
דוח פעילות 1

39  דין וחשבון שנתי < תשע“ו 2016-2015



 בשער פרק זה: 

שער הכניסה לאקדמיה, מכיוון רחבת ון ליר



41  דין וחשבון שנתי < תשע“ו 2016-2015

הפעילות השוטפת

1.1 < קבלת חברים חדשים לאקדמיה

האסיפה הכללית של האקדמיה בישיבתה מיום כ"ב בסיוון תשע"ה 

ואלה  שורותיה,  אל  חדשים  חברים  בחרה תשעה   )2015 ביוני   9(

ביצועים  ולחקר  לסטטיסטיקה  בחוג  פרופסור  בנימיני,  יואב  הם: 

באוניברסיטת תל�אביב; יורם בילו, פרופסור אמריטוס במחלקות 

העברית  באוניברסיטה  ופסיכולוגיה  אנתרופולוגיה  לסוציולוגיה, 

בירושלים; ישראל פינקלשטיין, פרופסור לארכאולוגיה ותרבויות 

פרופסור  גביזון,  רות  תל�אביב;  באוניברסיטת  הקדום  המזרח 

בירושלים;  העברית  באוניברסיטה  למשפטים  בפקולטה  אמריטה 

במכון  ומתמטיקה  המחשב  במדעי  פרופסור  גולדוסר,  שפרירה 

ויצמן למדע; אבנר הולצמן, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל�אביב; אלי קשת פרופסור לביולוגיה 

ויצמן למדע;  עדי קמחי, פרופסור לגנטיקה מולקולרית במכון  מולקולרית באוניברסיטה העברית בירושלים; 

יוסף קוסט, פרופסור במחלקה להנדסה כימית באוניברסיטת בן�גוריון בנגב.

טקס קבלת החברים החדשים לאקדמיה והרצאות הבכורה שלהם היו בערב נר שלישי של חנוכה, כ"ו בכסלו, 

תשע"ו )8 בדצמבר 2015( בבית האקדמיה )ראו פירוט להלן בפרק "הרצאות, כינוסים ואירועים"(.   

1.2 < דיווח פעילות שוטפת

האקדמיה למדעים פועלת פעילות שוטפת, בתוקף תפקידה על פי החוק, לקידום הפעילות המדעית וטיפוחה. 

לממשל  ייעוץ  ובהן  האקדמיה,  של  תפקידיה  מגוון  במסגרת  ומתמשכות  חדשות  פעולות  נעשו  זו  בשנה 

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

בישראל בתחומים שונים והערכתה של פעילות זו )ראו פירוט להלן בסעיף 1.3(. 

זו,  פעילות  של  ושיטתיות  מסודרות  ובהערכה  בבחינה  צורך  שיש  התחושה  והתחזקה  הלכה  השנים  עם 

והמדע  ועדות החינוך  יזמה, בשיתוף עם  נתונים סדרתיים. האקדמיה  ועל סמך  שתיעשינה בעבודה מסודרת 

ובסיוען, שינויים בחוק האקדמיה. השינוי בחוק אושר בכנסת ב�21 ביולי 2010 והטיל על האקדמיה  בכנסת 

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(. 
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חנוכה,  נרות  על  מברך  )מימין(  אומן  ישראל  פרופ' 

ולשמאלו: פרופ' נילי כהן, פרופ' דוד הראל ופרופ' יוסף 

קפלן באסיפה הכללית הפתוחה בחנוכה תשע"ו.
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

על  השוקדת  מלווה  ועדה  באקדמיה  פועלת  וכיום  תשע“ד,  בשנת  הוגש  הראשון  בישראל  המדע  מצב  דוח 

הכנת הדוח הבא )ראו פירוט להלן בסעיף 1.3.1(.

במסגרת תפקידיה האחרים הוסיפה האקדמיה לפעול באלה: חיזוק קשרי החוץ של האקדמיה, טיפוח הקשר 

בהעמקת  וכן  לאור  וההוצאה  החטיבות  פעילות  בארץ,  קליטתם  לקידום  בחו“ל  צעירים  אקדמאים  עם 

הפעולות לקידום הנחלתו והנגשתו של המדע לציבור )ראו להלן בסעיף 1.5(.

במאמציה לחיזוק וקידום קשרי החוץ המדעיים ממשיכה האקדמיה בפעולות משותפות עם מוסדות ההשכלה 

הגבוהה לקליטת סגל באוניברסיטאות של מדענים ישראלים השוהים בחו“ל ולהבטחת קיומם וקידומם של 

קשרים שוטפים עם כמה מדינות מובילות, ובראשן ארצות הברית, גרמניה, אנגלייה, צרפת, סין והודו. השנה 

נערכו סדנאות דו�לאומיות משותפות במסגרת ההסכמים )ראו פירוט להלן בפרק “קשרים בין�לאומיים“(.

1.3 < ייעוץ והערכה לגורמי הממשל ולציבור בישראל

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

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

פעילותה במתן ייעוץ לממשלה ולרשויות גם בתחומים האלה:

 בתחום החינוך - היזמה למחקר יישומי בחינוך; בתחומי המו“פ והתעשייה - פורום תל“מ; בתחומי הסביבה -

המארג; בתחומי ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי באוניברסיטאות - הוועדה לבדיקת תחום הארכאולוגיה 

והוועדה לבדיקת מיזם “אטלס“, מצב אוספי הטבע, הפיזיקה ועוד. 

