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תקציר

 לדפידקמותעדוקמח,דפרסועדעאח ויעדעלאמויתדעישראליתדלו  יםדו צוורד2019דאתד
מכמללד מעוקחרדעוסיסידוישראלד  מקדוצודעו  דעתלת־שנתי,דשסמחרדאתדוצודעו  ד
מ  עדלו חוד נילידכעןד 2020דוינתעדנשיאתדעאח ויעדפרמפ'ד עולצמתדלחי מומ.דוורסד

אקרדיישמםדעולצמתדע מק.דוסחנמתדמ  תדעו חודומואמתדו מקדזע.ד

מ  תדעו חודעייתעדוחשרד םדעגמפיםדעשמניםדשעולצמתימדשלד מקדוצודעו  דנמג מתד
עחמרמנעד וושורד שנמו תד עתחציויתד אי־עממ אמתד עממ  ע,ד לעונתד פ ילמתם.ד לתקמויד
אםד גםד ועעולצמת,ד רומתד שלד יישמוןד אתד וחשעד ואמשרד ו ינעד תחציוד שלד מועי  רמד

חייותדנכמנמתדליישוןדוצ דעגמפיםדעשמנים.ד

לעלןד יחרידוסחנמתיעדשלדמ  תדעו חו:

הגדלת ההשקעה במחקר בסיסי 	
עממ  עדו גישעדאתדע קיפמתדועג לתדעעשח עדווקחרדעוסיסיד לדונתדלשורדמלקזחד
אפיחד אתד לו  ד עלאמויתד וחרןד רמאעד עממ  עד ו מלם.ד ישראלד שלד עו  יד ו ו עד אתד
עעשח עדעורכזידל נייןדזעדמתמוכתדוימזותעדשלדעחרןדלוס דתמכניתדק שעדשתתומךד

ווקחריםדפמרציד רךדואוצ מתדו נחיםדג מליםדווימק .

קשרים בין־לאומיים 	
עגמפיםדעשמניםדע מסחיםדונמשאדזע,דמוראשםדמת"תדמושר דעו  דמעטכנמלמגיע,דוכיריםד
ותרמותםדעסגמליתדשלדעחשריםדעוין־לאמוייםדלוצמינמתמדשלדעוקחרדעו  ידוישראל.ד
גמפיםדאלעדפמ ליםדלויסמ דשיתמפידפ מלעדק שיםדמלערקותםדשלדאלעדעחייוים,דמוראשםד
 Horizon(עוטקתדעשתלומתעדשלדישראלדותמכניתדעומ"פדעואעדשלדעחעילעדעאירמפיתד
פמטנציאלד לויצמיד לוקמןד רכיםד מווליצעד אלעד וואוציםד תמוכתד עממ  עד Europe(.ד

עעשתתפמתדשלדישראלדואפיחידעתויכעדשלדתמכניתדזמ.ד
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מחקר רפואי 	
עקיים.ד מו  יד ערפמאעד ותקמויד ו  יד וקחרד שלד נקיצמתמד אתד עוליטד עחמרמנעד ושורד
לו  ד עלאמויתד עחרןד משלד מת"תד שלד וואוציעןד עולאעד תויכתעד אתד ווי עד עממ  עד
לעג ילדווי עדניכרתדאתדעויומןדשלדוקחריםדותקמויםדאלע,דוייקמ דואוצ מתדערקותד

עוסגרתדשלדרמפא־קמחר.

מעבדות ותשתיות לאומיות 	
ו ו עדלאמויתדעיאדותחןדוקחרדייקמ י,דקמץ־אמניורסיטאי,דשנ שעדומדוקחרדושמתףד
ו ו מתד לויסמ ד ותממיםד עותחןד צומ.ד מלקמחריד עת שייעד לקמחריד עאח ויע,ד לקמחריד
גיומשדורשמתדע תיחמת,דוורכזדלוקחרד נוצאיםדותעליכיד אמד עמכנמד זמד לאמוימתדורמקד
גר ינידשמרחדמוי דמשם.ד לדאלעדישדלעמסיףדאתדעספרייעדעלאמויתדמאתדקשיומתדקיזמחעד

כתשתיתדוקחרדלאמויתדמוין־לאמוית.ד

עתח ומימתדקשמומתדנמספמתדותקמםדעתשתימתדעלאמוימתדכמללמתדשנידויזויםדעוחמ ויםד
ווסגרתדפמרמםדתל"ו:דעתמכניתדעלאמויתדלו  דמלטכנמלמגימתדחממנטים,דשאמשרעדווושלתד
ישראלדוחיץד2020,דמתמכניתדלאמויתדותקמםדעוינעדעולאכמתית.דלאלעדוצטרפיםדפרסמםד
וסחנמתיעןדשלדמ  מתדמת"תדמעאח ויעדעלאמויתדלו  יםדלחי מםדתקמםדו  ידענתמניםד
וארץדמעולצמתדמ  תדעאח ויעדעלאמויתדלו  יםדלעחותדורכזדלאמוידלויחרמסחמפיתד
אלחטרמניםדחרימגניתד)CryoEM(.דעממ  עדו גישעדאתדנקיצמתדעעשח עדותשתימתדוקחרד
ויקסד קמחריעד שלד עתקרמתימתד מאתד עו  יתד עוצמינמתד אתד לעוטיקד ונתד וישראלד לד

ל מלם.ד

מדעי הרוח והחברה 	
עומ צעדלעשכלעדגומעעדוינתעדונמווורד2020דמ  תדעיגמידלתקמםדו  ידערמק,דש תי עד
לגושדעולצמתדחמנחרטימתדלחי מםדעתקמםדוישראל.דכומדכןדעחרןדעלאמויתדלו  דפמ לתד
לויסמ דתמכניתדלו נחידוקחרדג מליםדשיתוכמדווקחריםדפמרציד רך,דויןדעיתרדותקמויד
ו  ידערמקדמעקורע.דעממ  עדתמוכתדוימזועדזמדשלדעחרןדמנמסףד לדזעדחמראתדליישמםד

ועירדמוחיףדשלדאסטרטגיעדלקיזמחדו  ידערמקדוישראל.
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מבוא

1  קמחדעאח ויעדעלאמויתדעישראליתדלו  יםד)תיחמןדוס'ד2(,דעתש" –2010.
דע מקמתדזויניםדואתרדעאח ויעדעלאמויתדלו  ים:ד2013,ד2016,ד2019.ד 2ד

דע מקמתדזויניםדואתרדעאח ויעדעלאמויתדלו  ים:ד2015,ד2018. 3ד

לעגישד קמחד פיד לו  יםד לד עישראליתד עלאמויתד עאח ויעד וקמיותד 2010ד שנתד לוןד
לוושלעדמלכנסתד מקדתלת־שנתיד לדוצודעו  דוישראל.ד לד מקדזעדלסחמרדאתד"וצוד
עו  דמעוקחרדוישראלדועשממאעדלוצודעו  דמעוקחרדו מלם".1דכקלחדווילמידקמועד
זמדעגישעדעאח ויעד  דכעדשלמשעד מקמתד לדוצודעו  דוישראל,דושניםד2013,ד2016 
ווגממןד וישראלד מעוקחרדעוסיסיד לחי מםדעו  ד כמלליםדעולצמתד אלעד מ־2.2019ד מקמתד

תקמוים.

נמסףד לדוילמידקמועדזמ,דמלאקרדעגשתד מקדוצודעו  דוישראל,דנמעגתדעאח ויעדלעחיםד
מ  עדלו חודאקרדיישמםדעולצמתדע מקדמלעכנתדעתשתיתדלכתיותמדשלד מקדוצודעו  ד
עוא.דשניד מקמתדו חודעמגשמדושניםד2015דמ־3.2018דוקמ שדורסד2020דוינתעדנשיאתד
יישמםדעולצמתד מקדוצודעו  דעאקרמן,ד מ  עדלו חודאקרד נילידכעןד עאח ויעדפרמפ'ד

שעמגשדו צוורד2019ד)לעלן:דעממ  ע(.ד

לממ  תדעו חודשלמשדוטרמת:

ד1 ו חודאקרדיישמםדעולצמתימדשלד מקדוצודעו  דעאקרמן,דשעמגשדו צוורד2019 .
)לעלן:ד מקדוצודעו  (.ד

ד2 גיומשדוסחנמתדמעולצמתדוינייםדונמג דליישמםדעולצמתדאלע..

ד3 עכנתדעתשתיתדלכתיותמדשלד מקדוצודעו  דעתלת־שנתידעואדשצפמידלעימתד.
ומגשדלוושלעדמלכנסתדושלעיד2022.ד

https://academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=805
https://academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=805
https://academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21064
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=20296
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=18800
https://academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=20436
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/23-9-19.pdf
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עבודת הוועדה

וליאתד שלד ישיומתד שו ד כינסעד עיאד מוועלכםד קמ שים,ד כ שרעד עו חוד ו עד מ  תד
מעוקחרד עו  ד ותקמםד עעקלטמתד וחוליד לשיקד םד עמח שמד עממ  עד ישיומתד עממ  ע.ד
י יד עו  ד לד וצוד שלד מקד עולצמתימד יישמםד ו ורד מלעת  כנמתד וישראלד עוסיסיד
עגמפיםדערלממנטיים.דעןדעמח שמדגםדלשיקד םדו  ניםדוכיריםדוישראלדכ ידללומ ד לד
עתפתקמימתדקשמומתדותקמםדעו  דמעוקחרדעוסיסידוו ינעדמ לדסמגימתדופתקדע שמימתד
ל רמשדתשמותדלודוימק תדו מקדוצודעו  דעואד)ענספקדל מקדכמללדרשיועדשלדישיומתד
עממ  ע,דאתדס רדימוןדמאתדושתתפיען(.דכומדכןדחייומדקורידעממ  עדשיקמתד םדו  ניםד

