרופ' רפאל משולם ,פרופ' רוני קוזלוב,
Prof. Christian Amatore, Prof. Jacques
Prost, Prof. Philippe Sautet
ד"ר יוסי סגל  -מרכז
משתתפים מישראל:
פרופ' דוד אנלמן ,פרופ' יצחק אפלויג ,פרופ'
רועי בר ,פרופ' נמרוד מויסייב ,פרופ' גאי
מקוב ,פרופ' ששון צחייק ,פרופ' עוזי קלדור,
פרופ' ערן רבני ,ד"ר אביטל שורקי ,פרופ'
אהוד שפירו
משתתפים מצרפת:
Prof. Carlo Adamo, Dr. Alain

104
דין-וחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

)2012

ד' בסיוון תשע"ב (25
אירוע השקה למארג שלב ב
לכבוד יציאתה לדרך של תכנית החומש של
המארג ותחילתו של שלב ב בפעילותו
המארגנים :פרופ' משה שחק  -יו"ר ,יוסי לנץ,
יוסי מוסל ; בשיתוף עם :דויד ברנד ,רן לוי,
פרופ' גידי נאמן
על מצבו של הטבע בישראל ותכנית החומש
של המארג
מרצים :פרופ' אבי פרבולוצקי ,ד"ר יהושע
שקדי

הרצאות לזכר חברי האקדמיה
כ"ט באייר תשע"א ( 2ביוני )2011
ערב לזכרו של פרופ' מיכאל קונפינו ז"ל
יו"ר :פרופ' זאב שטרנהל
בהשתתפות :ד"ר יצחק ברודני ,פרופ' גבי
גורודצקי ,פרופ' שולה וולקוב ,פרופ' דימיטרי
סגל

י"ג במרחשוון תשע"ב ( 10בנובמבר )2011
ערב לזכרו של פרופ´ מאיר יעקב קיסטר ז"ל
יו"ר :פרופ' שאול שקד
בהשתתפות :פרופ' עמיקם אלעד ,פרופ' שרה
סבירי ,ד"ר נורית צפריר ,פרופ' מנחם קיסטר
כ"ה במרחשוון תשע"ב ( 22בנובמבר )2011
מימין :פרופ' שלומית רמון–קינן ,פרופ' שולמית
בריזלי ,פרופ' לאונה טוקר ,פרופ' מאיר שטרנברג
ופרופ' רות נבו

פרופ' שאול שקד

ערב לזכרו של פרופ´ שמואל נח אייזנשטדט ז"ל
יו"ר :פרופ' ב"ז קדר
הרצאה מרכזיתProf. Bjorn Wittrock :
בהשתתפות :ד"ר עירית מאיר ,פרופ' דוד
שולמן

ח' בסיוון תשע"ב ( 29במאי )2012
ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה
פינס
Prof. Gábor Betegh
Plato’s Timaeus and Its Reception in
Later Antiquity
יו"ר :פרופ' מרגלית פינקלברג

טקסי הענקת מלגות ופרסים
י"ג במרחשוון תשע"ב ( 10בנובמבר )2011
סיור ארכ ֵאולוגי למלגאי אדאמס
סיור לבית שאן ובית אלפא בהדרכת
פרופ' יורם צפריר ,בהשתתפות מלגאי
אדאמס וחברי ועדת תכנית המלגות,
כולל פרופ' חיים סידר  -יו"ר ,פרופ' משה
משה ,פרופ' איתמר וילנר ,ד"ר מאיר צדוק
הסיור התקיים במסגרת תכנית המלגות ומאמציה
לגבש את המלגאים לקהילה מדעית צעירה.

מימין :פרופ' ב"ז קדר והמרצה פרופ' ביורן ויטרוק

י"ט בכסלו תשע"ב ( 15בדצמבר )2011
ערב לזכרו של פרופ´ הלל דלסקי ז"ל
יו"ר :פרופ' רות נבו
בהשתתפות :פרופ' שולמית בריזלי ,פרופ'
לאונה טוקר ,פרופ' שלומית רמון–קינן ,פרופ'
מאיר שטרנברג

משתתפי הסיור הארכאולוגי של מלגאי אדאמס
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י"ג בטבת תשע"ב ( 8בינואר )2012
כינוס אדאמס השנתי
בהשתתפותה פרופ' רות ארנון ,פרופ' חיים
סידר ,פרופ' אהוד בכר ,שהרצה על "תצפיות
על היקום האלים בקרינת רנטגן" ,פרופ' דוד
שולמן ,שהרצה על "דקדוק האהבה בשירה
הטמילית העתיקה" ,רונן גביזון ,מלגאי
אדאמס ,שהרצה על "אוליגומריזציה של
חלבונים ופיתוח תרופות" ,איתי רופמן ,מלגאי
אדאמס ,שהרצה על "חקר מגוון תכונות
אנושיות קדומות אצל שימפנזים"
כ"א באדר תשע"ב ( 15במרס )2012
ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין
חתן מדליית איינשטיין לשנת תשע"ב מטעם
האקדמיה Prof. Samuel Danishefsky
הרצה בנושא:
Chemical Synthesis and Applications
Thereof: The Intermingling of Arts
and Sciences
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' רפאל
משולם

הרצה בנושא:
A Philosophy of Dialogue: In
Memory of Martin Buber
יו"ר :פרופ' רות ארנון
בהשתתפות :פרופ' אבישי מרגלית

פרופ' יירגן הברמס

כ"ח באייר תשע"ב ( 20במאי )2012
סמינר אדאמס השנתי
בהשתתפותם של מר מרסל אדאמס מקנדה,
משפחתו ,פרופ' רות ארנון ,ד"ר מאיר צדוק
והמרצה אורח פרופ' רשף טנא ,שהרצה על
"ננומבנים אי–אורגניים“

פרופ' רות ארנון ופרופ' רפאל משולם מעניקים את
תעודת אינשטיין לפרופ' סמואל דנישבסקי

מלגאי אדאמס ,מחזור שמיני ,תשע"ב

ט' באייר תשע"ב ( 1במאי )2012
ההרצאה השנתית הראשונה על שם פרופ'
מרטין בובר
חתן מדליית בובר לשנת תשע"ב מטעם
האקדמיה Prof. Jürgen Habermas

כ"א באייר תשע"ב ( 13במאי )2012
מפגש בין מר מרסל אדאמס לבין בוגרי תכנית
המלגות ,שחזרו לאחר בתר–דוקטורט למשרות
במערכת האקדמית ובתעשיית ההיי טק
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עוד אירועים (בשיתוף האקדמיה)
י"ז בכסלו תשע"ב ( 13בדצמבר )2011
ביקור של נשיא האקדמיה הבריטית
Sir Adam Roberts
י"ח בכסלו תשע"ב ( 14בפברואר )2011
ביקור של משלחת מטייוואן
משלחת בת  14חוקרים בראשות Prof.
 ,Ching-Fong Changסגן השר למועצה
הלאומית למדע

משלחת האקדמיה מטייוואן

י"ט באדר תשע"ב ( 13במרס (2012
טקס חגיגי לציון היום הלאומי למדע לשנת
תשע"ב 2012
והענקת הפרסים לזוכים בתחרות מדענים
ומפתחים צעירים בישראל
הטקס התקיים בכנסת ואורגן במשותף על ידי
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ,מוזאון
המדע ע"ש בלומפילד ירושלים והאקדמיה.
בהשתתפות :חה"כ פרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר
המדע והטכנולוגיה ,חה"כ גדעון סער ,שר החינוך,
חה"כ ראובן (רובי) ריבלין ,יו"ר הכנסת ,חה"כ
רונית תירוש ,יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה,
פרופ' ב"ז קדר ,סגן נשיאת האקדמיה ,פרופ' חנוך
גוטפרוינד ,יו"ר חבר השופטים בתחרות מדענים
ומפתחים צעירים תשע"ב
ד' באדר תשע"ב ( 27במרס )2012
ביקור נשיא האקדמיה הסינית
משלחת בת שבעה חוקרים בראשות השר
 ,Prof. Chunli BAIנשיא האקדמיה
המדעים של סין

י"ד בשבט תשע"ב ( 7בפברואר )2012
ביקור נשיאת האקדמיה האוסטרלית
Prof. Suzanne Cory1

משלחת האקדמיה הסינית

פרופ' סוזן קורי (שניה משמאל) עם פרופ' רות ארנון

ז'-ט' באייר תשע"ב ( 29באפריל  1 -במאי )2012
מפגש של ועדת הבדיקה של הפעילות
הישראלית ב–CERN
בהשתתפות :פרופ' אליעזר רבינוביץ,
),יו"ר( Prof. Sergio Bertolucci
Prof. Michael Chanowitz, Prof. Peter
Jenni, Prof. Morris Pripstein, Mr. Les
Robertson
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��� ���
שבוע מדעי הרוח של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בהשתתפות מיטב החוקרים ,היוצרים ,האמנים ואנשי התקשורת בישראל

