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הפעילות השוטפת

1.1 < קבלת חברים חדשים לאקדמיה

חברים  שישה  בחרה   )2016 ביוני   21( תשע"ו  בסיוון  ט"ו  מיום  בישיבתה  האקדמיה  של  הכללית  האסיפה 

וחברות חדשים אל שורותיה, ואלה הם: ישראל ברטל - פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל 

גורן�ענבר - פרופסור אמריטוס במכון לארכאולוגיה  נעמה  בירושלים;  זמננו באוניברסיטה העברית  ויהדות 

אביב;  תל  באוניברסיטת  כללית  להיסטוריה  בחוג  פרופסור   - מלמן  בילי  בירושלים;  העברית  באוניברסיטה 

במכון  פרופסור   - קלעי  גיל  למדע;  ויצמן  במכון  שטח  ופני  לחומרים  במחלקה  פרופסור   - קליין  יעקב 

רכבי - פרופסור לרפואה באוניברסיטת תל  גדעון  איינשטיין למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים; 

אביב, המטולוג ואונקולוג ילדים ומנהל מרכז שיבא לחקר הסרטן בתל השומר.

האספה  של  הפתוחה  בישיבה  התקיימו  שלהם  הבכורה  והרצאות  לאקדמיה  החדשים  החברים  קבלת  טקס 

הכללית של האקדמיה ביום ג' דחנוכה, כ"ז בכסלו תשע"ז, 27 בדצמבר 2016, בבית האקדמיה בירושלים )ראו 

פירוט להלן בפרק "הרצאות, כינוסים ואירועים"(. 
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באספה  הראל  דוד  ופרופ׳  וילנר  איתמר  פרופ׳  יוסף קפלן,  פרופ׳  כהן,  נילי  פרופ׳  ולשמאלו�  חנוכה,  נרות  על  )מימין( מברך  דן שכטמן  פרופ׳ 

הכללית הפתוחה בחנוכה תשע"ז.
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1.2 < דיווח פעילות שוטפת

המדעית  הפעילות  לקידום  החוק,  פי  על  תפקידה  בתוקף  שוטפת,  פעילות  מקיימת  למדעים  האקדמיה 

לממשל  בייעוץ  האקדמיה  של  ומתמשכות  חדשות  פעולות  השנה  נעשו  זו  במסגרת  ולטיפוחה.  בישראל 

בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, בסקירה מעת לעת של הפעילות המדעית 

בישראל בתחומים שונים ובהערכתה של פעילות זו )ראו פירוט להלן בסעיף 1.4(.

עם  הקשר  טיפוח  האקדמיה,  של  המדעיים  החוץ  קשרי  חיזוק  באלה:  לפעול  השנה  הוסיפה  האקדמיה 

אקדמאים בחו"ל לקידום קליטתם בארץ ופעילות החטיבות למדעי הטבע ולמדעי הרוח והחברה וההוצאה 

לאור )ראו פירוט להלן בפרקי היחידות(. כמו כן הרחיבה והעשירה האקדמיה את הפעולות לקידום הנחלתו 

של מדע לציבור )ראו להלן בסעיף 1.7(. 

קידום וחיזוק הקשר עם אקדמיות זרות  > 1.3

קידום קשריה המדעיים הבין�לאומיים של ישראל הוא אחת המשימות החשובות של האקדמיה. במהלך השנה 

האחרונה נרקמו והתחזקו קשרים עם אקדמיות זרות, שהובילו לחתימה על הסכמים לשיתוף פעולה, לקיום 

כינוסים משותפים, לביקורי חוקרים ולכינון יחסים שוטפים בין האקדמיות. 
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ייעוץ והערכה לגורמי הממשל ולציבור בישראל  > 1.4

לממשלה  "לייעץ  לחוק(:   2.3 )בסעיף  האקדמיה  של  תפקידיה  עם  מונה  התשכ"א-1961  האקדמיה,  חוק 

לאומית". בשנים האחרונות העמיקה האקדמיה את  בעלי חשיבות  ולתכנון מדעי  הנוגעות למחקר  בפעולות 

ייעוץ לממשלה ולרשויות, והיא ערכה פעולות סקירה והערכה בתחומים שונים, ובהם מדעי  פעילותה במתן 

הטבע והחיים ומדעי הרוח והחברה.