מ םדוחולידעקלטמתדווסגרמתדשמנמתדכ ידלעת  כןדונמשאיםדרוים.ד

שלד מקד שעולצמתימד שמניםד לגמפיםד עממ  עד פנתעד 2020ד מספטוורד אמגמסטד וקמ שיםד
וצודעו  דנמג מתדלתקמוידפ ילמתםדמויחשעדאתדעתייקסמתםדלעולצמתדאלע.דוחשתעדזמד
שלדעממ  עדנ נתעדוכועדתגמומתדששיושמדאמתעדגםדלצמרךדגיומשדוסחנמתיעדעומואמתד

ו מקדזע.ד

חברי הוועדה
ימ”ר:דפרמפ’דרשףדטנא

פרמפ’דרמנידאלנולמםדז”ל
פרמפ’דישראלדורטל
פרמפ’דויכלדפל ון

פרמפ’דאלידחשת
רכז:דורדיר ןדניוד
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מסקנות הוועדה

 מקדוצודעו  דעצוי ד לדעצמרךדע קמףדועג לתדעעשח עדעלאמויתדווקחרדוסיסיד לד
ונתדשישראלדתמכלדלשור,דמאףדלשפר,דאתדו ו עדעומלטדו מלםדעו  דשעיאדזמכעדלמד
קרףדגמ לעדעיקסי.דולו דעולצמתיעדעפרטנימתדונמג דלחי מםדעוקחרדעוסיסידוישראל,ד
כפידשומואדלעלן,דעממ  עדרמאעדוחרןדעלאמויתדלו  דאתדאפיחדעעשח עדע יחרידל נייןד
זע.דעממ  עדתמוכתדווימק דוימזותעדשלדעחרןדלוס דתמכניתדק שעדשתתומךדווקחריםד
פמרציד רךדוכלדתקמוידעוקחרדואוצ מתדו נחיםדאישייםדג מליםדווימק דשיגשרמדויןד
רוי־ע מצועד עאישייםד עו נחיםד לויןד וחרןד עימםד עחייויםד יקסיתד עצנמ יםד עו נחיםד
שלדעומ צעדעאירמפיתדלו  יםד)ERC(.דעחרןדוחממעדלעתקילדותמכניתדזמדוסתימד2021.
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קשרים בין־לאומיים

 מקדוצודעו  דסחרדאתדחשרידעו  דעוין־לאמוייםדשלדישראל,דמוייקמ דאתדעשתתפמתעד
ותמכניתדעומ"פדשלדעחעילעדעאירמפיתד)Horizon 2020(דמאתדשיתמפידעפ מלעדויןדו  ניםד
ישראליםדלו  ניםדוו ינמתדאקרמתדעותחייויםדויןדעיתרדואוצ מתדחרנמתד מ־לאמוימת.ד
עקלחיחיםד ואיץד כומד ג מלמתד וין־לאמוימתד וקחרד ותשתימתד קורמתעד אתד גםד סחרד עמאד
ושלד ESRF.ד -ד שוצרפתד וגרנמולד עאירמפיד עסינכרמטרמןד מותחןד לז'נממעד עסומךד CERNד
מלו ו מדו מלםדעתוח מדעולצמתד וישראלד קשיומתםדשלדחשריםדאלעדלוקחרדעו  יד

ע מקדונמשאדזעדוצ  יםדלע צותדעחשריםדעוין־לאמוייםדשלדישראל.

תוכניות המו"פ של הקהילה האירופית 	
הדוח	המליץ	שישראל	תיערך	לתוכניות	החדשות	שהאיחוד	האירופי	מתעתד	
על	 הנדרשים	 המשאבים	 את	 ותקצה	 	,Horizon Europe ובכללן	 להשיק,	

מנת	לאפשר	את	המשך	פעילותה	הענפה	של	ישראל	בתוכניות	אלה.

ושר ד מת"ת(,ד )לעלןד מלתחצמוד לתכנמןד עממ  עד מוראשםד וישראל,ד ערלממנטייםד עגמפיםד
מרשמתדעק שנמת,דרמאיםדקשיומתד לימנעדועשתלומתעדשלדישראלד עו  דמעטכנמלמגיעד
וימק ד 2021.ד מקד Horizon Europe,דש תי עדלעתקילדושנתד ותמכניתדעומ"פדעק שעד
עאירמפיד עומ"פד תמכנימתד שלד ערועד תרמותןד עצוי ד לד אלעד גמפיםד לוחשתד שעמזוןד
עישראליתד עעשח עד וסךד קמרגתד זמד תרמועד וישראל.ד מלכלכלעד לת שייעד לוקחר,ד
ותמכניתדמועויומןדעישירדשוונמדישראלדנענית.דגמפיםדאלעדושחי יםדאתדורודעואוציםד
נשיאד חלפטר,ד ימסיד ופרמפ'ד ויחשעד מת"תד עק שע.ד ותמכניתד ישראלד שלד לעשתלומתעד
וצמיעד ישראלד עתעליך.ד אתד שילממעד קיצמניד ימ ץד לשושד ו ור,ד אויוד תלד אמניורסיטתד

כימםדו ימניםד םדעחעילעדעאירמפיתדונמג דלתנאידעשתתפמתעדותמכניתדעק שע.ד

1
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	 )MSCA( מענקי מארי קירי
הפוטנציאל	 למיצוי	 בדרך	 העומדים	 חסמים	 לאיתור	 לפעול	 המליץ	 הדוח	
של	ישראל	בתוכנית	זו	ולגיבוש	מתווה	להתמודדות	עימם	בהשתתפות	גופי	

המקצוע	הרלוונטיים.	

עוין־ לחי מםד ועאסטרטגיעד קלחד ותמכניתד רמאיםד עםד כיד לממ  עד וסרמד מאיסר ד מת"תד
לאמוימתדשלדעוקחרדוישראל,דמשעםדפמ ליםדלעתומ  מתד םדעקסויםדמעאתגריםדשניצויםד
ופנידשיומשדנרקודימתרדותמכניתדזמ,דויןדעיתרד םדגמפיםדקיצמנייםדרלממנטייםדכומדרשמתד

עאמכלמסיןדמעעגירעדמושר דעאמצר.ד

 מיצוי הפוטנציאל של ישראל בתוכניות המו"פ האירופי 	
מלבד	המעקב	אחר	יישום	המלצותיו	של	דוח	מצב	המדע	בתחום	הקשרים	
פוטנציאל	 למיצוי	 אפשריים	 בצעדים	 דנה	 המעקב	 ועדת	 הבין־לאומיים,	
הציגה	 שאיסרד	 כפי	 האירופי.	 המו"פ	 בתוכניות	 ישראל	 של	 ההשתתפות	
ישראל:	 של	 יחסית	 חולשה	 ניכרת	 שבהם	 תחומים	 שני	 יש	 הוועדה,	 לפני	

מענקי	מאגדים	ותחומי	מדעי	הרוח	והחברה.	

)כ מגותד יקי יםד וו נחיד ישראלד שלד עצלקתעד קרףד לממ  ע,ד איסר ד שוסרעד  כפיד
ע־ERC(דקלחעדוו נחידואג יםדחטןדוזעדשלדו ינמתדאקרמתדואירמפע.דלו נחידעואג יםד
קשיומתדרועדושמםדשעםדזמכיםדל יחרדעויומןדשלדתמכניתדעומ"פ,דמעםדואפשריםדיצירתד
עופמתקמתד ותח ומתד לטכנמלמגימתד מקשיפעד פ מלעד שיתמףד שלד וין־לאמוימתד רשתמתד
וו ו מתדשמנמתדואח ויעדמות שייעדואירמפע.דוישיותעדשלדעממ  עד םדנציגידאיסר ד
מ םדפרמפ'דימסידחלפטרדעמ למדכועדעש רמתדו ורדעחמשידאמדעי  רדערצמןדשלדקמחריםד
חטןד קמחרד לכלד ווסגרתםד שניתןד עויומןד אלע:ד ו נחיםד ותמכנימתד לעשתלוד ישראליםד
יקסיתדלו נחיםדזויניםדאקריםד)מופרטדל־ERC(,דמע ורדפמג דותוריץדשלדעקמחרדמשלד
עומס מתדלעגישדומ ו מתדלו נחיםדאלע.דנמסףד לדזע,דרשמימתדעוקחרדואמניורסיטאמתד
אינןד רמכמתדמאינןדונמסמתדוספיחדלעגשמתדוסמגדזע,דושמנעדוו נחידעיקי יםדשונמג ד
רקועד עיכרמתד ואג יםד מרשתד וו נחיד עעשתלומתד כןד כומד רו.ד ניסימןד נצורד אליעםד
לקמחריםד זויןד ע ורד תוי ד מלאד פ מלע,ד לשיתמפיד כוסיסד ואירמפעד שמניםד קמחריםד  םד

ישראלים,דויןדעיתרדכאלעדשלו מדמעשתלומדוותר־ מחטמרטדוארצמתדעורית.