כרמיאל  ñראשון–לציון  ñירושלים  ñוברחבי הארץ

ז'—י"א באייר תשע"ב

 29באפריל  3 -במאי 2012
האירועים בכרמיאל
יום ראשון 29 ,באפריל
אולם מתנ"ס מגדים ,רח' משגב 71

11:00

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,רח' סנונית 51

17:30

סובלנות וכפייה במסורת האסלאם
פרופ' יוחנן פרידמן ,יו"ר החטיבה למדעי הרוח

באקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מר יואב לימור ,עיתונאי ופרשן
אודיטוריום עיריית כרמיאל ,שדרות קק"ל 100

17:30

אם אין לחם :שינויי אקלים ומהפכות חברתיות
פרופ' רוני אלנבלום ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מר אורן נהרי ,איש תקשורת בכיר

20:30

אנטישמיות וחינוך :האם הרוח תעצור את האש?
פרופ' שולמית וולקוב ,חברת האקדמיה ,אוניברסיטת תל–אביב
מר אמיר גוטפרוינד ,סופר

אירוע
הפתיחה

אירוע הפתיחה של שבוע מדעי הרוח
במעמד פרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה
מר עדי אלדר ,ראש העיר כרמיאל
פרופ' אריה מהרשק ,נשיא המכללה האקדמית להנדסה

אורט בראודה

ההרצאה המרכזית:
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
פרופ' אהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון בדימוס,
חבר האקדמיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
רב שיח על "משב רוח"  -חשיבותם ותרומתם של מדעי הרוח
לחברה בהשתתפות חוקרים בכירים במדעי הרוח ,חוקרת צעירה
ותעשיין בכיר
פרופ' יורם צפריר ,חבר האקדמיה ,פרופ' דן לאור ,ד"ר סיגל נאור
פרלמן ומר סמי סגול

יום שני 30 ,באפריל

מנחה :דוד ויצטום ,איש תקשורת בכיר

מפגש מיוחד של כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס
בוקר
עם תלמידי בתי הספר התיכוניים
במעמד נשיאת האקדמיה ,פרופ' רות ארנון
וראש העיר כרמיאל ,מר עדי אלדר
ההכרזה על פתיחת שבוע מדעי הרוח בישראל.

יום שלישי 1 ,במאי

*הכניסה בהזמנה בלבד.

108
דין-וחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

אודיטוריום עיריית כרמיאל ,שדרות קק"ל 100

20:30

מי מפחד מש"י עגנון?
פרופ' דן לאור ,אוניברסיטת תל–אביב
מר אלכס אנסקי ,שחקן

האירועים בראשון–לציון
19:00

יום שלישי 1 ,במאי
המדרשה לחיבת ציון )בית זרובבל( ,רח' לבונטין 15

18:00

התנ"ך על הבמה הישראלית
פרופ' פרדי רוקם ,אוניברסיטת תל–אביב
ד"ר שרון אהרונסון להבי ,אוניברסיטת בר–אילן

20:30

הלשון העברית ולשונות היהודים האחרות :יידיש,
לדינו ,מוגרבית ועוד
פרופ' חוה טורניאנסקי ,חברת האקדמיה ,האוניברסיטה

יום חמישי 3 ,במאי
מוזאון ראשון–לציון ,רח‘ אחד–העם  ,2פינת כיכר המייסדים

17:30

יום רביעי 2 ,במאי

19:00

החטא ,שכרו ועונשו בספרות ובמשפט

19:30

מיסטיקה  -מה בין היהדות לאסלאם?

בבתי הקפה ובפאבים בראשון–לציון

יקב כרמל מזרחי ,רח' הכרמל 25

17:30

18:30

הרצאות :מה בין יהדות לנצרות? היין!
היין באסלאם  -בין היתר לאיסור
פרופ' יוחנן פרידמן ,יו"ר החטיבה למדעי
הרוח באקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

האירועים בירושלים
יום שלישי 1 ,במאי
בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,רח' ז'בוטינסקי 43

19:30


ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר:
6E=>ADHDE=ND;9>6AD<J:/>CB:BDGND;B6GI>C7J7:G

פרופ' יירגן הברמס ,אוניברסיטת גתה ,פרנקפורט

יום חמישי 3 ,במאי
בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,רח' ז'בוטינסקי 43

19:00

ערב עיון  -לראשונה בישראל :היסטוריה עולמית
עם הופעת ספרו של ד"ר יובל נח הררי "קיצור תולדות האנושות"
פרופ' ב"ז קדר ,סגן נשיאת האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

צמצום נזירי ופינוק חושני :השילוב היפני
פרופ' בן–עמי שילוני ,האוניברסיטה העברית בירושלים
דר' ניסים אוטמזגין ,האוניברסיטה העברית בירושלים

 - BARRIOטאפאס בר ,רח' הלחי ) 10מתחם  Gשדרות משה דיין(

19:30

אהבה ,שירה ,ועוד משהו )אם יש( בהודו
פרופ' דוד שולמן ,חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

הרוח באקדמיה
מר דוד ביטן ,סגן ראש העיר ראשון–לציון
ד"ר עמנואלה מן ,האוניברסיטה העברית בירושלים

רוח
על הבר

 - DIXIEדיקסי  -גריל בר ,רח' הכרמל 20

פרופ' משה אידל ,חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ערין סלאמה–קודסי ,אוניברסיטת חיפה

תרבות היין ביהדות ,בנצרות ובאסלאם
פרופ' יוחנן פרידמן ,יו"ר החטיבה למדעי
ברכות:

ספרות  -בשביל מה זה טוב?
פרופ' מנחם ברינקר ,חבר האקדמיה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
פרופ' א.ב .יהושע ,אוניברסיטת חיפה ,סופר

מוזאון ראשון–לציון ,רח‘ אחד–העם  ,2פינת כיכר המייסדים
פרופ' נילי כהן ,חברת האקדמיה ,אוניברסיטת תל–אביב
ד"ר גדי טאוב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,חוקר,
סופר ואיש תקשורת

על השלמות הבלתי נסבלת של הטרגדיה היוונית
פרופ' מרגלית פינקלברג ,חברת האקדמיה ,אוניברסיטת
תל–אביב
ד"ר יואב רינון ,האוניברסיטה העברית בירושלים

העברית בירושלים
גב' ענת עצמון ,אמנית וזמרת

17:30

על היין לבדו  -סדנת טעימות ואגדות
אירוע בשיתוף בית אבי חי ירושלים
יובל בלנקובסקי ,דוקטורנט ,כתב היין של אתר 2EAT
מנחים:
יאיר היידו ,מומחה בין–לאומי ליין

פרופ' יגאל ברונר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
גב' אסנת אלכביר ,זמרת
 - BARCAבארסה  -רח' הרצל 34

20:00

ארץ ישראל של פעם  -ארכאולוג במנהרת הזמן
פרופ' יורם צפריר ,חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
גב' שלומית וקסלר ,האוניברסיטה העברית בירושלים

אירועים נוספים בשבוע מדעי הרוח
ימים שני-שלישי 30 ,באפריל  1 -במאי
המכללה האקדמית תל–חי ,קמפוס מזרח
כנס מחקרי גליל  -הכנס ה– :14מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו
לפרטיםHTTP://WEBSITE.TELHAI.AC.IL :

יום שני 30 ,באפריל
יד יצחק בן–צבי ,רח' אברבנאל  ,1ירושלים
"לדור אשר לא ידע את יוסף"  -יום עיון במלאות  40שנה לפטירתו
של יוסף ברסלבי
לפרטיםHTTPS://WWW.YBZ.ORG.IL :

יום חמישי 3 ,במאי
אולם משכנות שאננים ,ירושלים
 18:00טקס הענקת פרס יהודה עמיחי לשירה עברית
מטעם משרד המדע ,התרבות והספורט ועיריית ירושלים.
*הכניסה בהזמנה בלבד.