אלו הן ועדות הייעוץ, ההערכה והמעקב שכוננו או פעלו השנה מטעם האקדמיה בתחומים השונים�

ועדת דוח מצב המדע התלת�שנתי בישראל )תשע"ז( )ראו פירוט להלן בפרק זה(  >

ועדת מעקב ליישום מסקנות דוח מצב המדע התלת�שנתי בישראל )תשע"ז( )ראו פירוט להלן בפרק זה(  >

הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות )ראו פירוט להלן בפרק "הפעילות בחטיבה למדעי הרוח"(  >

הוועדה לבדיקת מצב הקניין הרוחני ורישום הפטנטים בישראל )ראו פירוט להלן בפרק זה(  >

ועדת מומחים לבדיקת הנושא של איכות חיים )wellbeing( בישראל )ראו פירוט להלן בפרק זה(  >

החטיבה  "פעילות  בפרק  להלן  פירוט  )ראו  בישראל  גרעינית  בפיזיקה  הפעילות  לבחינת  לאומית  ועדה   >

למדעי הטבע"(

את הדוחות המלאים של הוועדות שהוגשו למועצת האקדמיה ואושרו בה אפשר למצוא באתר האקדמיה, 

בחלונית� "דוחות האקדמיה".

דוח מצב המדע בישראל  > 1.4.1

דוח מצב המדע התלת�שנתי השני הוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת 

ולשר המדע ביום 26.12.2016. 

פרופ'  האקדמיה  חבר  של  בראשותו  האקדמיה  של  ועדה  עבודת  פרי  הוא  הדוח 

והוא  האקדמיה"(,  "ועדות  בפרק  להלן  ראו  הוועדה  חברי  )לרשימת  טנא  רשף 

מוגש על פי התיקון לחוק האקדמיה, התש"ע-2010, שלפיו על האקדמיה להגיש 

והמחקר  המדע  מצב  על  תלת�שנתית  סקירה  ולכנסת  המדע(  )שר  לממשלה 

בישראל לעומת מצבו בעולם. 

הוועדה נחלקה לארבע תת�ועדות, וכל אחת מהן עמלה על פרק אחד של הדוח. הדוח נועד להצביע על הישגים 

במחקר האקדמי בארץ בשלוש השנים האחרונות מחד גיסא, ועל פערים בו מאידך גיסא, למען קידומו וביסוסו.

המדעי  במחקר  ההתפתחויות  את  בולטים,  ישראלים  חוקרים  של  הדופן  יוצאי  המחקר  הישגי  את  סקר  הדוח 

המדעי  המחקר  לתפוקות  יוחד  נוסף  פרק  ועוד.  המחקר  אוניברסיטאות  של  מהדוחות  שמשתקף  כפי  בארץ 

בארץ ולהשוואה לתפוקות המחקר של מדינות מפותחות אחרות. הדוח ונספחיו מצויים באתר האקדמיה. ב�5 

בפברואר 2017 הובאו עיקרי מסקנות הדוח לדיון באקדמיה במפגש שנכחו בו חברי האקדמיה, נציגי ות"ת, נציגי 

המוסדות להשכלה גבוהה, נציגי קרנות לאומיות וקרנות בין�לאומיות ומדענים ראשיים במשרדי הממשלה. 

פרק 1 < דוח פעילות
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להלן עיקרי המסקנות וההמלצות שעלו בדוח מתוך פעילותן של ארבע תת�הוועדות�

חסרים בתשתיות לאומיות

בהצטיידות בתשתיות  בכל האמור  לבין המדינות המתקדמות במחקר המדעי  ישראל  בין  והולך  גדל  פער  קיים   >

מחקר יקרות. ההמלצה היא להקים תכנית למימון תשתיות מחקר מדעי המבוססות על מצוינות מדעית, שישמשו 

את המדעים המדויקים, ההנדסה והמחקר הרפואי, וכן תכניות ומיזמים גדולים במדעי הרוח והחברה.