מת"תדמאיסר ד  כנמדאתדעממ  עדשעםדפמ ליםדלויצמידעפמטנציאלדשלדעשתתפמתדישראלד
תש "ט– לשניםד לאמניורסיטאמתד וימק יםד תחציויםד כךד לשםד מעחצמד ואג יםד וו נחיד
תש"ףדווסגרתדתמכניתדערצע.דתחציויםדאלעדוימ  יםדלקיזמחד ומ תדרשמימתדעוקחרד
ונמשא,דמוייקמ דלשכירתדימ צים,דלויומןדנסי מתדקמחריםדלאיתמרדשמתפיםדוקמ"לדמ מ .4 
יישמוןד עאמניורסיטאמתדעגישמדתמכנימתדלחי מםדענמשא,דאךדושורדעחמרמנעדו כודאתד

דראמדגםדאתדעקלטתדמת"תדונמשאדזעדו־13דוורס 2019. 4ד

https://che.org.il/?decision=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%92
https://che.org.il/?decision=%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%92


חשריםדוין־לאמוייםדוח ועדת המעקב לדוח מצב המדע תש”ף/2019 10 

ונמצלמתד לאד תחציוד יתרמתד וסיסד תשפ"אד לד לשנתד נושכתד עערצעד תמכניתד עולא.ד
ועשנתייםדעחמ ומת,דמוועלךדעשנעדימקלטדאםדלעושיכע.דכומדכןדאיסר דפמ לתדלעחותד
ו רךדע רכעדשימכלדלתומךדועיחףדרקודימתרדוקמחריםדמועגשמתיעםדמכןדליצירתדפמנחצייעד
יצירתדחשרד ואיסר דשתעאדאקראיתדלקיזמחדשיתמפידעפ מלעדעוין־לאמוייםדואוצ מתד
 םדומס מתדמ םדוכמנידוקחרדומויליםדואירמפע.דעממ  עדתמוכתדוצ  יםדאלעדמו גישעד
עאח ויד עוקחרד אתד ל מוחד שיכירד ואיסר ד וחשרד ו  ד אישד שלד חימומד קשיומתד אתד
מעת שייתידוישראל,דמיפ לדלעואתדואג יםדרלממנטייםדואירמפעדלי י תדקמחריםדוישראלד

מלשילמוםדוו נחיםדאלע.ד

ולו דזאתדעממ  עדו גישעדאתדעפמטנציאלדעטומןדועשתתפמתןדשלדעוכללמתדוישראלד
יישמוידעתמאםדאתד אמפיד וו נחידעואג ים.דעוקחרדענ שעדווכללמתדעמאדורמומדו לד
עאמפידשלדרויםדוו נחידעואג ים,דעושלויםדקמחריםדועאח ויעדמועת שייע.דעחשייםד
עניצויםדופנידעשתלומתדקמחריםדועאמניורסיטאמתדוו נחידעואג יםדג מליםדפידכועד
ואלעדעניצויםדופנידקמחריםדועוכללמת,דמאלעדאינןד רמכמתדלעגשמתדוסמגדזעדאמדליזמםד
ו נחיםדכאלעדמלתומךדונעלתיתדוניעמלם.דעממ  עדסומרעדכידישדלשחמלדעחותדונגנמןד

שיסיי דלקמחרידעוכללמתדלעשתלודוו נחיםדוסמגדזעדמאקרים.ד

קמחריםד שלד עשתתפמתםד אמפניד שלד ו ויחעד וקינעד שנ רשתד סומרעד עממ  עד כןד כומד
חמראתד עיאד עאירמפית.ד עחעילעד שלד עומ"פד וו נחיד מעקורעד ערמקד וו  יד ישראליםד
אלעד קמחריםד ל י מ ד לוקמןד רכיםד ואמניורסיטאמתד עומ"פד מלרשמימתד לאיסר ד למת"ת,ד

מלעג לתדעשתתפמתםדוו נחידעחעילעדעאירמפית.

	 )GIF( קרן גרמניה־ישראל למחקר ופיתוח מדעי
באמצעות	 היתר	 בין	 במשבר,	 שנתונה	 הקרן	 להצלת	 לפעול	 המליץ	 הדוח	
העברת	תוספת	תקציבית	מיוחדת,	הגדלת	תקציבה	הקבוע	והשקת	תוכניות	

משותפות	חדשות.	

ממת"תד מעטכנמלמגיעד עו  ד מושר ד ציורון,ד אריחד ע־GIF,ד "רד לחרןד ק שד ונעלד ומנעד
שנמו ד וצמיע,ד עחרןד שומד עתחציויד לושורד ומ  יםד עימתםד ו ורד עממ  עד אתד יי  מד
עו  ד ושר ד לע רכתד לממ  ע,ד שנוסרד כפיד ושממחים.ד ענומכמתד ועריוימתד עיתרד ויןד
מעטכנמלמגיע,דעסיכמידלתמספתדתחציויתדלחרןדחטןדלנמכקדעוצודעכלכלידענמכקידוישראלד
מוגרוניע.דלפיכךדעושר דמענעלתדעחרןדומקניםדאפשרמתדלשיומשדזעירדוחרןדעוסיסיתד
שלד אפשריתד עג לעד לצמרךד שלעד עעשח מתד תועילד מלשינמיד עשמטפתד פ ילמתעד לצמרךד
עתחציוימתד עתמספמתד וע ורתד תמוכתד מת"תד לממ  ע,ד וסרעד שמת"תד כפיד תשמאמתיע.ד
ענ רשמתדוחמפתדעו ינעדלטמותדפ ילמתעדעתחינעדשלדעחרןדוותכמנתדשעייתעדנעמגעד
ושניםדעאקרמנמת.דכומדכןדושלדעויחמשדוצ דעקמחריםדעישראליםדמושלדאיכמתדעו  ד
עגומעעדוגרוניע,דתשוקדמת"תדלוקמןדאתדעשתתפמתעדגםדועצ מתדלעג לתדתחציוידעחרןד
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וייסמ ד עיתרד ויןד עוי עד ניין,ד עחרןד ענעלתד ק שמת.ד ושמתפמתד תמכנימתד ועשחתד מכןד
וקחרד ופ ילמימתד אמד ושמתפיםד וקחרד וויזויד שתתומךד ערמקד וו  יד יי מ יתד תמכניתד
מסומרעדשאפיחד זמד וימזועד תמוכתד עממ  עד וקחר.ד מנסי מתד ס נאמתד ויומןד כומד אקרמתד
יכמלדלעתוח דושיתמףדפ מלעדסויודתשתימתדוקחר.ד לתמכנימתדק שמתדשלדעחרןד נמסףד
וגרוניעדחייומתדתשתימתדוקחרד נחימתד)רמוןדשייכמתדלעתאג מתדHelmholtz(,דמענגשתןד

לקמחריםדישראליםדיכמלעדלספחדעז ונמימתדוקחרדק שמת.

	 )BSF( הקרן הדו־לאומית למדע ארצות הברית-ישראל
לרשימת	 הרוח	 ומדעי	 ההנדסה	 תחומי	 את	 רשמית	 להוסיף	 המליץ	 הדוח	

התחומים	הזכאים	למימון	מהקרן.

ומנעדונעלדק שדלחרןדע־BSF,דפרמפ'דאנטמןדפמסטד)Anton Post(.דכפידשנוסרדלממ  עד
וענעלתדעחרן,דעיאדאינעדשמללתדערקועדשלדעתקמויםדשעיאדתמוכתדועם,דאךדנ רשתד
יכמליםד עענ סעד וו  יד קמחריםד כיד עועירעד עחרןד ענעלתד תחציוע.ד שלד עג לעד לזעד
לזכמת,דמאףדזמכיםדופמ ל,דלתויכתעדשלדעחרןדואוצ מתדוסלמליםדשלדתקמויםדאקריםד
עחרןד שלד עפ מלעד שיתמףד ווסגרתד כןד כומד מכיויע.ד פיזיחעד שיומשית,ד ותוטיחעד כומד
 םדעחרןדעלאמויתדלו  דשלדארצמתדעוריתד)NSF(,דענתוךדותחציודיי מ ידשלדמת"ת,ד
נפתקמדתמכנימתדותקמוידעענ סע.דענעלתדעחרןדעועירעדשושמםדשעחרןדעלאמויתדלו  ד
שלדארצמתדעוריתדאינעדתמוכתדוו  ידערמק,דשיתמףדעפ מלעד יועדלאדצפמידלעתרקוד
לתקמםדזע.ד םדזאתדכפידשנוסרדלממ  עדואתדמת"תדמחרןדע־BSF,דוכממנתןדלוקמןדויסמ ד
שלדתמכנימתד מ־לאמוימתד מומתד םדגמפיםדנמספיםדוארצמתדעוריתדעןדותקמוידעענ סעד

מעןדותקמוידו  ידערמק.ד

הקמת תוכניות מחקר דו־לאומיות חדשות 	
מדינות	 עם	 חדשות	 דו־לאומיות	 מחקר	 תוכניות	 להקים	 המליץ	 הדוח	
המתאפיינות	במצוינות	מדעית	מובהקת,	ובכללן	בריטניה,	שווייץ,	קנדה,	

קוריאה,	יפן	ואוסטרליה.	

לפיד פ מלעד םדו ינמתד עמאדוח םדשיתמפיד כיד לממ  עד מעטכנמלמגיעדוסרד ושר דעו  ד
שלישראלד ו  יתד ומוילמתד לו ינמתד עקמץ(ד ושר ד )מושיתמףד וושר ד שנ רךד עויפמיד
פ מלעד שיתמףד עסכויד לאקרמנעד נקתומד וזעד כקלחד פ מלעד יון.ד לשיתמףד אינטרסד ישד
מ םד חנ עד ראשמניתד םד ו יחעד מותוצ תד עאוירמימת,ד איקמ ד מ םד עוריתד ארצמתד  םד
שממ יעדלאפשרמתדכזאת.דאגףדחשרידעקמץדשלדושר דעו  דמעטכנמלמגיעדפמ לדגםד םד
גםד םדשממייץ,ד מוכממנתמדלפתקדשיתמפידפ מלעדק שיםד יפן,ד מ םד וריטניע,ד םדחמריאעד

חנ עדמאמסטרליע.ד
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עחרןדעלאמויתדלו  דוח ותדגםדעיאדשיתמפידפ מלעדוין־לאמויים.דוחרןדחייומתדו תד
עזאתדתמכנימתדושמתפמתד םדסין,ד םדיפןדמ םדסינגפמר.דכפידשנוסרדוענעלתדעחרן,דתמכניתד
אפשרמתד מנוקנתד לאקרמנעד עסתייועד עוימ־רפמאיד עוקחרד ותקמםד חנ עד ושמתפתד םד
ישדעי נמתדועצ דעחנ ידלועלךדזע,דאךדעמאד מרשדעשלועדתחציויתדוצ ד לעושיכע.ד
ישראל,דמזמדטרםדנוצאע.דעחרןדפמ לתדזעדכשנעדמקצידלעחותדתמכנימתדושמתפמתדגםד םד
כועדחרנמתדווריטניע.ד לדפידמת"ת,דאישמרד חרמנידלעחותןדניתןדופורמארד2020.דלפיכך,ד
כפידשוסרעדענעלתדעחרן,דעחצתעדמת"תדקלחדועתחציודענ רשדלעחותדתמכנימתדאלעדאךד
עתנתעדאמתמדועשגתדויומןדושלים.דעחרןדומקנתדוחמרמתדויומןדנמספים.דו חומתדושורד
עחמרמנעדעמחפאמדכלדעוג יםדונמשאדושלדקמסרדמ אמתדתחציויתדווריטניע.דראמידלצייןד
קשמועד עז ונמתד לישראלד נחרתעד עאירמפיתד ועחעילעד וריטניעד שלד יציאתעד ושלד כיד
וריטניעד קמחריםדושתידעו ינמת.דשיתמףדעפ מלעד םד ויןד לערקותדעחשריםדעו  ייםד
ואדלי ידויטמידגםדוקי משדעסכםדשיתמףדעפ מלעדשלדעאח ויעדעלאמויתדלו  יםד םד