פרופ' יואל רק ,חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' רפאל פלק ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' זאב שטרנהל ,חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יובל נח הררי ,האוניברסיטה העברית בירושלים

אחראי אקדמי :פרופ' יוחנן פרידמן
ניהול המיזם :אביטל בר וגליה פינצי

109
דיןוחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

 .8תקציב האקדמיה לשנת תשע"ב
							
		 הוצאות
הוצאות תקציב שוטף
החטיבה למדעי הטבע
קרן בת–שבע דה רוטשילד
מדיניות מדע
החטיבה למדעי הרוח
כינוסים מדעיים וקשרי קהילה
ההוצאה לאור
קשרים בין–לאומיים
הוצאות כלליות ומשרדיות
שכר ונלוות
מיזמים במימון חיצוני

			
196,000
950,000
669,200
880,000
565,000
370,000
370,000
1,416,000
7,090,000
			

							
		 הכנסות

30,455,470
13,756,200

16,699,270

30,528,000

			
הכנסות תקציב שוטף
9,943,000
הקצבת ות"ת
90,000
הכנסות מפרסומים
1,231,000
הכנסות מקרנות מיועדות
90,000
קרן סם שפיגל למדעי הרוח
950,000
קרן בת–שבע דה רוטשילד
874,000
השתתפות הקרן הלאומית למדע
650,730
הכנסות ממיזמים

13,828,730

			

16,699,270

מיזמים במימון חיצוני
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 .9ועדות האקדמיה
(לפי סדר האל“ף–בי“ת)

הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות
פרופ' אליעזר רבינוביץ  -יו"ר ,פרופ' הלינה אברמוביץ ,פרופ' אהוד דוכובני ,פרופ' שולמית
טרם ,פרופ' גיורא מיקנברג ,פרופ' יוסף ניר ,פרופ' ירון עוז ,פרופ' מרק קרלינר ,רבקה גבריאל -
רכזת

הוועדה הלאומית לננוטכנולוגיה
ד"ר דן מידן  -יו"ר ,ד"ר יונה אטינגר ,פרופ' יוסף אמרי ,ד"ר משה גולדברג ,ד"ר דן וילנסקי,
פרופ' יהושע יורטנר ,מר ישראל מקוב ,מר גיורא שלגי ,ד"ר מאיר ויינשטיין  -רכז

הוועדה הלאומית לקרינת הסינכרוטרון
פרופ' נעם אדיר  -יו"ר ,פרופ' אמיל זולוטיאבקו ,פרופ' עדה יונת ,פרופ' יובל גולן ,פרופ' עודד
ליבנה ,פרופ' אירית שגיא ,פרופ' משה פז–פסטרנק ,ד"ר יוסי סגל  -רכז

הוועדה המייעצת בנושאים הקשורים לספרייה הלאומית
פרופ' ב"ז קדר  -יו"ר ,פרופ' יוחנן פרידמן ,פרופ' יורם צפריר

הוועדה המייעצת לביואתיקה
פרופ' רות ארנון  -יו"ר ,עו"ד גלי בן–אור ,השופטת (בדימוס) גב' שושנה ברמן ,פרופ' דוד הד,
ד"ר מרדכי הלפרין ,פרופ' אסא כשר ,פרופ' אפרת לוי–להד ,פרופ' אלכס קינן ,פרופ' מישל רבל,
פרופ' חרמונה שורק ,פרופ' עמוס שפירא ,ד"ר יוסי סגל  -רכז

הוועדה המלווה למפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה ע"ש עזרא פליישר
פרופ' אברהם גרוסמן ,פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן ,גב' גליה פינצי  -רכזת

הוועדה לבדיקת המחקר בתחומי הגז ,הנפט ואזורי ה–EEZ
פרופ' צבי בן–אברהם  -יו"ר ,פרופ' אלן מטיוס ,ד"ר יצחק מקובסקי ,פרופ' רוני קוזלוב ,ד"ר
יוסי סגל  -רכז

הוועדה לבדיקת מצב המחקר בישראל בתחום הארכאולוגיה
פרופ' יורם צפריר  -יו"ר ,ד"ר גדעון אבני ,פרופ' דוד אדן–ביוביץ ,פרופ' אליעזר אורן ,פרופ' ש"נ
אייזנשטדט ז"ל ,פרופ' מיכל ארצי ,פרופ' אנה בלפר–כהן ,פרופ' אבי גופר ,פרופ' סיי גיטין ,ד"ר
עוזי דהרי ,פרופ' אביעד הכהן ,פרופ' מינה ויינשטיין–עברון ,פרופ' זאב וייס ,פרופ' סטיב וינר,
מר מייק טרנר ,פרופ' עמיחי מזר ,פרופ' יוסי פטריך ,פרופ' מרגלית פינקלברג ,פרופ' ישראל
פינקלשטיין ,פרופ' ב"ז קדר ,פרופ' יואל רק ,ד"ר איציק שי  -רכז
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הוועדה להצעת מועמדים לחברות בחטיבה למדעי הטבע
פרופ' יגאל תלמי  -יו"ר ,פרופ' איתמר וילנר ,פרופ' יוסי לויה ,ד"ר יוסי סגל  -רכז

הוועדה להצעת מועמדים לחברות בחטיבה למדעי רוח
פרופ' יוסף קפלן  -יו"ר ,פרופ' יצחק אנגלרד ,פרופ' מרגלית פינקלברג ,גב' גליה פינצי  -רכזת

המרכז האקדמי בקהיר
מועצה
פרופ' רות ארנון  -יו"ר ,פרופ' רחל גלון ,ד"ר מאיר צדוק ,פרופ' גבריאל רוזנבאום ,נציגי החברה
המזרחית ,נציגי האוניברסיטאות ,נציג ות"ת ,נציג משרד החוץ
הנהלה
ד"ר מאיר צדוק  -יו"ר ,פרופ' גבריאל ורבורג ,פרופ' מחמוד יזבכ ,פרופ' אמנון כהן ,פרופ' שמעון
שמיר ,מר בוב לפידות  -רכז

ועדה לקשרי חוץ
פרופ' ב"ז קדר  -יו"ר ,פרופ' נילי כהן ,פרופ' מיכאל סלע ,מר בוב לפידות  -רכז

ועדה מדעית למיפוי המחקר האקדמי בתחומי טכנולוגיות המקטינות את השימוש
בנפט בתחבורה
פרופ' יצחק אפלויג  -יו"ר ,פרופ' מיכה אשר ,פרופ' יוג'ין קנדל ,ד"ר יצחק ברזין ,פרופ' גרשון
גרוסמן ,פרופ' גדעון גריידר ,פרופ' מרדכי הרשקוביץ ,פרופ' איתמר וילנר ,פרופ' אילן חת ,פרופ'
דוד כאהן ,פרופ' עמנואל פלד ,פרופ' אריה צבן

ועדת דוח מצב המדע
פרופ' רות ארנון  -יו"ר ,פרופ' עודד אברמסקי ,פרופ' יהושע יורטנר ,ד"ר מאיר צדוק ,פרו'פ ב"ז
קדר ,פרופ' זאב תדמור ,מר נפתלי ארנון  -רכז

ועדת הביקורת של האקדמיה
פרופ' שאול שקד ,פרופ' זאב תדמור

ועדת ההיגוי להרצאת בובר השנתית
פרופ' יוחנן פרידמן  -יו"ר ,פרופ' משה אידל ,פרופ' מנחם יערי ,פרופ' גדליה סטרומזה ,פרופ'
מרגלית פינקלברג ,גב' גליה פינצי  -רכזת

ועדת ההיגוי ליזמה לפיתוח מחקר יישומי בחינוך
פרופ' מנחם יערי  -יו"ר ,גב' רות אוטולנגי ,פרופ' עדנה אולמן–מרגלית ז"ל ,מר אמיר אלשטיין,
פרופ' גרשון בן שחר ,פרופ' שאול הוכשטיין ,מר אלן הופמן ,פרופ' דוד הראל ,פרופ' משה
יוסטמן ,פרופ' פאדיה נאסר–אבו אלהיג'א ,פרופ' נעמה צבר–בן יהושע ,ד"ר אביטל דרמון -
רכזת
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ועדת ההיגוי של מילון הפרסית האמצעית
פרופ' גדעון גולדנברג  -יו"ר ,פרופ' יוחנן פרידמן ,פרופ' שאול שקד ,גב' גליה פינצי  -רכזת

ועדת ההיגוי של מערך אקולוגי רב–גורמי (מאר"ג)
פרופ' יוסי לויה  -יו"ר ,ד"ר ישעיהו בר–אור ,ד"ר עומרי בונה ,פרופ' אלון טל ,ד"ר יוסי לשם,
ד"ר חסאם מסאלחה ,מר יובל פלד ,פרופ' רונן קדמון ,פרופ' משה שחק ,גב' בת–שבע שור -
רכזת; ד"ר אלי גרונר ,מר רן לוי ,ד"ר יוסי סגל  -משקיפים

ועדת ההיגוי של מפעל מלגות אדאמס
פרופ' חיים סידר  -יו"ר ,פרופ' רות ארנון ,פרופ' עמירם גרינולד ,פרופ' מוטי הייבלום ,פרופ'
איתמר וילנר ,פרופ' משה משה ,פרופ' דוד קשדן ,גב' בת–שבע שור  -רכזת

ועדת ההיגוי של פרויקט ( MGHמונומנטה) (Monumenta Germaniae
)Historica
פרופ' ב"ז קדר  -יו"ר ,פרופ' מלאכי בית–אריה ,מר יעקב גוגנהיים ,פרופ' אברהם גרוסמן ,פרופ'
ישראל יובל ,פרופ' יוסף קפלן ,גב' גליה פינצי  -רכזת

ועדת ההשקעות
מר דן זיסקינד ,מר אהוד נייגר ,מר הרי ספיר ,מר יוסי לנץ  -רכז

ועדת היגוי לכינוס כימיה צרפת-ישראל
פרופ' יהושע יורטנר  -יו"ר ,פרופ' רפאל משולם ,פרופ' רוני קוזלוב ,ד"ר יוסי סגל  -רכז