מדעי הרוח והחברה

פיתוח מדעי הרוח והחברה ושמירה על מעמדם הראוי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל חיוניים לדמותה   >

התרבותית והחברתית של המדינה. יש למצוא דרכים נוספות להתגבר על המשבר המתמשך במדעי הרוח. 

עם זאת לא יהיה מנוס מהאחדת תכניות בתחומים מסוימים, ובכלל זה הקמת תכניות בין�אוניברסיטאיות.

בשל ההשתנות המהירה של קווי המתאר של תחומי הידע במדעי החברה והשילובים הבין�תחומיים המתרבים   >

ובשוק העבודה.  והולך בעולם הידע  גדל  בין�תחומיים, שהביקוש להם  ומרכזים  לימודים  ראוי לטפח תכניות 

תכניות או מרכזים כאלה חוצים בחלקם גבולות שהיו מקובלים בעבר בין פקולטות מדעיות. 

ובמדעי החברה במסגרת התכנית החדשה  גדולים במדעי הרוח  מיזמי מחקר  יש למצוא את הדרך לממן   >

למימון תשתיות מחקר המבוססות על מצוינות מדעית.

תת�הוועדה למחקר תרגומי ייעודי

עידוד  באמצעות  התעשייה  לבין  האוניברסיטאות  בין  הפעולה  שיתוף  את  לתגבר  דרכים  למצוא  יש   >

יישומי נבחר(, תכנית תמי"ם  התכניות הממשלתיות הייעודיות לנושא, כגון תכנית קמי"ן )קידום מחקר 

ידי  על  שמקודמים  אסטרטגיים  יישומיים  ומחקרים  נופר  תכנית  הממוקדים(,  הטכנולוגיים  )התחומים 

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

יש לשמר את מצוינותו של המחקר הבסיסי במוסדות להשכלה גבוהה: על אוניברסיטאות המחקר מוטלת   >

האחריות למצוא את האיזון הנכון בין המחקר הבסיסי לבין המחקר התרגומי הייעודי.

תת�הוועדה לקשרי מדע בין�לאומיים

החשובות  היסוד  מאבני  אחת  הוא  מחו"ל  עמיתיהם  לבין  ישראלים  מדענים  בין  פעולה  שיתופי  טיפוח   >

של המחקר האקדמי בארץ. ב�50% מהפרסומים של מדענים ישראלים קיים שותף מחו"ל. הדוח קבע כי 

שיתופי הפעולה במסגרת הקרן הדו�לאומית ישראל-ארצות�הברית )BSF( אינם תורמים מספיק לצרכים 

בין  משותפים  מחקרים  למימון  המסגרות  את  להרחיב  מציע  הדוח  האוקיינוס.  ִצדי  משני  מדענים  של 

)BSF( לבין  מדענים מישראל למדענים מארצות הברית בהרחבת שיתוף הפעולה בין הקרן הדו�לאומית 

הקרן הלאומית למדע האמריקנית )NSF(. כמו כן מוצע לשקול הצטרפות למיזמים בין�לאומיים גדולים 

שבהם יכולה לבוא לידי ביטוי מצוינות מדעית מובהקת של מדענים ישראלים.

בדוח המלא ניתן לעיין באתר האקדמיה, בחלונית: "דוחות האקדמיה".
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ועדת מעקב ליישום המסקנות של דוח מצב המדע  > 1.4.2

התלת�שנתי בישראל )תשע״ז(     

פרופ' רשף טנא מונה ליו"ר ועדת המעקב של הדוח ליישום מסקנות הדוח ולהכנת הרקע לדוח התלת�שנתי 

הבא - השלישי. חברי הוועדה הנוספים הם חברי האקדמיה פרופ' אמנון אהרוני, פרופ' יואב בנימיני, פרופ' 

נעמה גורן�ענבר, פרופ' יוסף ירדן וחבר האקדמיה הצעירה פרופ' נעם אליעז.

תוספת  על  הוחלט  שבה  ות"ת,  של  הרב�שנתית  התכנית  לאור  גם  הדוח  מסקנות  את  תבחן  המעקב  ועדת 

תקציבית לתשתיות ציוד, שאמורה לתת מענה לחוסר בתשתיות ברמות שונות.