עקורעדעולכמתיתדעוריטיתד)ע־Royal Society(,דופורמארד2020.ד

ולו דזאתדוסרעדמת"תדלממ  עדכידכקלחדועי רכמתעדלתמכניתדערו־שנתיתדעואעדעיאד
שיי לד וין־לאמוייםד וקחרייםד פ מלעד שיתמפיד לחי מםד ושמ רגד ותממעד לוססד שמאפתד
אתדאמפןדויסמ ןדשלדתמכנימתדוקחרד מ־לאמוימתדק שמת.דענעלתדעחרןדעלאמויתדלו  ד
עועירעדשגםדעיאדתמכלדלפ מלדלעחותדתמכנימתדוקחרד מ־לאמוימתדק שמתדנמספמתדאםד

מת"תדתחצעדלכךדאתדעויומןדענ רשדלפידס רידע  יפמימתדשלדמת"ת.

הבאת חוקרים זרים לישראל 	
ובתר־ )דוקטורנטים	 צעירים	 חוקרים	 להבאת	 לפעול	 המליץ	 הדוח	
כדי	 הברית,	 ארצות	 ובראשן	 המערב,	 ממדינות	 לישראל	 דוקטורנטים(	

להשביח	את	המחקר	במדינה.	

ו ליד ו מ כניםד לד נתמניםד לסטטיסטיחעד עורכזיתד עלשכעד פרסועד 2020ד ונמווורד
תמארדשלישידע מסחיםדופ ילמתדותר־ מחטמרטדוישראל.5דימתרדווקציתםדזריםדעוגי יםד
ו־69דו ינמתדשמנמת,דכשעומלטמתדועןדעןדו ינמתדעוזרקד)מו יחרןדעמ מדמסין(.דוספרםד
משי מרםד עשנים,ד לאמרךד וישראלד למד וותר־ מחטמרטד עזריםד עקמחריםד שלד משי מרםד

וו  יםדעו מיחיםדמותקמוידעענ סעדגומעדוושארדעתקמוים.ד

וילימןד כ־450ד ומשח יםד שלעד ענמכקיתד ערו־שנתיתד ותמכניתד כיד לממ  עד וסרעד מת"תד
ואוציםד ואוצ מתד עיתרד ויןד עגומעע,ד עעשכלעד וו רכתד עוין־לאמוימתד וחי מםד ש"קד
מתמכנימתדלעואתדקמחריםד)ותר־ מחטמרנטיםדמאנשידסגל(דמתלוי ידוקחרד) מחטמרנטים(ד
מותר־ סגלד קוריד לחליטתד תמכניתד עיתרד ויןד כמללמתד אלעד תמכנימתד לישראל.ד וצטייניםד
 מחטמרנטיםדותקמוידע־STEMדושיתמףד םדחרןדצמחרון,דתמכניתד" מחטמרטדסנ ממיץ'",ד

5  ו לידתמארדשלישידש סחמדווקחרדותר־ מחטמרטדואמניורסיטאמתדוישראלדו־2019ד)נמווורד2020(.

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/348/06_20_348b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/348/06_20_348b.pdf
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עואפשרתדעג תד מחטמרנטיםדוקמ"לדלשעייעדשלדשנעדוישראל,דמכןדתמכניתדפמלורייט.ד
עוין־ לחי מםד עשמנמתד תמכנימתיעד שלד עשפ תןד אתד ומקנתד שעיאד לממ  עד וסרעד מת"תד

לאמוימתדועשכלעדעגומעע,דמנמ צתדו נייןדוענעלתדומס מתדעוקחרדעשמנים.ד

לותר־ ו נחיםד תמכניתד שניםד כועד זעד לו  יםד עלאמויתד ואח ויעד פמ לתד כןד כומד
ע מלם.ד וכלד לקמחריםד עפתמקעד עטו ד ו  יד ותקמויד וקמ"לד וצטייניםד  מחטמרנטיםד
לאקרמנעדעצטרפעדמת"תדלתויכעדותמכניתדזמ,דמו חומתדזאת,דלוןדעוקזמרדעחרמו,דעצפמיד
לעתקילדושנתדתשפ"ו,דעמג לדוספרדעו נחיםדעניתניםדוט םדעתמכניתדלכ־20דושנעד
)ושךדכלדו נחדעמאדשנתיים(,דמעמרקומדעתקמויםדענתוכיםדלכללדתקמוידעוקחר.דתמכניתד
ע גשיםד ו למתד זע,ד וישראלדותקמםד תמכנימתדאקרמתדשפמ למתד וו ד םד ו ד פמ לתד זמד
צמחרוןד חרןד משלד ואירמפע(ד וומ ו יםד )שותוח תד חרןד זריאליד שלד זמד כומד שמנים,ד

)שומגולתדלומ ו יםדוצפמןדאוריחע(.

נ ועד פרמפ'ד עאח ויעד קורתד וראשמתד מ  עד גםד פמ לתד לו  יםד עלאמויתד ואח ויעד
ורחאידלגיומשדותממעדל י מ דגימסדקמחריםדזריםדוכיריםדלומס מתדעוקחרדוישראל.

	 Sesame מתקן 
הדוח	המליץ	שמדינת	ישראל	תסייע	במימון	פתיחת	אלומת	מחקר	לפיזור	
החיים	 במדעי	 למחקרים	 הנדרשת	 	,)SAXS( קטנות	 בזוויות	 	X קרני	

והרפואה,	במדע	החומרים,	בננוטכנולוגיה	ועוד.

כפידש יממקדלממ  עדושר דעו  דמעטכנמלמגיע,דפיתמקעדשלדאלמועדזמדנאו דוי ידומוקיםד
מתיוקןד רויםד ישראלדוויומןדעויזםדת רמשדושאויםד וילימןד מלר.דעשתתפמתד וכ־5–7ד
וושר דלי ד  יפמימתדתחציוימתדנמספמת.דכפידש יממקעדמת"תדלממ  ע,דעיאדתוקןדתויכעד
וויומןדויזםדזעדאםדמכאשרדתמגשדאליעדוחשעדרשויתדונמשא.דגםדאיסר דעוי עדלפניד
נכמנמתדלסיי דוחי מםדנמשאדזעדואוצ מתדרתיותדחשריעדואירמפעדמואוצ מתד עממ  עד
איתמרדו נחיםדאירמפייםדשיכמליםדלשושדלויומןדעויזםד)יצמיןדשעותחןד צומדכורדזכעד
ימ"רד רוינמויץ,ד אלי זרד פרמפ'ד עאירמפי(.ד עאיקמ ד וצ ד וומטלתד לאד תחציויתד לתויכעד
עממ  עדעלאמויתדלאנרגימתדגומעמתדעימצא,דוסרדלממ  עדשנוקנתדגםדעאפשרמתדלעסתיי ד
וארצמתדעוריתדלצמרךדויומןדויזםדזע.דועולצתדמ  תדעו חו,דושר דעו  דמעטכנמלמגיעד

יוקןדאתדעאפשרמתדלשלודו ינמתדועופרץדוויזםדזע,דמוראשןדאיקמ דעאוירמימת.ד
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הצטרפות ישראל לתשתיות מחקר בין־לאומיות 	
מחקר	 במתקני	 ישראל	 של	 השתתפותה	 הרחבת	 את	 לבחון	 המליץ	 הדוח	
אלקטרונים	 של	 הלייזר	 מתקן	 כדוגמת	 חדשים,	 או	 קיימים	 בין־לאומיים	

חופשיים	בגרמניה	ומצפה	הכוכבים	הבין־לאומי	החדש	בצ'ילה.

כפידשמת"תדוסרעדלממ  ע,דו ומ תעד לדעתמכניתדערו־שנתיתדעואעדשלעדעיאדו ריכעד
אתדעצמרךדמאתדעויחמשדלעשתתפמתעדשלדישראלדותשתימתדוקחרדוין־לאמוימתדנמספמת.ד
נו חתד וישראל6ד עפיזיחעד תקמםד איכמתד לע רכתד וין־לאמויתד מ  עד לעולצמתד ועושךד
שלד עטלסחמפיתד עוקחרד לתשתיתד לעצטרפמתד ע רישעד עאמניורסיטאמתד  אפמאד םד
ע־ESOדוצ'ילע.דישדלצייןדכידתקמםדעאסטרמפיזיחעדזמכעדכ תדל  נעדג מלעדוחרודו  ניםד
ישראלים,דמוספרדלאדחטןדשלדקורידסגלדוצטייניםדותקמםדנחלטמדואמניורסיטאמתדושניםד

עאקרמנמת.ד

Physics: General Evaluation Report )August 2019)  6

https://che.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Physics-Evaluation-Committee-General-Report_Final-Aug-2019.pdf
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מחקר רפואי

 מקדוצודעו  ,דו מועדל מקמתדשנ רשמדלנמשאדו ור,דע גישדאתדקשיומתםדשלד יומיד
תומרמתד שקממעד ערפמאיד ווקחרד לתויכעד ק שמתד ו רכתימתד עתארגנמימתד משלד תחציויד
ופליגמתדושניםדעאקרמנמת.דעתארגנמימתדאלעדצריכמתדלכלמלדע וחעדשלדשיתמפידפ מלעד
ויןדאלע:דקמחריםדועוגזרדעפרע־חליני,דקמחריםדועוגזרדעחליני,דקמחרידנתמנים,דקמחריד
וינעדולאכמתיתדמ מ .ד מגועדומצלקתדלשילמודרו־תקמוידשכזעדעיאדעתמכניתד"רפמאעד
שיתמפיד עשלישית.ד ושנתעד ענוצאתד תעד לו  ד עלאמויתד עחרןד שלד אישית"ד ומתאותד
לשיפמרד גםד אלאד וישראלד ערפמאיד עוקחרד ע צותד לשםד רחד לאד קשמויםד אלעד פ מלעד
כסמגיעד ערמפא־קמחרד נמשאד אתד ע מקד זיעעד זעד ו נייןד וו ינע.ד עזויןד עחליניד עטיפמלד

ע מרשתדעתייקסמתדפרטניתדמוומח ת.