ועדת היגוי לשימור ולפיתוח אוספי הטבע באוניברסיטאות למחקר
פרופ' יהודית בירק  -יו"ר ,פרופ' תמר דיין ,פרופ' יעל לובין ,פרופ' עודד נבון ,פרופ' אהוד
שפניר ,ד"ר יוסי סגל  -רכז

ועדת הערכה לפעילויות הישראליות בפיזיקת אנרגיות גבוהות
Prof. Sergio Bertolucci, Prof. Michael Chanowitz, Prof. Peter Jenni, Dr. Morris
 ,(Moishe) Pripstein, Les Robertsonד"ר יוסי סגל  -רכז ,פרופ' אליעזר רבינוביץ -
משקיף

ועדת הפאונה והפלורה של ארץ ישראל
פרופ' עוזי פליטמן  -יו"ר ,ד"ר מנחם גורן  -יו"ר ,ד"ר בלה גליל ,פרופ' אמוץ דפני ,ד"ר דניאל
יואל ,פרופ' מרדכי כסלו ,פרופ' רפאל משולם ,ד"ר אמנון פרידברג ,ד"ר יוסי סגל  -רכז
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ועדת הפרסומים
פרופ' יוסף קפלן  -יו"ר ,פרופ' חוה טורניאנסקי ,פרופ' רפאל משולם ,פרופ' יוחנן פרידמן ,פרופ'
דוד שולמן ,פרופ' זאב שטרנהל ,גב' טלי אמיר  -רכזת

ועדת התכניות במדעי הרוח והחברה
פרופ' בנימין איזק  -יו"ר ,פרופ' אברהם גרוסמן ,פרופ' שולמית וולקוב ,פרופ' יוחנן פרידמן,
פרופ' איתן קולברג ,גב' גליה פינצי  -רכזת

ועדת מלגות פולקס
פרופ' יהודית בירק  -יו"ר ,פרופ' ערן דולב ,פרופ' מאיר וילצ'יק ,פרופ' אורי זליגסון ,פרופ'
מיכאל פריי ,גב' רות חסון  -רכזת

ועדת תקנון של האקדמיה
פרופ' יוחנן פרידמן  -יו"ר ,פרופ' גדעון דגן ,פרופ' איתמר וילנר ,פרופ' זאב שטרנהל

חבר היועצים של קרן בת–שבע דה רוטשילד
פרופ' רות ארנון  -נשיאה ,פרופ' יהושע יורטנר  -יו"ר ,פרופ' חנוך גוטפרוינד ,פרופ' יורם
גרונר ,פרופ' אלישע האס ,פרופ' דוד הורן ,פרופ' רפאל משולם ,פרופ' אברהם ניצן ,פרופ' אורי
סיון ,פרופ' אלכס קינן ,פרופ' גיורא שמחן ,גב' בת–שבע שור  -רכזת
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 .10נציגי האקדמיה בגופים ובמוסדות
(לפי סדר האל"ף–בי"ת)

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

הקורטוריון של הטכניון

פרופ' חוה טורניאנסקי

פרופ' מרדכי הייבלום

הוועד הישראלי לאונסק"ו

הקרן הדו–לאומית למדע ארצות–
הברית-ישראל

מר בוב לפידות

פרופ' חיים סידר

הוועדה האקדמית של המכון
ללימודים מתקדמים (האוניברסיטה
העברית בירושלים)

ועדת לאומית לקרינת הסינכרוטרון
פרופ' נעם אדיר (יו"ר)

פרופ' מרגלית פינקלברג ,פרופ' מנחם יערי

מועצת הספרייה הלאומית
הוועדה הלאומית לקידום מחקר
וטכנולוגיות יסוד לשיטות הגנה על
תשתיות אזרחיות

מועצת פרסי הארווי

פרופ' יגאל תלמי

פרופ' יקיר אהרונוב ,פרופ' חיים סידר

הוועדה לבחירת זוכי מלגות פולונסקי

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות
למחקר ולפיתוח)

פרופ' אברהם גרוסמן

פרופ' רות ארנון (יו"ר)

פרופ' יעקב זיו

המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
(מולמו"פ)

פרס דן דוד (אוניברסיטת תל–אביב)

פרופ' יהודית בירק

פרופ' יהושע יורטנר

המועצה הציבורית של תכנית
העמיתים של האגודה הישראלית
לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

קרן יוספה וליאוניד אולשוונג
(האפוטרופוס הכללי)
מר בוב לפידות

פרופ' יוסי לויה

המועצה לניסויים בבעלי חיים
פרופ' אהוד זיו (יו"ר) ,פרופ' יעקב גופס,
ד"ר אהוד לם ,פרופ' גד שני ,ד"ר גיל סגל,
פרופ' חנן פרנק
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 .11חברים שהלכו לעולמם
שנת הבחירה
חברים שהלכו לעולמם בשנת תשע“א—תשע“ב

לינדנשטראוס ,יורם
(תרצ“ז-תש“ע)

נוה ,יוסף
(תרפ"ח-תשע"ב)

שרון ,נתן
(תרפ"ו-תשע"א)

אברמסון ,שרגא
(תרע"ו-תשנ"ו)

אדלר ,שאול
(תרנ"ה-תשנ"ו)

אולנדורף ,פרנץ
(תר"ס-תשמ"ב)

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לאפיגרפיה ופלאוגרפיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לביולוגיה מולקולרית,
מכון ויצמן למדע
פרופסור לתלמוד,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לפרזיטולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור מחקר לאלקטרוניקה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

תשמ“ה1985/
תשנ“ה1994/
תשנ“ב1992/
תשל"ח1978/
תש"ך1959/
תש"ך1959/

אורבך ,אפרים אלימלך פרופסור לתלמוד ולמדרש,
האוניברסיטה העברית בירושלים
(תרע"ב-תשנ"א)

תש"ך1959/

אייזנשטדט ,שמואל נח פרופסור לסוציולוגיה
האוניברסיטה העברית בירושלים
(תרפ“ד-תש“ע)

תשכ“ה1965/

(תרע"ד-תשנ"ח)

פרופסור להיסטוריה של העמים המוסלמיים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תר"ן-תשל"ב)

פרופסור לתלמוד ולמדרש,
האוניברסיטה העברית בירושלים

איילון ,דוד
אלבק ,חנוך
אלכסנדר ,שלמה

פרופסור לפיזיקה,
מכון ויצמן למדע

אשרי ,דוד

פרופסור להיסטוריה עתיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תר"ץ-תשנ"ח)
(תרפ"ה-תש"ס)

בובר ,מרדכי מרטין
(תרל"ח-תשכ"ה)

ביינארט ,חיים
(תרע"ח-תש"ע)
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פרופסור לפילוסופיה סוציאלית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לתולדות עם ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תשכ"א1961/
תש"ך1959/
תשמ"ז1987/
תשנ"ב1991/
תש"ך1959/
תשמ“א1981/

בלוך ,משה רודולף
(תרס"ב-תשמ"ה)

בן–דוד ,יוסף
(תר"ף-תשמ"ו)

פרופסור לכימיה פיזיקלית,
המכון לחקר הנגב
פרופסור לסוציולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

בער ,יצחק פריץ

פרופסור לתולדות עם ישראל בימי הביניים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

בקי ,רוברטו

פרופסור לסטטיסטיקה ולדמוגרפיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרמ"ט-תש"ם)
(תרס"ט-תשנ"ו)

ברגמן ,ארנסט דוד
(תרס"ד-תשל"ה)

ברגמן ,פליקס
(תרס"ח-תשס"ב)

פרופסור לכימיה אורגנית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לפרמקולוגיה,
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים

ברגמן ,שמואל הוגו

פרופסור לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

בר–הלל ,יהושע
(תרע"ה-תשל"ו)

פרופסור ללוגיקה ולפילוסופיה של המדעים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרצ"ב-תשנ"ז)

פרופסור לכלכלה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרמ"ד-תשל"ה)

ברונו ,מיכאל
ברנבלום ,יצחק

פרופסור לביולוגיה,
מכון ויצמן למדע

גוטמן ,אליהו לואיס

פרופסור למדידה פסיכולוגית וסוציולוגית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרמ"ד-תש"ס)
(תרע"ו-תשמ"ח)

גינצבורג ,דוד
(תר"ף-תשמ"ח)

גרינפלד ,חיים יונה
(תרפ"ו-תשנ"ה)

דבורצקי ,אריה
(תרע"ו-תשס"ח)

פרופסור לכימיה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
פרופסור לשפות שמיות עתיקות,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור–מכון למתמטיקה,
מכון ויצמן למדע

דה–שליט ,עמוס

פרופסור לפיזיקה,
מכון ויצמן למדע

דוסטרובסקי ,ישראל

פרופסור לכימיה פיזיקלית
מכון ויצמן למדע

(תרפ"ז-תשכ"ט)
(תרע“ט-תשע“א)