לממשל  לחברה,  הייעוץ  בתחום  לפעילותה  כיום  מוקדש  האקדמיה  של  הכולל  מתקציבה  משליש  יותר 

ולמערכת ההשכלה הגבוהה. 

והחיים,  הטבע  מדעי  ובהם  שונים,  בתחומים  והערכה  סקירה  פעולות  האחרונות  בשנים  נעשו  זו  במסגרת 

פי  על  בישראל,  הפטנטים  תחום  לבחינת  ועדה  פועלת  אלה  בימים  וארכֵאולוגיה.  היסטוריה  הרוח,  מדעי 

האקדמיה  הקימה  בארץ,  והנפט  הגז  מאגרי  גילוי  בעקבות  האחרונות,  בשנים  המשפטים.  ממשרד  פנייה 

חירום  לתכנית  המלצות  הכינה  אשר   ,EEZה� ואזורי  הנפט  הגז,  בתחומי  המחקר  לבחינת  מיוחדת  ועדה 

אקדמית�לאומית. מסקנות הוועדה שאומצו באקדמיה התקבלו בגופים הרלוונטים, והן מיושמות כיום כחלק 

מתכנית לאומית רבת חשיבות. 

השנה פעלו, ועודן פועלות, ועדות ייעוץ, הערכה ומעקב מטעם האקדמיה בתחומים האלה:

הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות  >

ועדה מלווה לדוח מצב המדע  >

ועדה לאומית לבחינת הפעילות בפיזיקה גרעינית בישראל  >

הרוח  למדעי  והחטיבה  הטבע  למדעי  החטיבה  בפרקי  לקרוא  ניתן  ומסקנותיהן  השונות  הוועדות  פעולת  על 

ובהמשך פרק זה; את הדוחות המלאים של הוועדות שהוגשו ואושרו במועצת האקדמיה אפשר למצוא באתר 

האקדמיה, בחלונית: "דוחות האקדמיה".
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פרק 1 < דוח פעילות

1.3.1 < דוח מצב המדע בישראל

כאמור, הדוח המקיף הראשון על מצב המדע בישראל הוכן והוגש על ידי האקדמיה בשנת תשע"ג-2013 בעקבות 

תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010, שבו נתבקשה להגיש "סקירה 

תלת�שנתית על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה למצב המדע והמחקר בעולם" )לשון החוק(.

הבא.  הדוח  של  הכנתו  לקראת  השנה  גם  פועלים  שחבריה  מלווה,  ועדה  האקדמיה  מועצת  מינתה  כך  לצורך 

ויציע  בארץ,  הגבוהה  מערכת ההשכלה  על  המאיימות  הבעיות  ואת  הישראלי  המדע  הישגי  את  יסקור  הדוח 

המלצות להתוויית מדיניות המדע הלאומית. 

1.4 < טיפוח הצעירים במדע 

האקדמיה  ובהן  מסגרות,  בכמה  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  מצטיינים  צעירים  לקידום  פועלת  האקדמיה 

 German–Israeli( גיספ"ו  ומיזם   )Kavli Frontiers of Science( קאוולי  תכנית  הצעירה,  הישראלית 

וקרן  אדמס  מלגות  הצעירים,  פורום  קבוצות  פעילות   ,)Frontiers of the Humanities – GISFOH

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

המחקר. היא ממשיכה לקיים את קבוצות פורום הצעירים במדעי הרוח והחברה, שבהן חברים חוקרים צעירים 

מישראל  בתחומם  שם  בעלי  מדענים  עם  נועדים  בארץ,  השונות  מהאוניברסיטאות  עמיתיהם  עם  הנפגשים 

ולתחומי מחקריהם. השנה השתתפו חברים מפורום הצעירים  ובעיות הנוגעות להם  ומעלים סוגיות  ומחו"ל 

בגרמניה בהשתתפות  הרוח  רב�תחומי במדעי  כינוס  גיספ"ו, שבמסגרתו התקיים השנה  במיזם  הרוח  במדעי 

קבוצות חוקרים צעירים - ישראלים וגרמנים )ראו פירוט להלן בפרק "הפעילות בחטיבה למדעי הרוח"(.

עם  שעברה  בשנה  שנחתם  ההסכם  לפי  קאוולי,  תכנית  להפעלת  הצעירים  החוקרים  לפעול  המשיכו  השנה 

בישראל  הבין�תחומי בפעם הראשונה  הכינוס  והתקיים   ,)NAS( למדעים  האקדמיה הלאומית האמריקאית 

בהשתתפות מדענים צעירים מתחומים שונים במדעי הטבע משתי המדינות )ראו פירוט להלן בפרק "קשרים 

בין�לאומיים" ובהמשך פרק זה(.

)ראו  פולקס  וקרן  אדמס  קרן  כן האקדמיה תומכת בתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הטבע באמצעות מלגות  כמו 

יזמתה לכינון הקשר עם מדענים, חוקרים צעירים  פירוט להלן בפרק "מלגות ומענקים"(. האקדמיה פועלת לקידום 

שאותה  הצעירה,  האקדמיה  גם   .)1.4.3 בסעיף  להלן  )ראו  הקשר  מרכז  באמצעות  בחו"ל  ישראלים  מחקר  ותלמידי 

הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לפני כשנתיים, המשיכה השנה בפעילותה הנמרצת )ראו פירוט להלן(.