עיבוי המערך התומך במחקר הנעשה בידי רופאים 	
רופאים	 בידי	 הנעשה	 התומך	במחקר	 לעיבוי	המערך	 לפעול	 הדוח	המליץ	
ושריון	 הנמצא	כעת	בתת־מיצוי,	בעיקר	באמצעות	הקצאת	מימון	מתאים	
זמן	מוקצה	למחקר.	כמו	כן	הדוח	המליץ	לערוך	סיעור	מוחות	ולגבש	מתווה	
רופאים,	 בידי	 מחקר	 עשיית	 בפני	 שניצבים	 האתגרים	 עם	 להתמודדות	

ובכללם	מגבלות	זמן	ואמצעים.	

עחרןדעלאמויתדלו  ד יממקעדלממ  עדשואשרדלתקמםדעוקחרדעוימ־רפמאי,דמווימק דואשרד
לוושחדשויןד ומ תדעוקחרדעחליניתד)ענ שיתדורמועדוותידקמלים(דל ומ תדעוקחרד
עוסיסיד)ענ שיתדורמועדוומס מתדוקחרדאח ויים(,דעםדפמ ליםד םדמת"תדמ םדשמתפיםד
עוקחרד ו ומ תד שתתומךד טממק,ד מארמכתד ג מלעד תמכניתד שלד גיומשעד פילנתרמפייםד לד
מוו ו םדשלדרמפאים־קמחריםדוותידעקמליםדמת ציםדאתדעעכרעדועם.דע ורדיי שעדויןד
עשארדואוצ מתדע וחתדשיתמףדעפ מלעדויןדרמפאים־קמחריםדאלעדלויןדקמחריםדוחעילעד

2
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עתמכניתד כממנתד עקמחר.ד וסחרנמתד עומנ ד וסיסיד ווקחרד ש יחרד יסמחםד עאח וית,ד
ע תי יתדלקזחדאתדעזיחעדויןדחעילמתדקמחריםדוסויועדעחליניתדמעאח ויתדמויןדשתיד

חעילמתדאלמדלת שייעדמלשפרדאתדע ומ עדעושמתפתדמעע  יתדויניעם.

לו  יםד עלאמויתד ואח ויעד 2020ד וימניד לעי רךד עיעד תי ד זעד ונמשאד ומקמתד סי מרד
ועשתתפמתדוחולידעקלטמתדמומוקיםדשמנים,דאךדעמאדנ קעדלומ  דלאדי מ דוגללדוגולמתד

ושורדעחמרמנע.

כומדכןדושר דעו  דמעטכנמלמגיעד יממקדלממ  עדכידעמאדפמ לדלעחותדוכמןדוקחרדלאמויד
שי סמחדווקחריםדוימ־רפמאייםדמווריאמתדעציומר.דעוכמןדירתמםדושאויםדוגמפידוושלד
שיתמפיד יח םד עמאד עוריאמת.ד ותקמםד מחליניתד יישמויתד וקחרית,ד מירכזד ומ עד שמניםד
פ מלעדוקחרייםדויןדגמפיםדשמניםדותקמםדכומדומס מתדוקחר,דותידקמלים,דת שייעדמ מ .

	 )MSc( תוכנית רופא־חוקר ללימודי מוסמך
לרופאים	 שתאפשר	 במלגות	 המלווה	 הרצה	 תוכנית	 להקים	 המליץ	 הדוח	
תהיה	 זו	 תוכנית	 מחקרי.	 מוסמך	 לתואר	 ללמוד	 לרפואה	 לסטודנטים	 או	
	)PhD( הרחבה	של	התוכנית	הקיימת	המאפשרת	לימודי	מחקר	לדוקטורט	
הזמן	 את	 להקצות	 יכול	 שאינו	 יותר	 גדול	 לקהל	משתתפים	 נגישה	 ותהיה	
למחקר	ממושך	ומנותק	מהעבודה	הקלינית	כפי	שלעיתים	דורשים	לימודי	

הדוקטורט.	

איןדוי ידעממ  עד  כמןדפרטנידונמג דליישמםדעולצעדזמ.
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מעבדות ותשתיות לאומיות

מחקר	 בו	 שנעשה	 חוץ־אוניברסיטאי,	 ייחודי,	 מחקר	 מתקן	 היא	 לאומית	 מעבדה	
מצב	 דוח	 עצמו.	 המתקן	 ולחוקרי	 התעשייה	 לחוקרי	 האקדמיה,	 לחוקרי	 משותף	
המדע	המליץ	להכיר	במעבדות	לאומיות	במקומות	ייחודיים,	הקיימות	בלאו	הכי,	
רשות	 של	 המרכזית	 והמעבדה	 שורק	 גרעיני	 למחקר	 במרכז	 ה"שרף"	 מאיץ	 כגון	

העתיקות	בירושלים.	

מאיץ ה"שרף" במרכז למחקר גרעיני שורק 	
ואיץדע"שרף"דעיעדפ ילד)שלודא(דכ שרדשניםדמעפסיחדפ ילמתמדואמחטמורד2019דלצמרךד
וזמד פיד שרעד קזחעד אלמועד שיפיחד ו,ד לשלוד עש רמגד לממ  ע,ד שנוסרד כפיד ש רמגמ.ד
שעתאפשרעדושלודא,דצפמידלעתקילדלפ מלדוחיץד2023.דענעלתדעורכזדלוקחרדגר יניד
עקמחריםד שלד קי משד ומ תםד אתד עש רמגד סימםד ומ מתד לאפשרד םד עתקייועד שמרחד
שעשתושמדוותחןדושלודא.דענעלתדעורכזדוסרעדלממ  עדכידמ  תדעיגמידוט ועדומקנתד
אתדע רכיםדלערקותדעשיומשדוותחןדלצמרכידוקחרדאזרקי.דערקועדכזמדתי רשדלויומןד
וימק דלצמרךדתכנמןדמעחועדשלדו ו מתדותאיומתדמכןדלצמרךדתשלמםד ומרדש מתדעעפ לעד
יכמלד עושמ רגד עותחןד עו חו,ד מ  תד לע רכתד לש ע(.ד )כ־3,000ד מלרד עואיץד שלד
מייתכןד מות שייעד וישראלד ואמניורסיטאמתד וקחרד חומצמתד שלד חטןד לאד וספרד לשושד
שאףדוקמ"ל.דמ  תדעו חודווליצעדלפ מלדלעחצאתדעויומןדענ רשדלערקותדעפ ילמתד

עוקחריתדוותחן.ד

המרכז הלאומי למדעי הארכאולוגיה והשימור 	
רשמתדע תיחמתדע וירעדלממ  עדתמכניתדס מרעדלעחותדורכזדלאמוידלו  ידעארכאמלמגיעד
פ יומתד שלמשד פניד ותפרסתד לד זמד תמכניתד עו  .ד וצוד עולצמתד מקד ורמקד מעשיומרד
מכמללתדונייתדתשתימת,דגימסדכמקדא םדמעחצאתדו נחידוקחר.דעתמכניתדאומרעדלערקיוד

3
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ועאמניורסיטאמת.ד קמחריםד ערשמתד םד קמחריד שלד עושמתףד עוקחרד אתד ניכרתד ווי עד
עויומןדענ רשדלעחותדעורכזדמלפ ילמתמדעשמטפתדומ רךדו־3דוילימןדש"קדושנע.דעמצאעד
לפמ לדשלדתמכניתדזמדתלמיעדווציאתדוחמרמתדויומןדותאיוים.דעממ  עדווליצעדלפ מלד

לעחצאתדעויומןדענ רשדלצמרךדעחותמדשלדעורכז.7

המרכז הלאומי לחקר השואה ולתיעודה 	
ו מלםד ועומויליםד וין־לאמויד וקחרד וכמןד מכןד מארכימןד תי מ ד תשתיתד חייותד משםד וי ד
ותקמםדקחרדעשמאע.8דלפיכךדישדלוקמןדעכרעדגםדותשתימתדאלעדכו ו עדלאמויתדמעחותד
ורכזדלאמוידלקחרדעשמאעדמלתי מ ע.דכפידשנוסרדלממ  ע,דענעלתדי דמשם,דושיתמףדראשיד
עוכמןדעוין־לאמוידלקחרדעשמאעדמאגףדעארכימניםדשלדי דמשם,דות ת יםדלעכיןדותממעד
ראשמנידלעחותדורכזדכזע.דקשיומתמדשלדורכזדכזעדותוערתדויתרדשאתדלאמרדוסחנמתיעד
ואמניורסיטאמתד עשמאעד ליומ יד תקמםד לוקינתד לו  יםד עלאמויתד עאח ויעד מ  תד שלד
מווכללמתדוישראל,דשעצוי עד לדנסיגתעדשלדישראלדוו ו עדעומוילדוקחרדעשמאע.9 