תשכ"ט1969/
תשמ"א1981/
תש"ך1959/
תשכ"ד1964/
תש"ך1960/
תשכ"ח1968/

תש"ך1959/
תשכ"ג1963/
תשל"ו1975/
תש"ך1959/
תשל"א1971/
תשל"ו1976/
תשנ"ה1994/
תש"ך1959/
תשכ"ג1962/
תשמ“ב1982/
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(תרמ"ד-תשל"ג)

פרופסור לתולדות עם ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרפ“ו-תשע“א)

פרופסור לספרות אנגלית
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרס"ה-תשמ"א)

פרופסור לזואולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

דינור ,בן–ציון
דלסקי ,הלל
האז ,גיאורג
וירשובסקי ,חיים
(תרע"ו-תשל"ז)

פרופסור ללימודים קלאסיים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

ורטהיימר ,חיים ארנסט פרופסור לפיזיולוגיה פתולוגית ולביוכימיה ,בית
הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
(תרנ"ג-תשל"ח)
בירושלים

זהרי ,מיכאל
(תרנ"ח-תשמ"ג)

פרופסור לבוטניקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

טדסקי ,גוידו (גד)

פרופסור למשפט אזרחי,
האוניברסיטה העברית בירושלים

טור–סיני ,נפתלי הרץ

פרופסור ללשון העברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

טלמון ,יעקב לייב

פרופסור להיסטוריה של העת החדשה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

ידין ,יגאל
(תרע"ז-תשמ"ד)

פרופסור לארכאולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרפ"ג-תשס"ח)

פרופסור ללשון העברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרס"ז-תשנ"ג)
(תרמ"ז-תשל"ד)
(תרע"ו-תש"ם)

ייבין ,ישראל
כהן ,סולי גבריאל
(תרפ"א-תשמ"ד)

כוגן ,אברהם
(תרפ"א-תשס"ט)

פרופסור לפיזיקה ניסיונית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לאווירונאוטיקה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

(תרנ"ח-תשמ"ג)

פרופסור לתלמוד,
בית המדרש לרבנים באמריקה ,ניו יורק

(תרפ"ב-תשנ"ג)

פרופסור למקרא,
אוניברסיטת תל–אביב

(תרפ"ט-תשמ"ג)

פרופסור לפיזיולוגיה,
מכון ויצמן למדע

ליברמן ,שאול
ליכט ,יעקב
לינדנר ,יוחנן

118
דין-וחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

תש"ך1959/
תשנ“ג1993/
תשכ"ו1966/
תשכ"א1961/
תש"ך1960/

תש"ך1960/
תש"ך1960/
תש"ך1959/
תשכ"ח1968/
תשכ"ד1964/
תשנ"ב1991/
תשכ"ד1964/
תשכ“ג1963/
תשכ"ט1969/
תשמ"ה1985/
תשל"ט1979/

(תרע"ד-תשס"א)

פרופסור לכימיה פיזיקלית,
מכון ויצמן למדע

(תרפ"ו-תשנ"ט)

פרופסור ללשון העברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

ליפסון ,שניאור
מורג ,שלמה
מזר ,בנימין
(תרס"ו-תשנ"ה)

מיכאלסון ,יצחק
נאמן ,יובל

פרופסור לפיזיקה,
אוניברסיטת תל–אביב

(תרפ"ו-תשס"ו)

נויפלד ,הנרי
(תרפ"ג-תשמ"ז)

(תרל"ז-תשכ"ח)
(תרס"ב-תש"ן)

פרופסור ללשון וספרות יידיש,
האוניברסיטה העברית בירושלים

סדן ,דב
סמבורסקי ,שמואל
(תר"ס-תש"ן)

פרופסור להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

עמיצור ,שמשון אברהם פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
(תרפ"א-תשנ"ד)

פולוצקי ,הנס יעקב
(תרס"ה-תשנ"א)

פטינקין ,דן
(תרפ"ב-תשנ"ה)

פרופסור לבלשנות מצרית ושמית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לכלכלה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

פיאטצקי-שפירו ,איליה פרופסור למתמטיקה,
אוניברסיטת תל–אביב
(תרפ"ט-תשס"ח)

פינס ,שלמה
(תרס"ח-תש"ן)

פיקרד ,יהודה ליאו
(תר"ס-תשנ"ז)

פלדמן ,מיכאל
(תרפ"ו-תשס"ה)

תש"ך1960/

תשכ"ח1968/
תשכ"ו1966/

פרופסור לקרדיולוגיה ,בית הספר לרפואה
של אוניברסיטת תל–אביב ובית החולים ע"ש שיבא,
תל–השומר
פרופסור למקרא,
האוניברסיטה העברית בירושלים

סגל ,משה צבי

תשנ"ז1997/

פרופסור לתולדות עם ישראל בימי המקרא
ולארכאולוגיה של ארץ–ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לאופתלמולוגיה ,בית הספר לרפואה
של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים

(תרס"ג-תשמ"ב)

תשנ"ט1999/

פרופסור לפילוסופיה כללית ויהודית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לגאולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור לביולוגיה של התא,
מכון ויצמן למדע

תשמ"ד1984/

תש"ך1959/
תשכ"ב1962/
תשכ"ב1962/
תשכ"ט1969/
תש"ך1959/
תשכ"ג1963/
תשל"ח1978/
תש"ך1960/
תשכ"א1961/
תשל"ז1977/

119
דיןוחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

(תרע"ז-תש"ס)

פרופסור למדע הדתות,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תש"א-תש"ע)

פרופסור למתמטיקה שימושית,
מכון ויצמן למדע

פלוסר ,דוד
פנואלי ,אמיר
פקריס ,חיים לייב

פרופסור למתמטיקה שימושית,
מכון ויצמן למדע

פראוור ,יהושע

פרופסור להיסטוריה של ימי הביניים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרנקל ,אברהם הלוי

פרופסור למתמטיקה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

צונדק ,ברנהרד

פרופסור לגינקולוגיה ולאובסטטריקה,
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים

(תרס"ח-תשנ"ג)
(תרע"ז-תש"ן)
(תרנ"א-תשכ"ו)
(תרנ"א-תשכ"ז)

צונדק ,הרמן
(תרמ"ז-תשל"ט)

פרופסור לרפואה פנימית ,אוניברסיטת ברלין;
פרופסור–אורח ,אוניברסיטה העברית בירושלים

קויפמן ,יחזקאל

פרופסור למקרא,
האוניברסיטה העברית בירושלים

קונפינו ,מיכאל

פרופסור להיסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה
אוניברסיטת תל–אביב

קיסטר ,מאיר יעקב

		
פרופסור לשפה וספרות ערבית
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרנ"א-תשכ"ד)
(תרפ“ו-תש“ע)
(תרע“ד-תש“ע)
(תרע"ג-תשל"ב)

פרופסור לכימיה פיזיקלית,
מכון ויצמן למדע

(תרע"ו-תשס"ט)

פרופסור–מכון לביופיזיקה,
מכון ויצמן למדע

קציר ,אהרן
קציר ,אפרים
קרוק-גלעד ,דורותיאה

פרופסור לספרות אנגלית ואמריקאית,
אוניברסיטת תל–אביב

רוזן ,חיים ברוך
(תרפ"ב-תשנ"ט)

פרופסור לבלשנות כללית והודו–אירופית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרס"ט-תשנ"ו)

פרופסור-מחקר לפיזיקה,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

(תר"ף-תש"ן)

רוזן ,נתן
רוטנשטרייך ,נתן
(תרע"ד-תשנ"ד)
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פרופסור לפילוסופיה כללית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

תש"ם1980/
תשס“א2001/
תשכ"א1961/
תשכ"ג1963/
תש"ך1960/
תש"ך1959/

תשכ"א1961/
תש"ך1959/
תשנ“ה1994/
תשל“ו1975/
תש"ך1959/
תש"ך1960/
תשל"ד1974/
תשמ"א1981/
תש"ך1959/
תש"ך1959/

(תרמ"ו-תשל"ו)

פרופסור למחקר במכניקה עיונית ושימושית,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

(תרס"ט-תשכ"ה)

פרופסור לפיזיקה עיונית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

רינר ,מרכוס
רקח ,יואל
שטריקמן ,שמואל
(תר"ץ-תשס"ד)

שטרן ,מנחם
(תרפ"ה-תשמ"ט)

פרופסור לפיזיקה תאורטית ושימושית,
מכון ויצמן למדע
פרופסור להיסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרס"ה-תשמ"א)

פרופסור לספרות עברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרנ"ז-תשמ"ב)

פרופסור לקבלה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרפ"א-תשנ"ז)

פרופסור לספרות יידיש,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרפ"ט-תשס"ז)

פרופסור לספרות עברית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

(תרפ"ד-תשס"ו)