1.4.1 < האקדמיה הצעירה הישראלית 

והקימה  עולמית  למגמה  הצטרפה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 

פועלת  הצעירה  האקדמיה  הישראלית.  הצעירה  האקדמיה  את   2012 בנובמבר 

ובסיועה של האקדמיה הלאומית. את עשרים ושישה החברים  עצמאית, בגיבויה 

האקדמיה  חברי  בידי  החדשים  החברים  נבחרים  ומאז  הלאומית,  האקדמיה  של  ועדה  מינתה  הראשונים 

הצעירה על פי תקנון מוסכם. 
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

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

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

בכפוף לעקרון המצוינות כתנאי קובע. כהונת החברים והחברות היא לתקופה קצובה של ארבע שנים. 

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

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

מדעיות והתמודדות עם סוגיות בעלות חשיבות לאומית ובין�לאומית.

ב�2015 בחרה האקדמיה הצעירה שבעה חוקרים חדשים: ד"ר ניסים אוטמזגין, פרופ' נעם אליעז, פרופ' ערן 

בוכבינדר, פרופ' נירית דודוביץ, פרופ' אודי זומר, פרופ' מונא חורי�כסאברי ופרופ' תמר ציגלר. 

לאקדמיה הצעירה ועדות הפועלות בתחומים שונים: 

יו"ר,  ועד מנהל הנבחר באסיפה הכללית והמורכב משלושה חברים מתחומי דעת שונים: פרופ' רון מילוא -   >

פרופ' אלישבע באומגרטן ופרופ' מיכל פלדמן. עם תפקידי הוועדה נמנים אלה: עידוד יזמות ופעולות הנדרשות 

של  החלטותיה  יישום  הצעירה;  לאקדמיה  אסטרטגית  תכנית  פיתוח  הצעירה;  האקדמיה  מטרות  להשגת 

האספה הכללית; ריכוז תכניות ופעילויות, אישורן ותקצובן; עמידה בקשר עם האקדמיה הלאומית למדעים. 

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

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

יו"ר, ד"ר שרון  הרוח הן בתוך האוניברסיטאות והן בחברה. החברים בוועדה הם פרופ' ערן בוכבינדר - 

בן�דב, פרופ' עודד הוד,  יונתן  ניסים אוטמזגין, פרופ' אלישבע באומגרטן, פרופ'  אהרונסון�להבי, פרופ' 

פרופ' תמר הרציג ופרופ' ישי רוזן�צבי.

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

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

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

הלאומית  האקדמיה  בשנה  שנה  מדי  מתקצבת  הצעירה  האקדמיה  פעילות  את   - משאבים  גיוס  ועדת   >

לגיוס  ועדה  להקים  הצעירה  האקדמיה  החליטה  הפעילות  נפח  את  להגדיל  כדי  למדעים.  הישראלית 

משאבים, שתפקידה לפעול לאיתור ולגיוס מקורות מימון ומשאבים אחרים הדרושים לכלל פעולותיה של 

האקדמיה הצעירה. חברי הוועדה הם פרופ' אלישבע באומגרטן, פרופ' עודד הוד ופרופ' דן פאר.

מפגש לקבלת חברים חדשים לאקדמיה הצעירה, 2015
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36 חברי וחברות האקדמיה הצעירה הם אלה:

ד"ר שרון אהרונסון�להבי, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר�אילן

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

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

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

פרופ' יונינה אלדר, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון

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

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

העברית בירושלים

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

ד"ר יונתן בן�דב, החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה

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

פרופ' ליאור גפשטיין, הפקולטה לרפואה, הטכניון, מרכז רפואי רמב"ם חיפה

ד"ר נירית דודוביץ, המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע

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

פרופ' תמר הרציג, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל�אביב

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

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

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

פרופ' יעל חנין, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל�אביב

פרופ' רועי ירושלמי, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

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

פרופ' טאלב מוקארי, המחלקה לכימיה ומכון לננו-מדע וננוטכנולוגיה, אוניברסיטת בן�גוריון

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

ד"ר פאבל מצ'ייקו, המחלקה למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

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

פרופ' ערן סגל, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, מכון ויצמן למדע

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

פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל�אביב

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

פרופ' תמר ציגלר, המחלקה למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אורית קדר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ליאור קרוניק, המחלקה לחקר חומרים ופני שטח, מכון ויצמן למדע

פרופ' ישי רוזן�צבי, החוג ללימוד התרבות העברית, אוניברסיטת תל�אביב

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

פרופ' רותם שורק, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

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

פרופ' עידית תשובה, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרק 1 < דוח פעילות
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

לאקדמיה הצעירה נציגות נכבדת גם ב�Global Young Academy( GYA(. החברים והחברות בגוף חשוב 

עידית  ופרופ'  פישר  טליה  פרופ'  הוד,  עודד  פרופ'  אהרונסון�להבי,  שרון  ד"ר  איילון,  ליאת  פרופ'  הם  זה 

על  שוקדת  והיא  העולם,  ברחבי  לאומיות  צעירות  אקדמיות  עם  אמיץ  קשר  הצעירה  לאקדמיה  תשובה. 