הוועדה לבדיקת מצב הקניין הרוחני ורישום הפטנטים בישראל   > 1.4.3

הוועדה שמינתה נשיאת האקדמיה ביום כ"א בכסלו תשע"ו )3.12.2015( התבקשה לבדוק את הנושא "השפעת 

פעילותה של רשות הפטנטים הישראלית על התעשייה המקומית ועל קידום פעילות מו"פ במדינה". הוועדה 

נתבקשה לבחון את מכלול הפעולות בתחום זה בכל הקשור לקניין רוחני ולקידום הצמיחה הכלכלית. 

באוניברסיטת  ההנדסה  למדעי  מהפקולטה  קוסט  יוסף  פרופ'  האקדמיה  חבר  הם  הוועדה  חברי 

בבית  במשותף  המכהן  הלפמן,  אלחנן  פרופ'  האקדמיה  חבר  הוועדה,  ליו"ר  שמונה  בנגב,  בן�גוריון 

הברית,  שבארצות  הרוורד  באוניברסיטת  לכלכלה  ובמחלקה  אביב  תל  באוניברסיטת  לכלכלה  הספר 

ופרופ' טליה פישר מהפקולטה  פרופ' מיכאל בירנהק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב 

למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

פעילותה.  סיכמה את  היא  ובשנת תשע"ז  בתחום,  אנשי מפתח  עם  הוועדה  נפגשה  במהלך שנת תשע"ו 

רשות  פעולת  אופן  שבין  היחס  את  לבחון  המאפשרים  מדעיים  נתונים  כיום  שאין  הייתה  מסקנתה 

הפטנטים לבין הצמיחה הכלכלית.

ועדת מומחים לבדיקת הנושא של איכות חיים )wellbeing( בישראל   > 1.4.4

חיים איכות  של  הנושא  לבדיקת  מומחים  ועדת  לכונן  למדעים  הישראלית  הלאומית  לאקדמיה   הוצע 

)wellbeing( בישראל, על כל היבטיו. לאחר בדיקה החליטה האקדמיה לאמץ הצעה זו ולכונן ועדה שתבחן 

המדיניות  ועושי  למקבלי ההחלטות  ייעוץ  מתן  בדבר  בחוק  לאקדמיה  במסגרת התפקיד שנקבע  הנושא,  את 

בישראל. יו"ר הוועדה הוא נשיא האקדמיה בעבר פרופ' מנחם יערי )לרשימת החברים בוועדה ראו להלן בפרק 

"ועדות האקדמיה"(.

פרק 1 < דוח פעילות
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טיפוח הצעירים במדע   > 1.5

האקדמיה רואה חשיבות בהידוק הקשר עם דור המדענים הצעירים ועם המדענים לעתיד - תלמידי המחקר 

מסגרות,  בכמה  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  מצטיינים  חוקרים  לקידום  פועלת  היא  כך  בתוך  הנוכחיים. 

מיזם   ,)Kavli Frontiers of Science – KAVLI( קאוולי  תכנית  הישראלית,  הצעירה  האקדמיה  ובהן 

German–Israeli Frontiers of the Humanities( GISFOH(, פעילות קבוצות פורום הצעירים במדעי 

להלן  אלה  תכניות  של  העדכנית  הפעילות  פירוט  )ראו  פולקס  וקרן  אדמס  מלגות  הטבע,  ובמדעי  הרוח 

"פעילות  הטבע",  למדעי  החטיבה  "פעילות  האקדמיה",  של  מטרותיה  לקידום  נוספות  "פעילויות  בפרקים 

החטיבה למדעי הרוח" ו"מלגות ומענקים" - בהתאמה(.

גם בתחום זה הרחיבה השנה האקדמיה את פעילותה, והיא מפעילה את התכניות האלו� 

פורום הצעירים במדעי הטבע

חברים  שבהן  והחברה,  הרוח  במדעי  הפועלות  הפורום  לקבוצות  דומה  במתכונת  השנה  לפעול  החל  הפורום 

שם  בעלי  מדענים  עם  נועדים  בארץ,  השונות  מהאוניברסיטאות  עמיתיהם  עם  הנפגשים  צעירים  חוקרים 

בתחומם מישראל ומחו"ל ומעלים סוגיות ובעיות הנוגעות להם ולתחומי מחקריהם )ראו פירוט להלן בפרק 

"פעילות החטיבה למדעי הטבע"(. 