פרופסור לאשורולוגיה ולהיסטוריה של המזרח
הקדמון ,האוניברסיטה העברית בירושלים

שירמן ,חיים
שלום ,גרשם
שמרוק ,חנא
שקד ,גרשון
תדמור ,חיים

תש"ך1959/
תש"ך1959/
תשנ"ה1994/
תשל"ח1978/
תשכ"ד1964/
תש"ך1959/
תשמ"ו1986/
תש"ס2000/
תשמ"ה1985/
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 .12נספחים
 12.1חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשכ“א—1961
הקמת האקדמיה
 1מוקמת בזה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן ' -האקדמיה').
מטרות
 2מטרות האקדמיה ותפקידיה הם:
( )1לרכז בתוכה כחברים מטובי אישי המדע תושבי ישראל;
( )2לטפח ולקדם פעילות מדעית;
( )3לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית;
( )4לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ-לארץ;
( )5לפעול בייצוג המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין-לאומיים ,מתוך תיאום עם
מוסדות המדינה;
( )6לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע;
( )7לעסוק בכל פעילות שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות.
מושב האקדמיה
 3מושב האקדמיה יהיה בירושלים.
האקדמיה  -תאגיד פטור ממסים
 4האקדמיה היא תאגיד ,כשר לכל חובה ,זכות ופעולה משפטית.
4א לעניין פקודת מס הכנסה ,נחשבת האקדמיה כמוסד בעל אופי ציבורי לענייני תרבות ,חינוך
ומדע ,וכל עיסקה של האקדמיה וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה ,ארנונה או תשלום-
חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.
חברי האקדמיה
 5חברי האקדמיה יהיו חברי הוועד המכין להקמת האקדמיה הלאומית למדעים ,שנתמנו
לכך בתוקף החלטת הממשלה מיום כ"ו בחשון תשי"ט 9/בנובמבר  ,1958וחברים נוספים
שייבחרו על ידי האקדמיה באסיפה כללית.
חברות והפסקתה
 6חבר האקדמיה יהיה חבר בה לכל ימי חייו; חברותו תיפסק באחת מאלה:
( )1אם ביקש מאת נשיא האקדמיה ,בכתב ,לראות את מקומו פנוי;
( )2אם חדל להיות תושב ישראל והוא איננו חבר-חוץ;
( )3אם הורשע בעבירה בפסק דין סופי והאקדמיה מצאה כי בנסיבות העניין היה בעבירה
משום קלון.
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נשיא האקדמיה וסגנו
 7נשיא האקדמיה יתמנה על ידי נשיא המדינה ,על פי המלצת האקדמיה ,מבין חבריה
תושבי ישראל;
נשיא האקדמיה יתמנה לשלוש שנים ,והוא יוסיף לכהן אף לאחר מכן עד למינוי הבא
של נשיא האקדמיה; סגן הנשיא ייבחר על ידי האקדמיה.
החטיבות
 8באקדמיה יהיו חטיבה למדעי הרוח וחטיבה למדעי הטבע; כל חטיבה תבחר ביושב-ראש
החטיבה.
מועצת האקדמיה
 9ענייני האקדמיה ינוהלו על ידי מועצת האקדמיה.
הרכב המועצה
 10מועצת האקדמיה תהיה מורכבת מנשיא האקדמיה ,סגן הנשיא ,יושב-ראש החטיבה למדעי
הרוח ,יושב-ראש החטיבה למדעי הטבע והמנהל האדמיניסטרטיבי שיתמנה על ידי יתר
חברי המועצה :נעדר הנשיא  -ימלא את מקומו סגן הנשיא; נעדרו הנשיא וסגנו  -תבחר
המועצה ממלא מקום לנשיא מבין חברי האקדמיה לתקופת העדרם של הנשיא וסגנו.
האסיפה הכללית של האקדמיה
 11האקדמיה תתכנס לאסיפה כללית לפי הצורך ,ולפחות אחת לשנה ,למטרות אלה:
( )1לעשות כל פעולה שיוחדה לאסיפה הכללית לפי חוק זה או לפי התקנון;
( )2להחליט בדבר אישור הדוחות של המועצה ,תכנית הפעולות של האקדמיה ומוסדותיה
שתוגש על ידי המועצה ,דוח רואה החשבון והצעת התקציב;
( )3להחליט בכל עניין אחר שיועמד על סדר היום של האסיפה הכללית על ידי המועצה,
או על ידי חמישה מחברי האקדמיה.
חברי-חוץ
 12האקדמיה רשאית לבחור באנשי מדע מובהקים תושבי חוץ-לארץ כחברי-חוץ של
האקדמיה.
ביצוע
 13שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.
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תקנון
 14האקדמיה רשאית ,בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות ,להתקין תקנון לאקדמיה ובו
ייקבעו בין היתר:
( )1הכללים לפיהם תבחר האקדמיה את חבריה ונושאי תפקידים בה ,במידה שלא נקבעו
בחוק זה;
( )2סדרי העבודה של האקדמיה ומוסדותיה;
( )3ניהול המשק והכספים;
( )4מעמדם וזכויותיהם של חברי-חוץ.
הוראות מעבר
( 15א) תקנון האקדמיה הלאומית למדעים שאושר על ידי הממשלה ביום י' באלול תשי"ט13/
בספטמבר  - 1959פרט להוראותיו שנכללו בחוק זה  -ובתיאומים לפי העניין ,יהיה
תקנון האקדמיה ,כל עוד לא שונה או הוחלף על פי סעיף .14
(ב) בחירה לאקדמיה ומינוי לתפקיד בה וכן כל פעולה לקידומה ולקידום פעולותיה ,שנעשו
בהתאם לתקנון האקדמיה לפני תחילתו של חוק זה ,שרירים מיום עשייתם.
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 12.2חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
(תיקון מס’  ,)2התש”ע*2010-
בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,התשכ”א( 1961-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
 ,2במקום פסקאות ( )2ו )3(-יבוא:
“( )2לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי ,לרבות
במתן הערכות מצב לאומיות ביוזמת האקדמיה ,ולהגיש דוחות וסקירות כאמור בסעיף 4ג ,וכן
לייעץ ולתת מידע למשרדי הממשלה לפי פנייתם בהתאם להוראות סעיף 4ב;
( )3לטפח ולקדם פעילות מדעית ,לרבות פעילות מדעית בין-תחומית ופעילות מדעית בתחומי
דעת חדשים;”.
אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:
“קבלת ייעוץ ומידע מהאקדמיה
4ב .משרד ממשלתי רשאי לפנות לאקדמיה לשם קבלת ייעוץ ומידע בנושאים בתחום מטרות
האקדמיה ותפקידיה ,שנדרש לגביהם ידע מדעי או נושאים הקשורים לפיתוח המדע בישראל;
מתן ייעוץ ומידע כאמור ימומן מסעיף התקציב של אותו משרד ממשלתי כפי הדרוש לביצועו,
בכפוף להוראות לפי חוק יסודות התקציב; בסעיף זה “ -חוק יסודות התקציב”  -חוק יסודות
התקציב ,התשמ”ה“ ;1985-סעיף תקציב”  -כהגדרתו בחוק תקציב שנתי ,כמשמעותו בחוק
יסודות התקציב.
		
דיווח לממשלה ולכנסת
4ג( .א) האקדמיה תכין דוח שנתי על פעולותיה וכן סקירה תלת-שנתית על מצב המדע
והמחקר בישראל בהשוואה למצב המדע והמחקר בעולם; סקירה כאמור יכול שתתייחס
לתחומים מדעיים מסוימים כפי שתחליט האקדמיה או כפי שתבקש הממשלה.
(ב) הדוח השנתי והסקירה התלת-שנתית כאמור בסעיף קטן (א) יוגשו לשר המדע והטכנולוגיה;
ועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה שקבעה הממשלה ,תקיים דיון בדוח ובסקירה ,סמוך
לאחר הגשת כל אחד מהמסמכים האמורים; הממשלה תקיים דיון כאמור בתוך שנה מיום
הגשת הדוח או הסקירה ,לפי העניין.
(ג) הדוח השנתי והסקירה התלת-שנתית כאמור בסעיף קטן (א) יוגשו לוועדת המדע
והטכנולוגיה של הכנסת; הוועדה תקיים דיון בדוח ובסקירה בתוך שנה מיום הגשת כל אחד
מהמסמכים האמורים”.
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 12.3תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,התשכ"א-

( 1להלן :החוק),

מתקינה האקדמיה ,בהתייעצות עם שר המדע ,התרבות והספורט ,2תקנון זה:

פרק ראשון :חברות באקדמיה
מספר החברים
 1מספר החברים בכל חטיבה לא יעלה על ארבעים ,אולם חברים שגילם שבעים וחמש שנים
ומעלה וחברי חוץ לא יבואו במניין זה.
בחירת חברים חדשים
( 2א) מדי שנה בשנה רשאית האקדמיה לבחור עד חמישה חברים חדשים בכל חטיבה,
בכפוף
לאמור בתקנה .1
(ב) חברי האקדמיה ,למעט חברי חוץ ,הם אישי מדע תושבי ישראל כמשמעותם בסעיף 2
( )1לחוק; לעניין זה -
"איש מדע"  -אדם שעיקר פעילותו הוא במחקר ובקידום הידע האנושי בכלים
		
מדעיים;
"תושב ישראל"  -אדם שמקום מגוריו העיקרי הוא בישראל ובשעת בחירתו פעילותו
המחקרית נמנית עם מסכת העשייה המדעית הישראלית.
(ג) מועצת האקדמיה מוסמכת להחליט החלטות הנוגעות לתקנה זו.
הצעת מועמדים
( 3א) המועמדים לחברות בכל חטיבה יוצעו בכתב ליושב הראש שלה על ידי שלושה מחברי
אותה חטיבה לפחות .ההצעות תוגשנה לכל המאוחר  30יום לפני מועד ישיבת החטיבה
שבה ייבחרו המועמדים לפי תקנה  .4בכל שנה יודיע יו"ר החטיבה לחברי החטיבה,
בכתב ,שלושה חודשים לפחות לפני מועד ישיבת הבחירה ,מהו המועד האחרון להגשת
שמות המועמדים.
(ב) מועצת האקדמיה רשאית למנות ועדה של שישה חברים ,שלושה מכל חטיבה,
שמסמכותה להציע בכתב למועצת האקדמיה מועמד או מועמדים לחברות נוסף על
המועמדים המוצעים על ידי החטיבות.