עותממעדשיגמושדוי דמשםדימצגדלפנידמ  תד מקדוצודעו  דוישראלד2022.ד

הספרייה הלאומית 	
עספרייעדעלאמויתדוירמשליםדעיאדעגמףדעלאמוידעומפח דוט םדו ינתדישראלד לדשוירתד
ע םד משלד ישראלד תרומימתד שלד מעקזמתייםד עחמלייםד עומ פסים,ד עכתמוים,ד עאמצרמתד
עתיכמן.ד מעוזרקד עאסלאםד תרומתד אמצרמתד ושיומרד עספרייעד ותוח תד כןד כומד עיעמ י.ד
עספרייעדושושתדתשתיתדוקחרדישראליתדמוין־לאמויתדוןדעו לעדעראשמנעדלקמחריםד
ווגממןדתקמוידו  ידערמקדמעקורע.ד מקדוצודעו  דע גישדאתדקשיומתעדשלדעספרייעד
ערמקד ו  יד לחי מםד עואוציםד וורכזד גםד שת ומ ד שראמיד לאמויתד וקחרד כתשתיתד
ע יגיטלייםדוישראל.דעממ  עדומ אגתדועחשייםדעתחציוייםדשאליעםדנחל עדעספרייעד
עממ  עד כןד כומד פ ילמתע.ד לעושךד ענקמץד עתחציוד לשיומרד ו קיפמתד לפ מלד מווליצעד

ווליצעדלוקמןד רכיםדלע צותעדשלדעספרייעדכתשתיתדוקחרדלאמוית.ד

דלותממעדעתמכניתדעולאדראמדאתדוכתודרשמתדע תיחמתדלממ  תדעו חו. 7ד
דלערקועדראמדאתדוכתודי דמשםדלממ  תדעו חו. 8ד

9   מקדוצודתקמםדליומ ידעשמאעדואמניורסיטאמתדעוקחרדמווכללמתדוישראלד)תש"ף/2020(.

https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_followup2021_appendix_antiquities.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_followup2021_appendix_antiquities.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_followup2021_appendix_YasVashem.pdf
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21078
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21078
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ונמג דלנמשאדעו ו מתדעלאמוימתדוסרעדמת"תדכידלע רכתע,דתשתימתדעוקחרדוישראלד
עושרתמתדאתדקמחרידעאח ויעדשירמתדויטוידוצמימתדותמךדאמניורסיטאמתדעוקחרדמלאד
וקמצעדלען,דויןדעיתרדושלדריכמזדעתשתימתדמעסינרגייעדעותאפשרתדויניעןדמושלדתרומתד
ו מרומתעד אתד לוקמןד נכמנמתד עוי עד מת"תד זאתד ואמניורסיטאמת.ד םד עחייותד עוקחרד
ועחועדמותפ מלדשלדותחנידוקחרדמו ו מתדלאמוימתדוקמץדלו רכתדעאח ויתדוענקעד

שלאלעדפמטנציאלדלחי מםדעוקחרדעאח וידוישראל.ד

התפתחויות נוספות 	
ולו דעתויכעדעאפשריתדוו ו מתדעלאמוימתדעוצמינמתדל ילדראמידלצייןד מ דעתפתקמימתד
ועשנעדעקמלפתדשלעןדפמטנציאלדורקיחדלכתדלפיתמקדתשתימתדעוקחרדעלאמוימתדוישראל:

ויחרמסחמפיתד 	 )CryoEM(:ד קריוגנית	 אלקטרונים	 למיקרוסקופית	 לאומי	 מרכז	
מתאים,ד וימ־ומלחמלמתד לע וייתד ותח ותד טכנמלמגיעד עיאד חרימגניתד אלחטרמניםד
יכמלמתדקסרמתדתח יםד ניכריםדעואפשריםד מושניםדעאקרמנמתדעמטו מדועדשיפמריםד
מקימנימתעד פמרציד רך,ד וקחריםד ואפשרד שייתד זמד וטכנמלמגיעד שיומשד ואיכמתן.ד
עמפךד זמד וטכנמלמגיעד עשיומשד ע־Covid-19.ד נגיףד ווקחרד לד שאתד ויתרד עתוערעד
זאתד קרףד ערלממנטיים.ד עקייםד ו  יד ותקמויד מלפרסמםד לוקחרד סףד לתנאיד וע רגעד
מעםד וימשנים,ד קלחםד זמ,ד וטכנמלמגיעד ספמריםד ותחניםד אךד עימםד חייויםד וישראלד
פרסועד זעד רח ד וישראל.ד לד ערלממנטייםד עקמחריםד לכללד ו נעד ולספחד רקמחיםד
וימניד2020דמ  עדוט םדעאח ויעדעלאמויתדלו  יםד מקדעוצוי ד לדעצמרךדע קמףד
מק ישעד ומ רניתד תשתיתד וישראלד עקמחריםד לרשמתד שי וי ד לאמויד ורכזד לעחיםד
ותקמם.10דמ  תדעו חודרמאעדקשיומתד לימנעדועחותעדשלדתשתיתדלאמויתדוסמגדזע.

שלד 	 וט ועד מעשנייעד מת"תד שלד וט ועד אקתד שמנמת,ד מ  מתד שתיד הנתונים:ד מדעי	
עאח ויעדעלאמויתדלו  ים,דפרסומדזעד תעדאתדוסחנמתיעןדונמג דלנקיצמתדעתויכעד
ותקמםדו  ידענתמניםדוישראל.דמ  תדעעיגמידשלדמת"תדעתוח עדועיוטידעוקחרדשלד
תקמםדזעדמגיושעדותממעדלתמכניתדלאמויתדארו ־שנתיתדותחציודומ רךדשלדכ־150 
וילימןדש"ק.דוטרמתיעדשלדתמכניתדזמדעןדלתומךדותשתימתדענ רשמתדלוקחרדותקמםד
מלוססדורכזי־גגדוומס מתד ו  ידענתמנים,דלתומךדוויומןדוקחריםדותקמם,דלעחיםד
עוקחרדמורכזדלאמוידארצידשירכזמדמיח ומדשיתמפידפ מלעדוין־תקמוייםדוחרודקמחריםד
מוחרודגמפידוושלדמת שייע,דמכןדלוס דתמכניתדלויומןדולגמתדל מחטמרנטיםדמלותר־
 מחטמרנטיםדוצטייניםדותקמם.11דואמתעד תדוקןד מקדשלדמ  תדעאח ויעדעלאמויתד
לו  יםדאתדעיוטידעעמראעדשלדתקמםדו  דענתמניםדמעוליץד לדעכנסתדליומ ידקמועד
וו  ידענתמניםדוכלדאק דותקמוידעליומ דוומס מתדעעשכלעדעגומעעדכורדושלוד

עתמארדעראשמן.12

10   מקדעממ  עדלוקינתדעחותדורכזדלאמוידלויחרמסחמפיתדאלחטרמניםדחרימגניתד)CryoEM(דותח ותד)ימניד2020(.ד
11   מקדמ  תדעעיגמידעויי צתדלמת"תדלנמשאדו  ידענתמניםד) צוורד2020(.

12  עמראתדו  ידענתמניםדוכלדתקמםדי  דואמניורסיטעד)2021(.

https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21261
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21261
http://online.anyflip.com/cdkp/bdmr/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdkp/bdmr/mobile/index.html
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21279
https://www.academy.ac.il/Index3/Entry.aspx?nodeId=769&entryId=21279
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מדע	וטכנולוגיות	קוונטים:דו חומתדעולצתדמ  תדעו יחעדשלדפמרמםדתל"וד)פמרמםד 	
לתשתימתדלאמוימתדלוקחרדמפיתמקדוייסמ עדשלדעאח ויעדעלאמויתדלו  ים(דוורסד
מלטכנמלמגימתד לו  ד לאמויתד תמכניתד 2020ד וחיץד ישראלד וושלתד אישרעד 2019 13ד
ועשתתפמתד עיאד עתמכניתד שנים.ד לששד ש"קד ויליאר ד כ־1.25ד שלד ועיחףד חממנטיםד
עיאד עאמצר.ד מושר ד מעטכנמלמגיעד עו  ד ושר ד עק שנמת,ד רשמתד ופא”ת,ד מת"ת,ד
תשתימתד שלד מוש רמגד ועחועד תחציויתד תויכעד וין־לאמוי,ד פ מלעד שיתמףד כמללתד
מכןד זמ,ד וטכנמלמגיעד עושתושיםד מיישמוייםד ו  ייםד לוקחריםד וו נחיםד וקחר,ד
מוע נחתד סגלד אנשיד וגימסד עיתרד )ויןד ועד ע מסחד וישראלד עאנמשיד עעמןד וע צותד

ולגמתדלתלוי יםדלתאריםדותח וים(.

בינה	מלאכותית: ו צוורד2020דאישרדפמרמםדתל"ודאתד מקדמ  תדעו יחעדלתקמםד 	
ותמכניתד עויי יד עצמרךד עצוי ד לד זעד לוחשתמ.ד מקד שעמזוןד עולאכמתיתד עוינעד
מ  תד ומ.ד מקד ישראלד שלד מעמלךד עג לד עפיגמרד מלצוצמםד ותקמםד לעשח עד לאמויתד
שתתוח ד ש”קד ויליאר ד 5.26ד שלד ומ רךד ועיחףד לאמויתד תמכניתד וצי ד עו יחעד

וארו עדעיוטים:דתשתימת,דעמןדאנמשי,דרגמלציעדמגישעדלנתמנים.14 

13  עולצמתדמ  תדו יחעדוחצמ יתדלוקינתדעצמרךדמעאפשרמתדלעחותדתשתיתדלומ"פדותקמםדו  דמטכנמלמגימתדחממנטיםד)ורסד2019(.
14   מקדמ  תדעו יחעדלוקינתדתקמםדעוינעדעולאכמתיתדמו  דענתמניםד) צוורד2020(.

https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_TelemReport_Quantum_2019_compressed.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_TelemReport_Quantum_2019_compressed.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_TelemReport_AI_2020.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH_TelemReport_AI_2020.pdf
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מדעי הרוח

15  וקחרדמפיתמקדואמניורסיטאמתדוישראל:דעמצאמתדלוקחריםדו לידויומןדוימק ד) צוורד2020(.