תכנית לקידום הבאת בתר�דוקטורנטים לישראל

בתר�דוקטורנטים  להבאת  יוקרתית  תכנית  לייסד  החליטה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 

מצטיינים מהעולם לישראל. הטעם לכך נעוץ במחסור בבתר�דוקטורנטים איכותיים במעבדות המחקר 

בארץ )בעיקר במדעים והנדסה( לעומת המצב בעולם, שבו שיעורם של בתר�דוקטורנטים בקרב עובדי 

מעבדות המחקר הוא ניכר. לעניין זה הוקמה ועדה בראשותו של פרופ' איתמר וילנר, וחברים בה חברי 

האקדמיה הלאומית וחברי האקדמיה הצעירה. 

מטרות התכנית הן משיכת חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל, להשתלב במעבדות 

המחקר בה ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין�לאומיים; לחיזוק המעבדות המובילות בישראל באמצעות 

מתוך  דרכם,  בתחילת  מצטיינים  מדענים  עם  ואישיים  מקצועיים  קשרים  לטוויית  מצטיינים;  חוקרים 

שאיפה שאלה יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד. הפעולה הראשונה של הוועדה הייתה הקמת לוח 

מודעות באתר האקדמיה לפרסום משרות לבתר�דוקטורנטים בישראל. בתכנית המיועדת יוענקו מלגות 

לתקופה מוגבלת. למימון התכנית יחברו כמה גופים, ותנהל אותה ועדה של האקדמיה. 

פרסי בלווטניק למדענים צעירים

במרס 2017 השיקו האקדמיה למדעים של ניו יורק והאקדמיה הלאומית 

למדענים  בלווטניק  פרסי  תכנית  את  במשותף  למדעים  הישראלית 

דרכם  בתחילת  ובמהנדסים  במדענים  התומכים  בישראל,  צעירים 

העצמאית במחקר. 
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צעירים  סגל  חברי  לשלושה  דולר,   100,000 הוא  מהם  אחד  כל  שסך  פרסים,  שלושה  יוענקו  שנה  מדי 

באוניברסיטאות ישראליות בשלושה תחומים: מדעי החיים, מדעי הפיזיקה וההנדסה ומדעי הכימיה - לציון 

הישגים יוצאי דופן ולעידוד מצוינות, מקוריות וחדשנות )ראו פירוט להלן בפרק "מלגות ופרסים"(.

www.blavatnikawards.org פרטים נוספים על הפרס ניתן למצוא באתר�

הכינוס השנתי הרב�תחומי במדעי הטבע ובמדעי הרוח  > 1.6

זהו  הרוח.  ובמדעי  הטבע  במדעי  הרב�תחומי  הבין�לאומי  הכינוס  את  עורכת  שהאקדמיה  השנייה  השנה  זו 

כינוס מדעי בין�לאומי הפתוח לציבור הרחב, ותפקידו, מלבד בפן המדעי, הוא הצגת הרב�תחומיות של המדע 

ושיתוף הפעולה בין שתי החטיבות. הכינוס נעשה בשיתוף פעולה הדוק, פורה ומשגשג בין חוקרים ומדענים 

ישראלים ובין עמיתיהם מרחבי העולם, ואלה דנים בו בנושא מורכב ורחב יריעה.

 

"שפות:  היה  ונושאו  שונים,  דעות מתחומים  והוגי  מוזיקאים  רופאים,  מדענים,  שילב  השנה  הכינוס 

רב�תחומית  להתבוננות  יוחד  הכינוס  ובמחשבים".  אדם  בני  אצל  בטבע,  תקשורת  מערכות 

בין  או  תאים  בין  בתקשורת  החל  בעולם,  תקשורת  מערכות  של  הרחב  המנעד  על  נדירה  וכוללנית 

וכלה בתקשורת של  כלומר שפה אנושית למופעיה השונים,  בני אדם,  בין  בעלי חיים, דרך תקשורת 

הגנום האנושי,  נושאים אלה: שפת  על  הוצגו ממצאים חדשים  בכינוס  ורובוטים.  מערכות מחשבים 