 1ח' התשכ"א ,עמ'  ;193התשל"ג ,עמ' 45
 2י"פ התש"ס ,עמ' 1088

126
דין-וחשבון שנתי תשע"ב 2012/2011

בחירת מועמדים
( 4א) מתוך רשימת המועמדים המוצעים על פי תקנה (3א) תבחר החטיבה ,בהצבעה
חשאית וברוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה
כדין ,את המועמדים שהיא ממליצה לבחור לאותה חטיבה לפי תקנה  .2המניין החוקי
של המשתתפים בהצבעה לבחירת מועמדים הוא רוב חברי החטיבה הנמצאים בארץ
במועד הישיבה .המועמדים שיומלצו כאמור יבואו לבחירה סופית באסיפה הכללית של
האקדמיה.
(ב) מתוך רשימת המועמדים המוצעים על פי תקנה (3ב) תבחר המועצה ,בהצבעה חשאית
ופה אחד ,את המועמדים הנוספים שהיא ממליצה לבחור לאקדמיה .המניין החוקי של
המשתתפים בהצבעה לבחירת מועמדים לפי תקנת משנה זו הוא שלושה מארבעת
אלה :הנשיא ,סגנו ושני יושבי ראש החטיבות .המועמדים יבואו לבחירה סופית
באסיפה הכללית של האקדמיה .חבר שנבחר בהליך זה יבחר את החטיבה שאליה
ישתייך בהתייעצות עם הנשיא.
בחירת חברים
 5רשימת המועמדים שנבחרו כאמור בתקנה  4תועבר לבחירה סופית באסיפה הכללית של
האקדמיה .המניין החוקי בהצבעה לבחירת חברים הוא מחצית חברי האקדמיה הנמצאים
בארץ במועד הישיבה .ההצבעה תהיה על דף הצבעה אחד .הבחירה תהיה בהצבעה חשאית
וברוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין.
הודעה על הבחירה
 6נשיא האקדמיה יודיע על בחירתם של החברים החדשים ,לאחר שקיבל את הסכמתם;
חברותו של חבר חדש מתחילה ביום קבלת הסכמתו לכהן כחבר האקדמיה.
חברי חוץ
( 7א) חברי חוץ ייבחרו בדרך הקבועה בתקנות  3עד  .6בהיותם בישראל יהיו רשאים
להשתתף בישיבות האסיפה הכללית ובישיבות החטיבה שהם משתייכים אליה ,אך
ללא זכות הצבעה.
(ב) מספר חברי החוץ לא יעלה על עשירית ממספר חברי האקדמיה שאינם חברי חוץ .בכל
שנה ייבחרו בכל חטיבה לכל היותר שני חברי חוץ.

פרק שני :ישיבות האקדמיה
האסיפה הכללית
( 8א) מליאת האקדמיה תתכנס פעמיים בשנה לפחות ותדון בעניינים הנתונים לסמכותה לפי
סעיף  11לחוק .בכל שנה תוקדש אחת הישיבות לבחירת חברים חדשים ,ובעת הצורך
לבחירת הנשיא וסגן הנשיא .כאשר מספר המועמדים לבחירה גדול משלושה ,תוקדש
הישיבה כולה לנושא זה.
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(ב) כמו כן תוקדש ישיבה אחת בכל שנה לדיון בדוח השנתי של האקדמיה ,בדוח הביקורת,
בדוחות הכספיים ובתקציב האקדמיה.
(ג) יו"ר האסיפה הכללית הוא נשיא האקדמיה ,ובהיעדרו  -סגן הנשיא.
(ד) יכול שהמליאה תתכנס לישיבות נוספות ,על פי החלטת מועצת האקדמיה ,לשמיעת
הרצאות מדעיות או לדיון בעניינים ובהתפתחויות שהמועצה סבורה שאין לדחותו.
ישיבה מיוחדת של המליאה תכונס גם כל אימת שתתקבל בקשה בכתב לכך מחמישה
עשר מחברי האקדמיה לפחות .המועצה תיענה לבקשה כזאת בהקדם האפשרי.
המניין החוקי בישיבות האסיפה הכללית
( 9א) המניין החוקי בישיבת האסיפה הכללית של האקדמיה הוא מחצית חברי האקדמיה
הנמצאים בארץ במועד הישיבה.
(ב) באין מניין חוקי בשעה שנקבעה לישיבת האסיפה הכללית ,יוכל יושב הראש לפזר את
האסיפה למשך  30דקות ולכנסה מחדש בתום הזמן הזה .ישיבת האסיפה תהיה אז
חוקית בכל מספר נוכחים .באין מניין חוקי לא ייבחרו חברים חדשים ,לא ייבחר נשיא
או סגן נשיא ,לא תיבחר ועדת ביקורת ולא יידונו שינויים בתקנון.
(ג) כל חבר שנוכחותו נרשמה כדין לפני ההצבעה ייכלל במניין החוקי הנדרש בהצבעה זו.
חבר שנוכחותו נרשמה כאמור ולא השתתף בהצבעה ייחשב כמי שהצבעתו "נמנע".
הזמנות לישיבות האסיפה הכללית
 10הזמנות לישיבה של האסיפה הכללית יישלחו לחברים בדואר או בדואר אלקטרוני
בהסכמתם 21 ,יום לפחות לפני מועד הישיבה ,ויכילו את סדר היום של הישיבה.
ישיבות סגורות ופתוחות
 11ישיבות האסיפה הכללית סגורות לקהל .בשנה שבה נבחרים חברים חדשים תתקיים ישיבה
פתוחה ובה יוצגו הנבחרים לפני הציבור .מועצת האקדמיה רשאית לכנס ישיבות פתוחות
נוספות.
הצבעה באסיפה הכללית
 12ההצבעה באסיפה הכללית תהיה גלויה ,אלא אם כן נדרשת על פי תקנון זה הצבעה חשאית
או אם חמישה חברים שאינם חברי חוץ דרשו הצבעה חשאית .ההחלטות תתקבלנה ברוב
רגיל של הנוכחים בהצבעה ,אלא אם כן נדרש על פי תקנון זה רוב גדול יותר .היו הקולות
שקולים ,יהיה ליושב הראש קול נוסף מכריע.
תוצאות ההצבעה
 13תוצאות ההצבעה יוכרזו על ידי נשיא האקדמיה .פרוטוקול מאושר על ידו ייחשב להוכחה
של תוצאות ההצבעה .נבצר מן הנשיא לאשר את הפרוטוקול ,יאשרו סגן הנשיא.
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תוקפן של החלטות
 14תוקפן של החלטות האקדמיה לא ייפגע בשל פגם פרוצדורלי שנתגלה בדיעבד ,לרבות פגם
בתהליך בחירתו של חבר או אי-מסירת הזמנה לחבר.
ישיבות החטיבות
( 15א) כל חטיבה תתכנס לשתי ישיבות בשנה לפחות .לפי הצורך תוקדש אחת הישיבות כולה
לבחירת חברים חדשים ולבחירת יו"ר החטיבה וממלא מקומו .ישיבה זו תתקיים 30
יום לפחות לפני ישיבת המליאה המוקדשת לבחירת החברים החדשים .המניין החוקי
בישיבת החטיבה הוא מחצית חברי החטיבה הנמצאים בארץ במועד הישיבה.
(ב) יו"ר החטיבה רשאי לזמן ישיבות נוספות של החטיבה ,והוא חייב לזמנן בהקדם
האפשרי אם חמישה מחברי החטיבה מבקשים שיעשה כן.
(ג) הזמנות לישיבה של החטיבה יישלחו לחברי החטיבה בדואר (או בדואר אלקטרוני
בהסכמתם)  21יום לפחות לפני מועד הישיבה .במקרים מיוחדים רשאי יו"ר החטיבה
לקבוע כי ההזמנות תישלחנה פחות מ 21-יום לפני מועד הישיבה .בהזמנה לישיבת
חטיבה יפורט סדר היום של הישיבה.
(ד) לפי הזמנת יו"ר החטיבה יוכל להשתתף ולהרצות בישיבות אלה גם מי שאינו חבר
האקדמיה.