וושורד ומחד זוןד זעד ששרמייםד וישראלד ערמקד ו  יד שלד ווצוםד עו  ד ןד וצוד  מקד
עשניםד לאמרךד שעתחולמד מעולצמתד ימזומתד סחרד עמאד כמלמ.ד ו מלםד זעד לתקמםד עושמתףד
ונמשאדזע.ד לדוסיסדזעדעוליץדע מקד לדכועדמכועדצ  יםדלקיזמחדעוקחרדוו  ידערמק.ד

מודל התקצוב של ות"ת 	
התקצוב	 מודל	 לשינוי	 סמילנסקי	 ועדת	 המלצות	 את	 ליישם	 המליץ	 הדוח	
של	מדעי	הרוח	בות"ת	ולהתאים	את	מערכת	ה־CRIS	שיהיה	בה	כדי	לשקף	

את	אופי	העשייה	המחקרית	במדעי	הרוח.

וומס מתד ע־CRISד ו רכתד שלד עטו עד עקלעד תשפ"אד ושנתד כיד לממ  עד נוסרד ומת"תד
עעשכלעדעגומעעדותמךדכממנעדלעשתושדונתמניעדוומ לדעתחצמודשלדמת"ת.דו רכתדזמד
מפרחיםד ספריםד שלד מו יחרד ערמק,ד וו  יד וקחרד תמצריד שלד ספירעד לראשמנעד תאפשרד
וספריםדש  דכעדלאדעמואמדוקשומןדוומ לדעתחצמו.דכומדכןדמת"תדוחיועדמ  עדלוקינתד
רכיודעפרסמויםדוומ לדעתחצמו,דמעיאדתויאדוקשומןדאתדענתמניםדשיעימדזויניםדואוצ מתד
ו רכתדע־CRISדמכןדאתדעולצמתדמ  תדסוילנסחידלאמפןדעכללתםדשלדעפרסמויםדוו  יד

ערמקדוומ לדעתחצמו.ד

ולו דעויומןדעשמטףדלו  ידערמקדלפידומ לדעתחצמודשלדמת"ת,דחייםדגםדויומןדוימק ד
לוקחריםדותקמם,דעומשגד רךדו נחידוקחרדשלדחרנמתדוקחרדקיצמנימתדמפניוימתד)כגמןד
חרנמתדצויתמת(דמ רךדתרמומת.דלפידנתמנידעלשכעדעורכזיתדלסטטיסטיחע,דשי מרםדשלד
ו  ידערמקדועמצאעדלוקחריםדוויומןדוימק דעיעדכ־9.2%דושנתד15.2019דעממ  עדוזעירעד
ועסכנמתדעטומנמתדל תי דעוקחרדוו  ידערמקדוישראלדאםדתקמלדירי עדושי מרדזע.ד

4

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/395/06_20_395b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/395/06_20_395b.pdf
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תשתיות במדעי הרוח 	
הדוח	המליץ	להעצים	את	ההשקעה	בתשתיות	למחקר	בתחום	מדעי	הרוח	
ולהגדיל	את	התמיכה	בתשתיות	המחקר	הנדרשות	למדעי	הרוח	הדיגיטליים.

ערמקד ו  יד ותקמםד ו נחיםד וקלחד עמאד כיד לממ  עד וסרד מעטכנמלמגיעד עו  ד ושר ד
אלעד ו נחיםד ותקמם.ד ותח ויםד וקחרד מתשתימתד כליםד לפתקד שוטרתםד ע יגיטלייםד
עו מיחיםד ועו  יםד לקמחריםד ערמקד וו  יד קמחריםד ויןד פ מלעד שיתמףד וקייויםד
כןד כומד לו נח.ד שמתפמתד שתעיינעד לפקמתד וקחרד חומצמתד שתיד שלד וחימוןד מומתניםד
מופתד רכיםדארמכתדטממקד ניירדו ינימתדלאמויד יק ד גיושמד מעאח ויעדעצ ירעד עושר ד
פרמיחטד שעםד ירמשלים,ד תמל מתד ונמשאד י  ד ורכזיד שניד עחיםד גםד עושר ד ונמשא.16ד
תשתיתדקשמודוו  ידערמקדע יגיטליים.דואק דועורכזיםדשמתפיםדגםדעספרייעדעלאמויתד
מעטכנמלמגיעד עו  ד ושר ד ונכ"ליתד עוי עד עממ  עד ושיקתעד םד ע תיחמת.ד  מרשמתד
משלד מעקורעד ערמקד ו  יד שלד ערועד וקשיומתםד עכרעד שפיגלוןד שי־ליד  גו'ד
עראשיד עו  ןד שלד לפתקמד י ומ ד זעד נמשאד כיד ציינעד עיאד ותקמם.ד תשתימתד  פיתמקד
עושר ד שלד ע ומ עד תמכניתד לעיחו ד תמכלד שועיממ צמתד יומד עושר ,ד שלד עק שד

ונמשאיםדאלע.ד

ונמשאדזעדראמדגםדאתדעעתפתקמימתדעאקרמנמתדותקמםדו  ידענתמניםדכפידשעןדומצגמתד
ופרחדעחמ ם.דעממ  עדו גישעדאתדעתרמועדעאפשריתדע צמועדשלדחי מםדו  ידענתמניםד
וישראלדלו  ידערמקדע יגיטלייםדמחמראתדלממ אדשואוציםדלחי מםדו  ידענתמניםדלאד
עממ  עדווליצעדלערקיודאתדוסלמלדעו נחיםד ויןדעיתרד יפסקמד לדתקמםדו  ידערמק.ד
גםד עקורעד וו  יד עותוח ד ענתמניםד ו  יד ותקמםד לו  ד עלאמויתד עחרןד שלד עק שד

לו  ידערמקד)ראמדערקועד לדתמכניתדזמדופרחדעוא(.ד

תוכנית למענקי מחקר גדולים וארוכי טווח 	
טווח	 וארוכי	 גדולים	 מענקי	מחקר	 למתן	 תוכנית	 הקמת	 על	 המליץ	 הדוח	
כ־400,000	עד	800,000	ש"ח	לשנה	 ה־ERC,	בהיקף	של	 בסגנון	מענקי	
למשך	4	עד	5	שנים,	למיזמים	בעלי	מצוינות	מוכחת	בתחום	מדעי	הרוח.	

תמכניתד לעשיחד שוכממנתעד לממ  עד וסרעד לו  ד עלאמויתד עחרןד לכן,ד חמ םד שצמיןד כפיד
ו נחיםדאישיתדק שעדשת ניחדויומןדרודועוחמולד  דכעדותמכנימתדעאישימתדשלדעחרןד
וטרתד גומע.ד תגומלד פמטנציאלד ו ליד אךד גומעעד סיכמןד ורותד עותאפייניםד לוקחריםד
עתמכניתדעיאדלתומךדווקחריםדפמרציד רךדוכלדתקמוידעוקחרד)כמללדו  ידערמק(.דעחרןד
וחממעדלעתקילדותמכניתדזמדוסתימד2021.דעממ  עדתמוכתדוימזועדזמדמו גישעדאתדעצמרךד
לעכירדואמפימדעותמ מלמגידעשמנעדשלדעוקחרדוו  ידערמקדל מותדזעדענ שעדוו  יםד

עו מיחיםדמלעתאיםדלאמרמדאתדחריטרימנידעשיפמטדלוקחריםדותקמםדזע.

16  ו ינימתדארמכתדטממקדותקמםדו  ידערמקדע יגיטלייםדוישראל:דקזמןדמוציאמתד)ימניד2019(.

http://www.young.academy.ac.il/SystemFiles/digital%20Humanities%20Hebrew%20paper%20IYA%202020.pdf
http://www.young.academy.ac.il/SystemFiles/digital%20Humanities%20Hebrew%20paper%20IYA%202020.pdf
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המלצות נוספות 	
תוכנית	"שאר	רוח"	לחיזוק	מדעי	הרוח:	הדוח	המליץ	ליישם	את	המלצות	
ועדת	שיין	לחיזוק	מדעי	הרוח,	ובייחוד	המליץ	להפעיל	את	תוכנית	"שאר	

רוח".	

ובחיזוקן	 שבשימורן	 החשיבות	 את	 הדגיש	 הדוח	 שפות:	 לימודי	 חיזוק	
לימודי	 ובעיקרן	 הרוח	 מדעי	 בתחומי	 למחקר	 הדרושות	 המיומנויות	 של	
הקמה	 שפות,	 למורי	 ייעודיים	 תקנים	 קביעת	 לבחון	 המליץ	 הדוח	 שפות.	
שפות	 ותוכנית	 בין־אוניברסיטאי	 שיתוף	 לשפות,	 ספר	 בתי	 של	 שדרוג	 או	
ארצית.	עוד	המליץ	הדוח	על	שילוב	תלמידי	תיכון	מצטיינים	בלימוד	שפות	

באוניברסיטאות	בדומה	לשילובם	בלימוד	מתמטיקה.

הרוח	 מדעי	 בתחום	 חוקרים	 בגיוס	 לתמוך	 המליץ	 הדוח	 חוקרים:	 גיוס	
בתחומים	 מצטיינים	 לחוקרים	 מיוחדים	 תקנים	 והענקת	 מימון	 באמצעות	
החזרת	 לצורך	 וכן	 היעלמות,	 בסכנת	 המצויים	 או	 בארץ	 קיימים	 שאינם	

חוקרים	ישראלים	מובילים	מחו"ל.	

מצטיינים	 תוכניות	 להקים	 המליץ	 הדוח	 מצטיינים:	 לסטודנטים	 תוכניות	
לתואר	ראשון	ולתארים	מתקדמים	במדעי	הרוח	ולתגבר	את	אלה	הקיימות	

כיום	באוניברסיטאות.