המתמטיקה  שפת  לימוד  הסימנים,  שפת  אדם,  בני  בין  תקשורת  הפרעות  העטלפים,  של  שפתם 

המוח  חוקר  של  האורח  הרצאת  הייתה  הכינוס  של  הכותרת  גולת  חכמות.  תכנות  ושפות  צעיר  בגיל 

על שדיבר  דייגו,  בסן  סאלק  וממכון  קליפורנייה  דרום  מאוניברסיטת  דמסיו  אנטוניו  פרופ'  הדעות   והוגה 

.Languages of Body and Mind: Homeostasis, Feeling, and Creative Intelligence

פרק 1 < דוח פעילות

משתתפי כינוס "שפות"
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

הנחלת המדע לציבור  > 1.7

האקדמיה מבקשת לפתוח את שעריה לציבור הרחב כדי לחשוף לפניו את הישגי המדע. הנחלת המדע חשובה 

לא רק כדי לתרום להשכלתו הכללית של קהל השומעים, אלא גם כדי להציג לפני הציבור, השותף בהשקעה 

במדע, את ּפֵרות השקעתו. האקדמיה מחשיבה במיוחד את נוכחותם של תלמידי תיכון בפעילויותיה. מפגשים 

בביצוע  עליהם  ולהשפיע  בעתיד  דרכם  המשך  את  לכוון  עשויים  המדע  בכירי  עם  תיכון  תלמידי  של  כאלה 

בחירות מושכלות.

סדרת "בשערי האקדמיה"

רב�תחומיים  מפגשים  סדרת  ומציעה  הרחב  הציבור  לפני  שעריה  את  פותחת  שהאקדמיה  השנייה  השנה  זו 

בנושאי מדע פופולריים, הכוללת שש הרצאות הבוחנות את נושא הסדרה - כל אחת מזווית אחרת. בשנת 

תשע"ו היה הנושא "הגירות", והשנה - "מהפכות".

מדעיים  נושאים  הרחב  לציבור  להנגיש  ומטרתה  רוח,  ואנשי  חוקרים  האקדמיה,  חברי  משתתפים  בסדרה 

נשיאה  של  משנתו  ברוח  והמצוינות,  הלימוד  ערכי  את  הישראלית  בחברה  לחזק  כדי  ומרתקים  חדשים 

עם  נפגשים  התלמידים  תיכון.  תלמידי  גם  מוזמנים  לסדרה  בובר.  מרטין  פרופ'  האקדמיה  של  הראשון 

המדען.  שבעבודת  והסיפוק  האתגרים  ועל  המקצועית  דרכם  על  מהם  ושומעים  ההרצאה  לפני  המרצים 

בנושאים  מפגשים  שישה  כוללת  תשע"ז  שבשנת  ה"מהפכות"  סדרת  הרחב.  לקהל  פתוחים  הסדרה  מפגשי 

מהפכת  החדשה,  הגנטיקה  מהפכת  הדפוס,  מהפכת  העברי,  הדיבור  מהפכת  החקלאית,  המהפכה  האלה: 

הפרט ומהפכת המזעור.

הדימויים הגראפיים מתוך הכרזות לסדרת "מהפכות"
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מרכז הקשר לחוקרים ישראלים   > 1.8

מ�750  יותר  באוניברסיטאות  בסיועו  נקלטו   2007 בשנת  הקשר  מרכז  של  הקמתו  מאז 

נקלטו  מהם   505 אירופה.  וממדינות  מקנדה  הברית,  מארצות  מרביתם  חוזרים,  מדענים 

בתר� במשרות  נקלטו  אחרים  האחרונה.  בשנה  מתוכם   76 באוניברסיטאות,  סגל  כחברי 

במכללות  הקשר  מרכז  בסיוע  נקלטו  רבים  נוספים  חוקרים  מעבדות.  וכמנהלי  דוקטורט 

אקדמיות ובמכוני מחקר ממשלתיים. מטרת מרכז הקשר היא לסייע לחוקרים ישראלים, 

בעיקר לאלה שבחו"ל, למצוא עבודה הולמת בתוך הקהילייה המדעית בארץ ולהעלות את 

ישראלים,  חוקרים  מ�3,330  יותר  במרכז הקשר  רשומים  לפני מקבלי ההחלטות.  אותם  הנושאים המטרידים 