פרק שלישי :מינהל
הנשיא וסגנו
( 16א) בתקנון זה" ,בחירת נשיא האקדמיה"  -בחירת חבר האקדמיה שהאסיפה הכללית
ממליצה לנשיא המדינה למנותו לתפקיד נשיא האקדמיה.
		
(ב) נשיא האקדמיה וסגנו יהיו מחטיבות שונות .ככלל ,תפקיד הנשיא יעבור בין שתי
החטיבות לסירוגין .תקנה זו לא תחול על בחירת נשיא מכהן לתקופת כהונה שנייה.
(ג) סגן הנשיא ייבחר על ידי מליאת האקדמיה לתקופת כהונתו של נשיא האקדמיה.
(ד) לא יאוחר משנה לפני סיום תקופת כהונתם של הנשיא ושל סגן הנשיא ,או בשעה
שנבצר מאחד מהם או משניהם למלא את תפקידם ,תבחר כל חטיבה ,בהליך שיקבע
יו"ר החטיבה ,שלושה חברים לוועדת חיפוש שתפקידה להציע מועמדים לתפקידים
המתפנים .כל חבר רשאי להציע מועמדים לכהונה בוועדת החיפוש .חברי המועצה לא
יוכלו להיבחר לוועדת החיפוש .חברי הוועדה יבחרו מביניהם את יו"ר הוועדה .הוועדה
רשאית להציע יותר ממועמד אחד לכל תפקיד .להחלטה בוועדה דרושים ארבעה
קולות .הצעות הוועדה תימסרנה לחברים בכתב  45יום לפחות לפני ישיבת הבחירה.
(ה) נוסף על האמור לעיל ,חמישה מחברי האקדמיה רשאים להציע יחד מועמדים לשני
התפקידים .הצעות אלה תימסרנה למזכירות האקדמיה  30יום לפחות לפני ישיבת
הבחירה ותישלחנה לחברי האקדמיה בדואר  21יום לפחות לפני ישיבת הבחירה .יו"ר
ועדת החיפוש ינהל את החלק של ישיבת המליאה שבו ייבחרו הנשיא וסגן הנשיא.
הוא יציג הן את מועמדי ועדת החיפוש והן את המועמדים שהציעו חברי האקדמיה.
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(ו)

(ז)
(ח)

(ט)
(י)

נשיא האקדמיה וסגנו ייבחרו בהצבעה חשאית ,וברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה
שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין ,לתקופת כהונה של שלוש שנים .לא קיבל שום מועמד
רוב קולות בהצבעה הראשונה ,תיערך הצבעה שנייה לבחירה בין שני המועמדים
שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר.
נשיא האקדמיה וסגנו לא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
פסקה כהונתו של נשיא האקדמיה או של סגן נשיא האקדמיה ,או נבצר מאחד מהם
או משניהם למלא את תפקידם באופן קבוע ,תכונס האסיפה הכללית לישיבה מיוחדת
ותבחר את נשיא האקדמיה או את סגן הנשיא ,לפי הצורך ,על פי הוראות סעיף 7
לחוק ותקנה זו.
ככלל ,א' בתשרי הוא יום כניסתם לתפקיד של הנשיא ,של סגן הנשיא ושל החברים
הנבחרים של המועצה.
עם מינויו של נשיא חדש תסתיים כהונתו של סגן הנשיא הקודם.

יושבי ראש החטיבות וממלאי מקומם
( 17א) יושבי ראש החטיבות ייבחרו בחטיבות ברוב רגיל בבחירות חשאיות לתקופה של
שלוש שנים .שלושה חברי חטיבה רשאים להציע יחד מועמד לתפקיד יו"ר החטיבה.
לא קיבל שום מועמד רוב קולות בהצבעה הראשונה ,תיערך הצבעה שנייה לבחירה בין
שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר.
(ב) יו"ר החטיבה לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
(ג) לכל יושב ראש ייבחר ממלא מקום לתקופת כהונתו בהליך שיקבע יושב הראש.
הצבעות במועצה
 18ההצבעות במועצה הן בהרמת ידיים בלבד וההחלטות יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע
אחרת בתקנון זה .היו הקולות שקולים ,יהיה לנשיא קול נוסף מכריע .חתימת הנשיא או
חתימת סגן הנשיא על הפרוטוקול ,ובכללו ההחלטות ,תשמשנה הוכחה לכאורה לנכונותו.
המניין החוקי במועצה
 19המניין החוקי בישיבות המועצה הוא שלושה.
ועדות
 20המועצה תקבע את רשימת הוועדות הקבועות הפועלות באקדמיה ותמנה את חבריהן ואת
יושבי הראש שלהן לתקופת כהונה של עד שלוש שנים .יושבי ראש הוועדות לא יכהנו יותר
משתי תקופות כהונה רצופות .המועצה רשאית ,ביזמתה או לפי הצעת החטיבות ,למנות גם
ועדות אד הוק לטיפול בעניינים הקשורים בתפקידי האקדמיה או בעניינים אחרים שלדעת
המועצה ראויים לבחינה על ידי ועדה .לוועדות אלה יכול להתמנות גם מי שאינו חבר
האקדמיה .המועצה תמנה את נציגי האקדמיה בגופים ציבוריים ,במוסדות בין-לאומיים
ובגופים אחרים לפי הצורך ,ויכול שגם הם לא יהיו חברי האקדמיה.
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המנהל האדמיניסטרטיבי
( 21א) המנהל האדמיניסטרטיבי (להלן :המנהל) לא ישתתף בדיונים בעניין מינויו או פיטוריו
ובדיונים לפי תקנה (4ב) ולא תהיה לו באלה זכות הצבעה.
(ב) פסקה כהונתו של המנהל או נבצר ממנו למלא את תפקידו ימנו יתר חברי המועצה
ממלא מקום או מנהל בפועל עד מינוי המנהל החדש.
זכות חתימה
( 22א) בענייני מינהל וכספים תחייב את האקדמיה חתימת שני חברי המועצה ,או חתימת
ממלא מקום המנהל ,או חתימת המנהל בפועל יחד עם חתימת אחד מחברי המועצה
האחרים.
(ב) מועצת האקדמיה תהיה רשאית להסמיך מורשי חתימה נוספים מבין חברי האקדמיה
ועובדיה ולקבוע את גבולות סמכותם.
סדרי העבודה
 23האסיפה הכללית תקבע ,על פי הצעת המועצה ,כללים והוראות לעבודתה ולעבודת
החטיבות והוועדות.

פרק רביעי :ביקורת
ועדת ביקורת
 24האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת ,שתורכב מחברים משתי החטיבות .וועדת הביקורת
תבחר את היושב ראש שלה מבין חבריה.
הזמנת מבקר
( 25א) המועצה תזמין מדי פעם ,במועדים שייראו לה ,אדם שאיננו עובד האקדמיה לערוך
ביקורת בעניינים של מינהל האקדמיה (להלן :המבקר).
(ב) המבקר יבדוק אם המינהל פעל על פי החוק ועל פי ההוראות שנגזרו ממנו ואם רשויות
האקדמיה ועובדיה נהגו לפי העקרונות של מינהל תקין.
(ג) בעת מילוי תפקידו לא יהיה המבקר כפוף לגוף או לאדם כלשהו באקדמיה ולא יהיה
תלוי בהם .הנושאים שיבדוק ייקבעו בתיאום עם ועדת הביקורת.
(ד) המבקר יגיש לוועדת הביקורת דין וחשבון ויפרט בו את ממצאי ביקורתו .אם גילה
ליקויים ,יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקונם ולמניעתם לעתיד לבוא .בד בבד
יגיש המנ ַהל לוועדת הביקורת מסמך ובו תגובת המינהל על ממצאי הביקורת ופירוט
הצעדים שבדעתו לנקוט לתיקון הליקויים שנתגלו .המועצה תביא את ממצאי הביקורת
ואת תגובת המינהל לידיעת המליאה.
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פרק חמישי :הוראות שונות
שינויים בתקנון
 26המליאה רשאית ,ברוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה
כדין ,להכניס שינויים בתקנון זה ,להוסיף על הוראותיו ולגרוע מהן .התיקונים ייכנסו
לתוקפם לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק האקדמיה.
ביטול
 27תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,התשכ"ב  - 1962 -בטל.
3

 3קת' התשכ"ב ,עמ'  ;1495התשל"ו ,עמ'  ;300התשמ"ו ,עמ'  ;772התשמ"ט ,עמ'  ;1453התשנ"ז ,עמ'  ;816התשנ"ה
עמ'  ;1455התשנ"ז ,עמ' .832
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