בנייתם וביסוסם של שיתופי פעולה אמיצים. 

www.young.academy.ac.il :עוד על אודות "האקדמיה הישראלית הצעירה" אפשר לקרוא באתר

 Kavli Frontiers of Science - 1.4.2 < תכנית קאוולי

בין  הפעולה  שיתוף  בהסכם  המיוחד  הקשר  את  ביטוי  לידי  מביאה  המדע  בחזית  למדענים  קאוולי  תכנית 

מתקיימים  התכנית  במסגרת   .)NAS( למדעים  האמריקאית  הלאומית  לאקדמיה  הישראלית  האקדמיה 

כינוסים בין�תחומיים במדעי הטבע בהשתתפות מדענים צעירים מצטיינים משתי המדינות. הכינוס הראשון 

התקיים ביוני 2013 בארצות הברית. הכינוס השני התקיים בפברואר 2015 בירושלים. הכינוס השלישי עתיד 

להתקיים בפברואר 2017 בארצות הברית.

לכינוסי קאוולי, הנערכים בשיתוף בין האקדמיה האמריקאית ובין אקדמיות למדעים עמיתות בעולם, מבנה 

ולאחר   - שונים  בנושאים  הרצאות  שתי  ועוד  מבוא  הרצאת   - הרצאות  שלוש  נישאות  מושב  בכל  ייחודי: 

ועל  המרצים  על  בין�תחומי,  בכינוס  מכיוון שמדובר  לשאלות מהקהל.  מוקדש  המושב  מזמן  ניכר  חלק  מכן 

השואלים להקפיד שלא להשתמש במונחים מקצועיים, ומטרת הרצאת המבוא היא להכיר לקהל תחום שאולי 

לא שמעו עליו מעולם. משתתפי הכינוסים זוכים לחשיפה לתחומים שלא היו נחשפים אליהם בדרך אחרת, 

ולעתים זוכים גם להזדמנויות לשיתופי פעולה. בארצות הברית, שם התכנית פועלת מאז 1989 בשיתוף עם 

מספר רב של מדינות, נוכחו שרבים מעמיתי קאוולי נבחרים עם הזמן להיות חברי אקדמיה, ולא מעט מהם 

הם זוכי פרס נובל.

מארגני כינוס קאוולי 2017 מישראל הם אלה:

פרופ' אהרן בלנק, כימיה, הטכניון

ד"ר לירן גורן, מדעי הגאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

ד"ר אלה דניאל, חינוך, אוניברסיטת תל�אביב

פרופ' נתנאל לינדנר, פיזיקה, הטכניון

פרופ' רחלה פופובצר, הנדסה, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' תמר ציגלר, מתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר עדי שטרן, מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה, אוניברסיטת תל�אביב

ד"ר אבי שרודר, הנדסה כימית, הטכניון
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1.4.3 < מרכז הקשר לחוקרים ישראלים בחו“ל

האקדמי,  המחקר  תחומי  מכל  ישראלים  למדענים  לסייע  היא  הקשר  מרכז  של  מטרתו 

כך  לשם  בישראל.  מתאימה  משרה  למצוא  מחו"ל,  בעיקר  והחברה,  הרוח  מדעי  ובכללם 

קיבל עליו מרכז הקשר להביא את דאגות החוקרים לפני מקבלי ההחלטות. מאז הקמתו 

ביולי 2007 נקלטו בסיוע מרכז הקשר במשרות אקדמיות באוניברסיטאות המחקר בלבד 

קרוב ל�700 מדענים חוזרים, מרביתם מארצות הברית, מקנדה וממדינות אירופה. חוקרים 

נוספים נקלטו במכללות האקדמיות.

בסוף פברואר 2016 רשומים במאגר מרכז הקשר של האקדמיה 3,100 חוקרים ישראלים, מרביתם מועסקים 

בחו"ל ומעוניינים לשוב לישראל, ומקצתם רשומים במאגר לצורך המשך שמירה על קשר. החסמים והגורמים 

ומחוסר  מהביורוקרטיה  החשש  בישראל,  השונה  ההתנהלות  סגנון  הם  חזרה  בדרך  העיקריים  המעכבים 

בחו"ל.  הזמן  שמתארך  ככל  עולה  הביטחון  חוסר  קבועה.  עבודה  תימצא  שלא  והחשש  בארץ  השקיפות 

השמירה על קשר היא פעילות חשובה של מרכז הקשר, משום שהיא עוזרת במניעת נתק ומעניקה תחושת 

ארבעה  על  אוני  אסף  של  כתבה  התפרסמה  "איגרת"  של  האחרונה  במהדורה  מגיע.  החזרה  כשזמן  ביטחון 

חוקרים שחזרו בעזרת מרכז הקשר, ובה הם ציינו כמה חשובה בעיניהם השמירה על קשר באמצעות מרכז 

הקשר )ראו אסף אוני, "השבת מוחות", איגרת, 36 ]תשע"ד[, עמ' 59(.