תלמידים  וכ�677  דוקטור  תואר  בעלי  כ�2,472  ומהם  לישראל,  לשוב  ומעוניינים  בחו"ל  מועסקים  רובם 

לתואר דוקטור )לפירוט ראו טבלה בעמוד הבא(. הכינוס השנתי השביעי של מרכז הקשר התקיים באקדמיה 

מסגרות:  במבחר  במו"פ  חוקרים  בקליטת  דגש  הושם  השנה  גם  הקודמות  בשנים  כמו   .2016 בדצמבר  ב�22 

ובסקטור  בתעשייה  וממשלתיות,  לאומיות  במסגרות  מחקר,  במכוני  אקדמיות,  במכללות  באוניברסיטאות, 

הפרטי. השנה הוכפל מספר הנרשמים לכינוס.

נילי כהן, נשיאת האקדמיה, פתחה את הכינוס. היא הציגה את הישגי מרכז הקשר וסיפרה על השקת  פרופ' 

זהר  מר  ביעילות.  הפעילות  את  לנהל  המשרות  ולמפרסמי  המשרות  למחפשי  המאפשר  פעיל  אינטרנטי  לוח 

זיסאפל, מייסד רד תקשורת מחשבים, הרצה על ניהול מחקר מדעי בסביבה תעשייתית. חבר האקדמיה פרופ' 

בישראל.  כמדען  חוויותיו  את  תיאר  פרינסטון,  באוניברסיטת  פרופסור  ממשרת  לטכניון  שחזר  שגב,  מוטי 

בהשתתפות  חוקרים,  של  מחדש  בקליטה  שעסק  )פאנל(  דיון  חבר  הנחתה  ות"ת,  יו"ר  זילברשץ,  יפה  פרופ' 

המכללות  ראשי  ועד  יו"ר  גרוסמן,  שלמה  פרופ'  האוניברסיטאות.  כל  של  למו"פ  הנשיאים  וסגני  הרקטורים 

)ור"ם(, דיבר על הוראה ומחקר במכללות האקדמיות בישראל. במושב על קליטה בתעשייה מסרה ד"ר נורית 

אייל, מנהלת התכנית הלאומית להשבת אקדמאים, את פרטי הסיוע המוענק לנקלטים בתעשייה ונתנה עצות 

ענת  ד"ר  בתעשייה.  שעובדים  שלישי  תואר  בעלי  בהשתתפות  דיון  חבר  הנחתה  היא  כן  כמו  ארצה.  לחזרה 

גייפמן�ברודר הדריכה סדנה על כלים אפקטיביים לחיפוש עבודה.

מוסדות   33 השתתפו  בכינוס  שנכלל  התעסוקה  ביריד 

שנציגיהם  וביו�טק,  היי�טק  חברות  ו�18  גבוהה  להשכלה 

ובתעשייה.  פנויות בסגל האקדמי  ראיינו מועמדים למשרות 

ירידי התעסוקה הם הזדמנות נדירה לחוקרים מבקשי משרות 

להיפגש עם נציגי המוסדות והחברות פגישה אישית ובמקום 

לשאלותיהם  מענה  ולקבל  עצמם  את  להציג  במרוכז,  אחד 

את  התעסוקה  ירידי  הוכיחו  השנים  במהלך  האישיות. 

יעילותם בקשירת קשרים, בשבירת הקרח ובהנעת תהליכים, 

שפעמים רבות תורמות לקליטה מוצלחת במקומות העבודה. 

