
  :3102 –( מ'וע) למימשלח האקדמיה למדעים "דו המלצות יישום אחרי למעקב הועדה

 הקדמה

ח "רות ארנון את הדו' פרופ -העבירה נשיאת האקדמיה , כמתבקש לפי חוק האקדמיה הישראלית למדעים

כדי לעקוב אחרי יישום . ר הכנסת מר יולי אדלשטיין ולשר המדע מר יעקוב פרי"שנתי הראשון ליו-התלת

כמו כן התבקשה הועדה (. להלן ועדת העיקוב)ארנון ועדה מקרב חברי האקדמיה ' ח הקימה פרופ"המלצות הדו

 .6102שנתי הבא של האקדמיה שיימסר לרשויות בנובמבר שנת -ח התלת"להכין את הרקע לכתיבת הדו

 

 הועדה חברי

חוה ' פרופ, (ר"יו)רשף טנא ' פרופ: קדמיה כדלהלןברי האארנון מינתה את חברי ועדת העיקוב מקרב ח' פרופ

מנהל האקדמיה  -ר מאיר צדוק"ד(. חבר)דניאל וייס ' ופרופ( חבר)יוחנן פרידמן ' פרופ, (חברה)טורניאנסקי 

 .סימה דניאל נתמנתה כמזכירת הועדה' גב. מונה כיועץ לועדה בעמדת משקיף

 

 מ'הועעבודת  אופן

קיימו חברי , בין שתי ישיבות אלו ואחריהן. 6102ישיבות מליאה ביוני ובדצמבר הועדה קיימה עד כה שתי 

הועדה התייעצה (. באנגלית)ח המלא "כפי שיפורט בדו, ר פגישות עבודה רבות עם גורמים שונים"הועדה והיו

מדיניות קובעי , ופגשה מנהלים ויושבי ראש של קרנות המחקר בארץ, בכירים מדענים עם, עם חברי אקדמיה

להבין את מדיניות המחקר וחלוקת . 0: לפגישות אלו היו שתי מטרות עיקריות. וגורמים נוספים( מחקר ופיתוח)

לנסות ולהצביע על פערים במחקר המדעי שמימונם עשוי לשפר את המחקר המדעי . 6-המשאבים הנוכחית ו

 .רים במשאבי המחקר במדינת ישראלח הנוכחי מתיימר להיות כוללני ולהצביע על כל החוס"אין הדו. בארץ

 

 ח"הדו מבנה

ח המלא כולל תקציר מנהלים ונספחים "הדו. ח תורגם לעברית"תקציר הדו. ח המלא נכתב בשפה האנגלית"הדו

ח המלא כולל גם סיכום הפגישות הרבות שנערכו על ידי חברי הועדה "הדו. ח"רבים המהווים חלק אורגני מהדו

 .רמי ממשל העוסקים ביישום מדיניות המחקר והפיתוח האזרחיעם מנהלי קרנות המחקר וגו

 

' תודתנו נתונה לפרופ. ח זה"אנחנו מודים לכל האנשים שהקדישו מזמנם ללמדנו ולסייע לנו בכתיבת דו: תודות

מנואל ' פרופ, מנחם יערי' פרופ, חיים סידר' פרופ, זאב תדמור' פרופ, יהושע יורטנר' פרופ, רות ארנון

, טלי רוזנבאום' גב, יאיר רוטשטיין' דר, בני גייגר' פרופ, ישראל-יצחק בן' פרופ, דוד הורן' פרופ ,טרכטנברג

כמו כן אנו רוצים להודות לכל . שמעון ינקלביץ' פרופ, עומרי רנד' פרופ, יורם שפירא' פרופ, דן אורון' פרופ

אנו מודים גם (. ראה מטה -יתשמם מצורף לכל פריט תשת)המדענים שהיו מעורבים בהכנת רשימת התשתיות 

 .ח זה"נה שסייעה רבות בכתיבת דוסימה דניאל על עבודתה הנאמ' לגב

  

 (סיכום)ח מנהלים "דו

 .התקציר כולל את המסקנות העיקריות של עבודתנו

מחקר זה שואף להעצים את הידע האנושי . המחקר הבסיסי בארץ מתנהל ברובו באוניברסיטאות המחקר. 0

חרף מגבלות תקציביות . איכותי המשרת את מדינת ישראל מבחינה תרבותית ומעשית כאחתולטפח כח אדם 

 .המחקר המדעי הבסיסי בארץ הינו ברמה גבוהה ביותר ומתנהל בשקיפות מלאה, חמורות

 

אנו מזהים פער הולך ומתרחב בין ישראל ומדינות מתקדמות במחקר המדעי בהצטיידות בתשתיות מחקר . 6

לכל פריט ₪ מיליון  3-31נו ממליצים על הקמת תכנית למימון תשתיות מחקר מדעי בעלות של על כן א. יקרות