מקרב החוקרים הרשומים המבקשים לחזור לארץ שליש הם מתחומי מדעי החיים והרפואה, שליש מתחומי 

המדעים המדויקים וההנדסה ושליש מתחומי מדעי החברה והרוח. יש שחוזרים למשרה חלקית או זמנית או 

לבתר�דוקטורט שני או שלישי, אך גם לאלו שמקבלים משרה במסלול תקן המרכז הוא בבחינת רשת ביטחון, 

לסיוע באיוש המעבדות החדשות  פונים  רבים  עד לקבלת קביעות. בהמשך הדרך  בו  נעזרים  רבים  וחוקרים 

שלהם ואף "עוברים צד" והופכים לאנשי הקשר של המוסדות עם מרכז הקשר )!(

מתוך 3,100 הרשומים במאגר 2,253 - כ�75% )!( - הם בעלי תואר דוקטור ו�669 הם דוקטורנטים, ושיעורם 

יחד הוא 94.4%. זו העתודה של הסגל האקדמי במערכת המחקר בישראל. 

משרות  על  מידע  שלהם,  המדעיות  הדיסציפלינות  לפי  במאגר,  הרשומים  לחוקרים  שולח  הקשר  מרכז 

המחקר  ובמעבדות  המחקר  במכוני  האקדמיות,  במכללות  באוניברסיטאות,  בתחומם  פתוחות  אקדמיות 

החוזרים  לחוקרים  ושימושי.  כללי  מידע  אליהם  נשלח  בנוסף  התקשרות.  פרטי  עם  ממשלתיים,  ובגופים 

לישראל שאין להם משרה מובטחת עוזר מרכז הקשר ליצור קשרים אישיים במוסדות שבהם הם מעוניינים 

לעבוד. במקרים רבים חברי האקדמיה, שהם בחירי החוקרים בישראל, מסייעים למרכז הקשר ביצירת קשרים 

אלו. לא אחת מסייע מרכז הקשר בהבאתם ארצה של חוקרים מן המאגר, בכיסוי הוצאות הנסיעה והשהות, 

לצורך השתתפות פעילה בכינוסים מדעיים בישראל, ובכך ניתנת להם ההזדמנות להיחשף מקצועית, ליצור 

קשרים ולהתראיין למשרות. 

פרק 1 < דוח פעילות
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בשנים 2012 ו�2013 הזמינה שולה כוגן ז"ל, אלמנתו של חבר האקדמיה פרופ' אברהם כוגן ז"ל, על חשבונה 

בישראל.  אקדמיות  משרות  בעלי  מהם  רבים  היום  בעלה.  של  לזכרו  שנתי  לכינוס  צעירים  חוקרים  כעשרה 

למדעי  "אילנית"  בכינוס  להשתתף  צעירים  חוקרים   20 ות"ת,  במימון  האקדמיה,  הביאה   2014 בפברואר 

החיים, 15 מתוכם רשומים במאגר מרכז הקשר. 60 חוקרים השיבו לקול הקורא של מרכז הקשר, והאקדמיה 

הקימה ועדת בחירה שבחרה מתוכם 20 חוקרים למימון, והחזר ההוצאות נעשה בידי האקדמיה. מתוך ה�20 

על  ומתן  משא  מנהלים  ואחרים  בישראל,  באוניברסיטאות  אקדמיות  במשרות  אוחזים  כבר   10 שהובאו, 

משרות אקדמיות שונות.

מרכז  בישראל.  למשרות  להתראיין  כדי  עבודה  מחפשי  חוקרים  מגיעים  בחו"ל,  החורף  בחופשת  שנה,  בכל 

לארץ  לחזור  המבקשים  המדענים  של  מפגשים  בירושלים  האקדמיה  בבית  לקיים  זו  הזדמנות  מנצל  הקשר 

הם  פעולה.  משתף  הקשר  מרכז  שִאתם  אקדמאים,  בהשבת  המטפלים  אחרים  וגורמים  המוסדות  נציגי  עם 

נגישות  ההרצאות  העולם.  בכל  לישראלים  חי  בשידור  המשודרות  בהרצאות  שלהם  הפעילות  על  מסבירים 

לחוקרים במאגר, לצד המצגות המכילות מידע שימושי רב. 

אפשרויות  הצגנו  שבו  כינוס  התקיים   2015 בדצמבר 

מסגרות:  במבחר  בישראל  מדעי  במחקר  לקליטה 

במכוני  אקדמיות,  במכללות  באוניברסיטאות, 

וממשלתיות,  לאומיות  במסגרות  שונים,  מחקר 

פתחה  הכינוס  את  הפרטי.  ובסקטור  בתעשייה 

מכן  לאחר  כהן.  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת 

החדשה,  ות"ת  יו"ר  זילברשץ,  יפה  פרופ'  הציגה 

המרצה  הבאות.  לשנים  ות"ת  של  תכניותיה  את 

וממציא  חוקר  שעשוע,  אמנון  פרופ'  היה  האורח 

בהנחיית  רב�שיח  חתם  הכינוס  את   .MOBILEYE

נשיא  ובהשתתפות  צדוק  מאיר  ד"ר  האקדמיה  מנכ"ל 

אבי  פרופ'   - להנדסה  אקדמית  מכללה   - עזריאלי  נשיא  בן�ששון,  מנחם  פרופ'  העברית  האוניברסיטה 

רוסו,  חיים  ופיתוח  למחקר  הלאומית  המועצה  חבר  לשעבר,  אלביט  נשיא  וסגן  אל�אופ  מנכ"ל   דומב, 

מנכ"לית BioLineRx, חברה לפיתוח תרופות, ד"ר כנרת סביצקי וסמנכ"לית האגודה הישראלית לאקולוגיה 

ולמדעי הסביבה ולשעבר מנהלת "ממשק" )תכנית יישום מדע בממשל( ד"ר נטע ליפמן. 