פרק 1 < דוח פעילות

יריד התעסוקה באקדמיה, תשע"ז
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

סגל אקדמי חדש שנקלט מאז דצמבר 2015 באוניברסיטאות בסיוע מרכז הקשר

מוסד

אוניברסיטת תל אביב
תשע"ו
תשע"ז

האוניברסיטה העברית
תשע"ה-תשע"ו
תשע"ו-תשע"ז

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

הטכניון

מכון ויצמן למדע

אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת בר–אילן

אוניברסיטת חיפה

סה"כ

20
14

6

17
7

10

12

11

7

3

3

3

76

סה"כ

* לא כולל בתר�דוקטורנטים ולא כולל מכללות )נתונים לשנת תשע"ו-תשע"ז(

* לא כולל בתר�דוקטורנטים ולא כולל מכללות

סגל אקדמי חדש שנקלט באוניברסיטאות בסיוע מרכז הקשר מאז הקמתו )2007(

מוסד

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת חיפה

מכון ויצמן למדע

אוניברסיטת בר–אילן

הטכניון

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית
בירושלים

תשס״ח-
תשס״ט

0

0

1

8

4

0

5

7

25

תש״ע

1

1

2

2

3

0

6

5

8

28

תשע״א

0

4

5

5

4

10

5

9

5

47

תשע״ה

3

3

4

4

4

5

8

15

9

55

תשע״ג

4

2

10

7

8

14

19

4

18

86

תשע״ז

3

3

7

3

11

12

6

10

55

סה"כ

9

21

38

51

47

64

75

93

107

505

תשע״ב

0

1

6

8

4

10

9

11

11

60

תשע״ו

1

2

6

5

8

28

23

73

תשע״ד

1

6

5

10

11

9

8

10

16

76
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1.9 < קידום תקשורת המדע בישראל

האקדמיה מסייעת לחיזוק הפעילות הלאומית בתחום תקשורת המדע בארץ, בתיאום ובשיתוף עם הגופים 

העוסקים בעשייה זו בישראל.

ואלה מן הפעולות שלהן הייתה שותפה האקדמיה בשנים האחרונות�

מיסוד "פורום האקדמיה לתקשורת המדע בישראל"

המערכת האקדמית, מהתקשורת  מן  באים  והם  ללבם,  קרוב  שהנושא  וגברים  נשים  משתתפים  בפורום 

המסורתית ומהמדיה החדשה ומארגוני המדע הלא פורמליים. מטרת הפורום היא ליצור שיח על אפשרויות 

לקידום התחום ולהציע פעולות שהאקדמיה יכולה לתרום בהן, בסיוע חברי הפורום.

סדרת כינוסי תקשורת המדע בישראל

סדרת כינוסי תקשורת המדע בישראל נועדה לבחון את מקומו של המדע בשיח הציבורי בארץ ולהפגיש כתבי 

תקשורת,  וחוקרי  מדענים  עם  ציבור  יחסי  ואנשי  אקדמיים  מוסדות  דוברי  בלוגרים,  בכירים,  עורכים  מדע, 

יוצרים  הכינוסים  פורמליות.  ולא  פורמליות  במסגרות  מדעי  חינוך  ואנשי  האקדמי  בממסד  מדיניות  קובעי 

מונחים(  רבי�שיח  )פאנלים  ומושבים  הרצאות  מלבד  המדע.  תקשורת  בתחום  וחוקרים  פעילים  קהיליית 

הכינוסים כוללים סדנאות וכיתות אמן מקצועיות מעשיות.

CERNפעילות הסברה לעבודה המדעית הישראלית של הפיזיקאים ב�

ובין�לאומית  ישראלית  ותקשורתית  חינוכית  ציבורית,  פעילות  של  ובקידום  בתכנון  האקדמיה משתתפת 

הלאומית  לוועדה  המשנה  ועדת  באקדמיה  כונסה  זה  לצורך   .CERNב� החברות  למדינות  משותפת 

ייחודי לפתיחת תערוכת התצלומים  2017 אירוע  זו התקיים באפריל  לאנרגיות גבוהות. במסגרת פעילות 

"מבט אל תוך CERN" בסלון יפו לאמנות )ראו פירוט להלן בפרק "הפעילות בחטיבה למדעי הטבע"(.

פרק 1 < דוח פעילות

 אירוע חגיגת מדע ב�CERN בסלון יפו לאמנות; מימין לשמאל� פרופ׳ עילם גרוס, פרופ׳ אליעזר רבינוביץ, שגריר שווייץ בישראל  ז׳אן�דניאל רוך,
פרופ׳ דוד הראל, אביטל דרי, פרופ׳ יוסי ניר
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