תכנית זו . הנדסה ומחקר רפואי ועבור תכניות ומייזמים גדולים במדעי הרוח והחברה, במדעים המדוייקים

ת עם ותתרחב לממדים שיאפשרו למדענים ישראלים לעמוד בתחרות הוגנ( פיילוט)תתחיל כתכנית בוחן 

לפיכך . בבדיקת ההצעות הראויות למימון המידה העיקרית-מצוינות מדעית חייבת להיות אמת. ל"עמיתיהם מחו

. שבראשה יעמול חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים( חבר נאמנים)תכנית זאת תנוהל על ידי ועדה 

 .פ"צה הלאומית למות והמוע"כמו כן אנו ממליצים כי בהנהלה ישבו נציגים אקדמיים מטעם הות

 

עם )בנוסף וכדי לחזק את הנקודה הזאת אנו ממליצים לקיים סקר השואתי בין ישראל למדינה מתקדמת מדעית 

סקר זה יתרכז בבדיקת מנגנוני מימון לפריטי . דנמרק או שוייץ, הולנד, כמו שבדיה( גודל אוכלוסיה דומה

הסקר . אלו בישראל ובמדינה הנסקרת פריטי תשתיתבעיקר לבחינת המצאי של ותשתיות בהיקף כספי דומה 

לשם עריכת הסקר הועדה למעקב . ייערך על ידי מוסד נאמן של הטכניון המנוסה בעריכת סקרים השואתיים



הפריטים הללו (. 0ראה נספח )בהיקפים דומים ( תשתית מדעית)של פריטי ציוד ( 01-61)תספק רשימה קצרה 

 . ייצגו תחומי מחקר רחבים

 

אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח שיתופי , מהיותה של ישראל מדינה מבודדת מבחינה פיזית ומדעית באיזור .3

אנו רואים בדאגה רבה את הפער שנוצר עם השנים . פעולה עם מדענים ממדינות מתקדמות במחקר המדעי

צים להרחיב את אנו ממלי. ב ומאירופה"במימון מחקרים משותפים של מדענים ישראלים עם מדענים מארה

אנו מאמינים כי בהינתן המגבלות הקיימות . ב"המסגרות למימון מחקרים משותפים בין מדענים מהארץ ומארה

ההרחבה תתאפשר על ידי הגברת המימון לתכנית המשותפת בין הקרן הלאומית , לשיתופי פעולה מאין אלו

ה נלאומית למצוא דרכים שתמנע-ן הדואנו ממליצים לקר. ב"ארה-לאומית ישראל-ב והקרן הדו"למחקר בארה

רן את מעמדו הנחות של החוקר הישראלי השותף לעומת החוקר הראשי האמריקני בתוכניות המשותפות עם הק

 .הלאומית האמריקנית למחקר

  

דוקטורנטים מארצות המערב במעבדות המחקר -אנו רואים בדאגה רבה את העדרם של תלמידי מחקר ובתר. 2

-אנו ממליצים על הקמת תוכנית בוחן תחרותית לקליטת בתר" האקדמיה הצעירה"אחת עם בעצה . בישראל

החוקרים הצעירים הנבחרים יבלו כמחצית (. בעלי אזרחות אמריקנית או עם כרטיס ירוק)ב "דוקטורנטים מארה

ת שהותם בארץ תמומן ממקורו. ב"מזמנם במעבדות בארץ והמחצית הנוספת במעבדות מחקר מתקדמות בארה

 .ב"ארה-לאומית ישראל-הקרן למימון החוקרים הצעירים תנוהל על ידי הקרן הדו. מקומיים

 

אנו קוראים להקמת . אנו עדים להדלדלות המחקר הנעשה על ידי רופאים בבתי חולים ורופאים בקהילה. 5

והמחקר קליני  -מנגנון חדש שיאפשר לרופאים בבתי חולים ובקהילה לחלק את זמנם בין הטיפול הרפואי

אנו מאמינים כי הקמת מסגרת זו תהיה לתועלת רבה למדעי הרפואה ולרמת הרפואה בארץ באופן . הרפואי

 .כללי

 

מכיוון שהצרכים עליהם הצבענו הינם חשובים ביותר להתפתחות המדעית בארץ אנו ממליצים כי מרבית . 2

ולא על ידי חלוקה של משאבים המימון לצרכים חדשים אלו יהיה מאמצעים חדשים שיוקצו למטרות אלו 

 . מחקרית בלאו הכי\הקיימים במערכת האקדמית

 

לכן אנו . ח ישנם פערים שלא השכלנו להשלים בזמן ויש לפעול בהמשך כדי לסגור עליהם"וחרף הגשת הד. 7

 .ח ביניים בלבד"ח זה כאל דו"מתייחסים לדו

 