יותר ממאתיים חוקרים  ייחודי ביום המפגש השנתי. השנה נרשמו  יריד תעסוקה  זה ארבע שנים שמתקיים 

 25 על  נוסף  השנה,  התעסוקה  ביריד  המוסדות.  לנציגי  נשלחו  שלהם  החיים  וקורות  משרות,  אחר  לתור 

מיקרוסופט,  ובהן  בולטות,  וביו�טק  היי�טק  חברות  עשר  הראשונה  הפעם  זו  השתתפו  וארגונים,  מוסדות 

את  למעשה  הלכה  ומקדמים  קשרים  וביצירת  הקרח"  ב"שבירת  עוזרים  התעסוקה  ירידי  ועוד.  אינטל  טבע, 

קליטתם מחדש של חוקרים ישראלים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. 

בן�ששון, פרופ'  משתתפי רב השיח, מימין לשמאל: פרופ' מנחם 
אבי דומב, ד"ר נטע ליפמן, חיים רוסו, ד"ר כנרת סביצקי וד"ר מאיר 

צדוק, דצמבר 2015
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פרק 1 < דוח פעילות

חברי סגל ובתר�דוקטורים שנקלטו באוניברסיטאות בסיוע מרכז הקשר 
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1.5 < קידום תקשורת המדע בישראל

האקדמיה נרתמה לקידום התחום מתוך הכרה בחשיבותם של הנגשת המדע לחברה ופיתוח תקשורת המדע 

בישראל. האקדמיה מובילה פעילות זו במישור הארגוני, המעשי והמחקרי.

מדע  בנושאי  הרחב  הציבור  של  העיקרי  המידע  מקור  הם   - והחדשים  המסורתיים   - התקשורת  אמצעי 

מבחינת  והן  כמותו  מבחינת  הן  שיפור  טעון  הישראלית  בתקשורת  אלו  נושאים  שסיקור  אלא  וטכנולוגיה, 

האישי  במישור  מושכלות  החלטות  לקבלת  חשובה  הישראלי  בציבור  נסמך�מדע  שיח  של  נוכחותו  איכותו. 

והלאומי, ולגיוס הדור הבא של המדענים הישראלים.

האקדמיה סבורה כי מעורבות זו אינה רק חלק משליחותם של אנשי המדע אלא גם צורך חיוני של המערכת 

האקדמית עצמה, שתיטיב לתפקד בסביבה ציבורית אוהדת שבה ּפֵרות המדע מונגשים לציבור הרחב, השותף 

גם הוא בהשקעה ליצירתם.

ואלה מן הפעולות שלהן שותפה האקדמיה:

בישראל“ - כדי לחזק את פעילות האקדמיה לקידום התחום  “פורום האקדמיה לתקשורת המדע  מיסוד   >

ברעם�צברי  אילת  פרופ'�משנה  מרכזות  פעילותו  ואת  שכטמן,  דן  פרופ'  עומד  בראשו  הפורום.  הוקם 

אנשים  משתתפים  בפורום  האקדמיה"(.  "ועדות  בפרק  להלן  הפורום  חברי  רשימת  את  )ראו  בר  ואביטל 

ונשים שהנושא קרוב ללבם, והם באים מן המערכת האקדמית, מהתקשורת המסורתית ומהמדיה החדשה 

ומארגוני המדע הלא פורמליים. מטרתו ליצור שיח על אפשרויות לקידום התחום ולסמן פעולות נבחרות 

שבהן האקדמיה יכולה לתרום, בסיוע חברי הפורום.

סדרת כינוסי תקשורת המדע בישראל - סדרת כינוסי תקשורת המדע בישראל, מיזמת האקדמיה הלאומית   >

נועדה לבחון את מקומו של המדע  הישראלית למדעים והמחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה בטכניון, 

יחסי  ואנשי  דוברי מוסדות אקדמיים  ולהפגיש כתבי מדע, עורכים בכירים, בלוגרים,  בשיח הציבורי בארץ 

ציבור עם מדענים וחוקרי תקשורת, קובעי מדיניות בממסד האקדמי ואנשי חינוך מדעי במסגרות פורמליות 

ולא פורמליות. הכינוסים יוצרים קהיליית פעילים וחוקרים בתחום תקשורת המדע.

ששת הכינוסים הראשונים התקיימו בהצלחה בטכניון, באוניברסיטת תל�אביב, במכון דוידסון שבמכון ויצמן   

ובבית האקדמיה. מבנה הכינוסים הוא ייחודי, ומלבד הרצאות ומושבים )פאנלים( רבי�שיח מונחים הוא כולל 

סדנאות / כיתות אמן מעשיות ייחודיות בכתיבה וביצירה תקשורתית�מדעית לכתבים ולמדענים ישראלים. 