ונמג דלעולצמתדל יל,דאיןדוי ידעממ  עד  כמןדפרטני.דומת"תדנוסרדלממ  עדכידעומ צעד
לעשכלעדגומעעדממת"תדוייקסמתדקשיומתדרועדלחי מוםדשלדו  ידערמקדוומס מתדלעשכלעד
פ יעד קויועד פרמפ'ד וראשמתד עיגמידק שעד מ  תד 2020ד ונמווורד ומנתעד לפיכךד גומעע.ד
מאמפניד זוניםד למקמתד כמללד חמנחרטימת,ד גיומשדעולצמתד לצמרךד ון־גמרימן(ד )אמניורסיטתד
יישמם,דלחי מםדו  ידערמק.דווסגרתד ומ תעדחיולעדמ  תדעעיגמידשלדמת"ת,דויןדעשאר,ד
ערמק,ד ו  יד לתקמםד עחמ ומתד וממ  מתד שגמושמד ע יחרייםד עווצאיםד מאתד ע מקמתד אתד
כימם.ד ערמקד ו  יד וצוד ו מ כניםד לד נתמניםד מכןד 2019,ד לשנתד עו  ד וצוד מועםד מקד
מ  תדעעיגמידצפמיעדלעגישדאתדעולצמתיעדלמת"תדותמךדכשלמשעדקמ שים.ד לדרח דזעד
מ  תדעו חודל מקדוצודעו  דחמראתדליישמםדועירדמוחיףדשלדאסטרטגיעדלקיזמחדו  יד

ערמקדוישראל.

וספרד לעג לתד עישראליתד עצ ירעד עאח ויעד ועצ מתד תמוכתד עו חוד מ  תד כןד כומד
עסטמ נטיםדלתמארדראשמןדוו  ידערמקדותמךדעעכרעדועימתדעוקחרדמעעמראעד)משגשמגם(ד
ותקמםדזעדשלמויםדיק ימ.17ד םדזאתדעממ  עדסומרעדשישדלוקמןד רכיםדלחוי תדוספרד

עתחניםדלאנשידסגלדוו  ידערמקדואמפןדשאינמדתלמידווספרדעסטמ נטיםדותקמם.

17  עצ מתדלעג לתדוספרדעסטמ נטיםדופחמלטמתדלו  ידערמקד)ימניד2020(.

http://www.young.academy.ac.il/SystemFiles/5-1-2020.pdf
http://www.young.academy.ac.il/SystemFiles/5-1-2020.pdf
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מדעי החברה

דראמדאתדעקלטתדמת"תדוימםד27דואפרילד2020. 18ד

עטכנמלמגימתד עעתפתקמימתד לאמרד עקורעד ו  יד שלד וקשיומתםד עו  ד ןד וצוד  מקד
עא ם,ד לד עיחףד לד רקומתד עשפ מתד אלעד לעתפתקמימתד עאקרמנים.ד ע שמריםד שלד
 עקורעדמ לדעכלכלע.דלו  ידעקורעדתפחי דקשמודועונתדתעליכיםדאלעדמעשלכמתיעםד
ערקומת,דמ ליעםדלפתקדאתדעכליםדער ימנייםדמעותמ מלמגייםדלניתמקם.דלפיכךדע מקדעוליץד
לתומךדווקחריםדמועמראעדוו  ידעקורעדשי סחמדועתפתקמימתדאלעדמועשלכמתיען.ד

 קידום מחקרים רב־תחומיים בנושא של טכנולוגיות  	
חדשות

הדוח	המליץ	על	קידומם	של	מחקרים	רב־תחומיים	שישלבו	את	מדעי	החברה	
עם	הטכנולוגיות	החדשות	כדי	להבין	את	השלכותיהן	של	טכנולוגיות	אלה.	
וכן	לתמוך	 הדוח	המליץ	לעודד	בעיקר	מחקרים	בעלי	היתכנות	הוראתית	

במענקי	דוקטורט	לסטודנטים	מצטיינים	שיעסקו	בנושאים	אלה.

ושר דעו  דמעטכנמלמגיעדוסרדלממ  עדשעמאדוווןדכימםדו נחיםדותקמםדו  ידעקורעד
עותוססיםד לדשיתמפידפ מלעדויןדקמחריםדוו  ידעקורעדמקמחריםדועו  ים,דמויןדשתיד
חומצמתדוקחרדלפקמת.דו נחיםדאלעדוומח יםדופיתמקדכליםדמתשתימתדוקחרדותח וים.ד
תחציודעוקחרדעומחצעדועחשרדזעדלתקמוידו  ידערמקדמעקורעדג לדפידארו עדושנתד

2019דלשנתד2020ד)וכ־2דוילימןדש"קדלכ־8דוילימןדש"ק(.

ווסגרתדתמכניתדמת"תדלחי מםדתקמםדו  ידענתמניםדעשיחעדעחרןדעלאמויתדלו  ד)ווקזמרד
עעגשמתדתשפ"ו(דוסלמלדו נחיםדותקמםדו  ידענתמניםדכשע גשדעמאד לדו  ידעקורע.18 
וטרתדעוסלמלדעיאדלתומךדווקחריםדק שנייםדעושלויםדאתדו  ידענתמניםד םדו  יד

5

https://che.org.il/?decision=%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94
https://che.org.il/?decision=%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94
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זעד עקורעדמופתקיםדאמדושתושיםדוכליםדקישמוייםדותח וים.דעוטרעדעיאדשוסלמלד
שי ציומד כ יד עקורעד וו  יד מלשילמוןד ענתמניםד ו  יד שלד ותמ מלמגימתד לחי מםד ימוילד
ועםדאתדעוקחר.דכ ידלתורץדעגשתדוחשמתדווסלמלדו נחיםדזעדעו נחדעותאפשרדומד

ג מלדועוחמולדוו נחיםדאישייםדוו  ידעקורע.

עממ  עדווליצעדלחייםדואח ויעדעלאמויתדלו  יםדימםד ימןדונמשאדתפחי םדשלדו  יד
עקורעדועונתדעעשפ מתדשלדטכנמלמגימתדק שמתד לדעקורעדוכללדמזמדעישראליתדופרט.ד
אירמ דכזעדיכמלדלעממתדוסיסדלאפימןדו מיחדמוחיףדימתרדשלדעכליםדמעושאויםדענ רשיםד

לתויכעדווקחריםדותקמםדזע.ד

תוכנית למענקי מחקר גדולים וארוכי טווח 	
החברה	 למדעי	 בנוגע	 גם	 הרוח,	 למדעי	 בנוגע	 הדוח	 להמלצות	 בדומה	
טווח	 וארוכי	 גדולים	 מענקי	מחקר	 למתן	 תוכנית	 הקמת	 על	 הדוח	 המליץ	
כ־400,000	עד	800,000	ש"ח	לשנה	 ה־ERC,	בהיקף	של	 בסגנון	מענקי	

למשך	4	עד	5	שנים,	למיזמים	בעלי	מצוינות	מוכחת	בתחום.	

כפידשצמיןדל יל,דלשוקתעדשלדעממ  ע,דעחרןדעלאמויתדלו  דוח ותדתמכניתדו נחיםד
ורמקדזמדלכלדתקמוידעוקחרד)ראמדערקועדל ילדופרחדו  ידערמק(.
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קשרי אקדמיה-ממשל

דוי  דנמסףד לדתמכניתד"וושח"דניתןדלוצמאדואתרדעתמכנית. 19ד

וומס מתד ענ שעד עוסיסיד עוקחרד ויןד עחשרד קשיומתד אתד ע גישד עו  ד וצוד  מקד
עאח וייםדלויןד ומ תםדשלדושר ידעוושלעדעשמנים.דחשרדזעדקשמודעןדלצמרךדע ורתד
מעןדלצמרךדחי מםדעיכמלמתדעוחצמ ימתד לגמפידעוושלדערלממנטייםד קזיתדעי  דעוקחריד

מעוקחרימתדשלדעפחי מתדעוחצמ יתדוגמפידעוושל.

עידוד רכישת תארים גבוהים 	
הדוח	המליץ	לפעול,	בשיתוף	עם	משרדי	הממשלה	ועם	האוניברסיטאות,	
ולעסוק	 גבוהים	 תארים	 לרכוש	 הממשלה	 במשרדי	 המקצוע	 דרגי	 לעידוד	

במחקר	התואם	את	צורכי	משרדיהם.	

כפידשוסרעדמת"תדלממ  ע,דווסגרתדעי רכמתעדלתמכניתדערו־שנתיתדעואעדנוקןדל מוחד
נמשאדעתשמאעדלעשכלעדגומעעדותח ות,דשוטרתעדלוססדאפיחידותר־ מחטמרטדק שים,ד
מוכללםדאפיחדו ורדלוגזרדעציומרידע מועדלזעדשחייםדעימםדותמכניתד"וושח"דליישמםד
ו  דווושל.19דלע רכתדמת"ת,דעשתלומתדשלדומגרידתמארדשלישידווגזרדעציומרידת זמרד
לשפרדאתדעחשרדויןדעאח ויעדלוושלדוי ילמתדערועדוימתרדמלע ציםדאתדע רגדעוחצמ יד
וושר ידעוושלע.דמת"תדומקנתדנמשאדזעד םדנציומתדשירמתדעו ינעדמ םדגמפיםדנמספיםד

ועוגזרדעציומרידמעשלישי,דמכןד םדקמחריםדועאח ויע.ד

קרנות מחקר ייעודיות 	
צורכי	 ייעודי	התואם	את	 הדוח	המליץ	על	הקמת	קרנות	לתמיכה	במחקר	
במשרד	 הראשי	 המדען	 וקרן	 פזי	 קרן	 כדוגמת	 השונים,	 הממשלה	 משרדי	

החקלאות.

איןדוי ידעממ  עד  כמןדונמג דליישמםדעולצעדזמ.ד

6

https://www.mimshak.org.il/
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נספח: ישיבות הוועדה

משתתפים	חיצונייםנושאיםמועד

ווצאיםד לדאמפןדע יממקד לדוצוד.ד261דואפרילד2020
עו  דו מלם
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