האקדמיה,  מפעילות  כחלק   -  CERNב� הפיזיקאים  של  הישראלית  המדעית  לעבודה  הסברה  פעילות   >

דוברת  מייצגת   ,CERNב� האירופי  החלקיקים  במאיץ  גבוהות  לאנרגיות  הלאומית  הוועדה  באמצעות 

  EPPCN האקדמיה את ישראל ואת קבוצת המדענים הפועלת במתקן בפורום בין�לאומי לענייני תקשורת: 

 .CERNב� השותפות  המדינות  של   )European Particle Physics Communication Network(

משתתפת  בארץ,  אחרים  גופים  ועמה  האקדמיה,  פעילויות.  במגוון  שותפה  במרכז,  מלאה  כחברה  ישראל, 

החברות.  המדינות  של  משותפת  בין�לאומית  ותקשורתית  חינוכית  ציבורית,  פעילות  של  ובקידום  בתכנון 

לתמיכה בפעילות זו כונסה באקדמיה ועדת המשנה )לוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות( לקידום הפעילות 

הציבורית והתקשורתית של CERN בישראל )ראו פרטים להלן בפרק "ועדות האקדמיה" ובסעיף 2.2(.

האקדמיה עושה גם להסברת פעילותה ושותפותה במתקן ב�SESAME בירדן )ראו פירוט להלן בסעיף 2.1.1(.  
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כתבים  משלחת  להביא  האקדמיה  של  המוצלחת  ליזמתה  בהמשך   - בארץ  מגרמניה  מדע  כתבי  משלחת   >

 26 של  משלחת   )WPK( בגרמניה  המדע  כתבי  תא  ראש  יזם   ,2013 בנובמבר  העולם  מרחבי  מדע  ועורכי 

עם  בשיתוף  האקדמיה,   .2015 בנובמבר  שהתקיים  בארץ  ראשון  לביקור  מגרמניה  מדע  ועיתונאי  עורכים 

ומשכנות שאננים, סייעה למשלחת הגרמנית להיפגש עם   )JPC( מועדון העיתונות הבין�לאומי בירושלים 

לרבות  בכירים,  מדענים  ובהם  ישראלים,  חוקרים 

עדה  ופרופ'  הייבלום  מוטי  פרופ'  האקדמיה  חברי 

באוניברסיטאות  ביקרה  הכתבים  משלחת  יונת. 

ובמעבדות, ערכה סיורים ארכאולוגיים ברחבי הארץ 

בים  החולה,  בעמק  מנות,  במערת  חוקרים  בהדרכת 

המלח, בארכיון איינשטיין ועוד. 

האקדמיה  ערכו  המשלחת  של  ביקורה  סיום  לקראת 

בהשתתפות  חגיגית  פנים  קבלת  העיתונות  ומועדון 

ישראל-גרמניה  יחסי  בנושא  מיוחד  מושב  נערך  זו  במסגרת  הראל.  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  סגן 

ושמואל  בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה  צימרמן  משה  פרופ'  ובהשתתפות  ויצטום  דוד  ד"ר  בהנחיית 

רבל, מנהל המחלקה לארגונים אירופיים במשרד החוץ.

כ�20  ישראלית-צ'כית בת  בבריטניה - משלחת מקצועית  המדע  תקשורת  של  ישראלית  משלחת  ביקור   >

מדענים  מדע,  והנגשת  חינוך  מרכזי  מדע,  מוזאוני  של  וראשיהם  מנהליהם  נמנו  חבריה  שעם  משתתפים, 

ועיתונאים ישראלים וצ'כים - נועדה בפברואר 2016 עם עשרות אנשי מקצוע בסיור לימודי מיוחד בלונדון. 

המשלחת, שאותה ארגנה המועצה הבריטית בשיתוף 

של  ובנציגיהם  בראשיהם  פגשה  האקדמיה,  עם 

תקשורת  קידום  את  דגלם  על  חרטו  אשר  ארגונים 

המדע כחלק אינטגרלי מעשייתם.

מממנים  וגופים  מקצועיים  ארגונים  נכללו  בביקור 

 The Royal ובהם  מדע,  במדיניות  העוסקים 

Society ,British Science Association וכן הקרן 

כן  כמו   .The Wellcome Trust בתחום:  המרכזית 

נפגשו חברי המשלחת עם נציגי ארגונים ממשלתיים, 

אנשי  עם  ונועדו  מדע  ובמרכזי  במוזאונים  סיירו 

מקצוע. עוד נפגשו עם נציגי ארגוני תקשורת ומוסדות אקדמיים המתמחים בתחום תקשורת והנגשת המדע. 

בר,  אביטל  והדוברת  הראל  דוד  פרופ'  הנשיאה  סגן  האקדמיה  מטעם  עמדו  הישראלית  המשלחת  בראש   

שסיכמו עם המשתתפים הישראלים יחד את הביקור באמרם שבבריטניה מתקבלת תמונה ברורה של סקטור 

 )Public Engagement( הציבור  שיתוף  של  שנים  מאות  בת  מסורת  על  הנסמך  ומתוקצב,  מוערך  פעיל, 

.Public Understanding of Science - ומעורבות יצירתית וענפה בדרכים שונות להנגשת המדע

האקדמיה רואה כאמור את מקומה כמובילה ומסייעת לחיזוק הפעילות הלאומית בתחום תקשורת המדע   

בארץ, בתיאום עם הגופים העוסקים בעשייה זו בישראל ובשיתוף עמם.

פרק 1 < דוח פעילות

משלחת העיתונאים מגרמניה בסיור באזור עין גדי, נובמבר 2015

משלחות תקשורת המדע מישראל ומצ'כיה בסיורן בלונדון, 

פברואר 2016
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1.6 < המארג - התכנית להערכת מצב הטבע בישראל 

האקדמיה  בחסות  לפעול  החל  ומדענים,  ארגונים  של  כשותפות  שפעל  המארג, 

טבע,  ומשאבי  פתוחים  שטחים  של  מבוסס�מדע  ניהול  לקדם  כדי   2011 בשנת 

לרווחת האדם ולקיימות ארוכת טווח של הטבע בישראל. 

ניהול השטחים הפתוחים בישראל: המשרד  על  גופים האמונים  במארג שותפים 

המארג  באמצעות  והגנים.  הטבע  ורשות  לישראל  קיימת  קרן  הסביבה,  להגנת 

הטבע  מצב  של  אינטגרטיבית  ראייה  מתוך  פעולה  לשתף  אלה  גופים  יכולים 

והשטחים הפתוחים בישראל. 

ופיתוח  החקלאות  משרד  הממשלה,  ראש  במשרד  מורשת  תכנית  המארג:  בפעילות  תומכים  נוספים  גופים 

הכפר וקרן פרטית. למארג ועדת היגוי שמינתה נשיאת האקדמיה, ובראשה עומד פרופ' יוסי לויה.

המארג סיים בשנה זו את פעילותו במסגרת האקדמיה ועבר לפעול באוניברסיטת תל�אביב.

 www.hamaarag.org.il :פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המארג

1.7 < היזמה למחקר יישומי בחינוך

היזמה למחקר יישומי בחינוך נענתה גם בשנה החולפת לפניות של גורמים שונים 

לסוגיות  שנדרשו  מתנדבים,  מומחים  של  וצוותים  ועדות  והקימה  החינוך  בעולם 

חינוכיות המעסיקות מקבלי ההחלטות ומעצבי מדיניות בחינוך.

בשנה האחרונה התהדק שיתוף הפעולה בין היזמה ובין גופים השותפים לפעילותה 

מבחינה תוכנית ומסייעים לה מעת לעת ברוח ובחומר. קשרים אמיצים קיימים זה 

שנים בין משרד החינוך, על אגפיו השונים, ובין הוועדות והצוותים שמכוננת היזמה 

במענה לפניות המשרד וצרכיו. גם קשרינו עם יד הנדיב, הקיימים מאז נהגה רעיון היזמה, ממשיכים להיות לנו 

ועם   )Spencer Foundation( ספנסר  קרן  עם  פעולה  לשיתוף  זכינו  החולפת  בשנה  וסיפוק.  השראה  מקור 

היא חלק  גם הקשר עם האקדמיה הלאומית למדעים, שהיזמה  והמידע של הכנסת. לשמחתנו  מרכז המחקר 

ממנה, ממשיך להתנהל בטוב. 

במהלך השנה נשלמה פעילות בנושא החינוך הבלתי פורמלי )יו"ר: פרופ' שלמה רומי מאוניברסיטת בר�אילן; 

מרכזת מטעם היזמה: ד"ר נעמי מנדל�לוי(. הצוות, שסקר את התחום מנקודת מבט מסורתית בעיקרה, אסף 

מידע וכינס עדויות מהשדה על פעולות ובעלי עניין בתחום זה. 

לקיים  וביקש  החינוך  במשרד  ונוער  חברה  מינהל  פנה  הפעילות,  במהלך  שנוצרו  לקשרים  בהמשך 

התייעצות�המשך עם היזמה בנוגע למתווה אסטרטגי שהוא בונה בימים אלה. 
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)ר' להלן נתוני הורדות מהאתר  נוסף על פעילויות שהושלמו בשנה הקודמת והתחלת השימוש בתוצריהן 

שלנו במרשתת(, הוקדשו מאמצי היזמה בשנה הזאת לשתי פעילויות עיקריות: 

בראשות  וחינוך",  "אי�שוויון  לנושא  מומחים  צוות   >

ז  פרופ' נח לוין�אפשטיין מאוניברסיטת תל�אביב )מרכֵּ

סוגיות  ללמוד  המשיך  בושריאן(  עודד  היזמה:  מטעם 

התנהלה  הפעילות   .2013 בסתיו  הוקם  שלשמו  נושא  בַּ

התקיים  הראשון  המפגש  מתגלגל":  "סמינר  כמין 

פויאר,  מ'  הפרופסורים  )בהשתתפות  בירושלים 

הברית,  בארצות  למדעים  הלאומית  האקדמיה  נשיא 

מק'פירסון,  ומ'  הרוורד,  מאוניברסיטת  מורניין  ר' 

את  מישראל  חוקרים  הציגו  ובו  ספנסר(,  קרן  נשיא 

מ'  והפרופסורים  בנושא,  הקשורות  עבודותיהם 

אחרת,  מזווית  אחד  כל  הציגו,  מורניין  ור'  מק'פירסון 

הברית  בארצות  שהתבצע  הרחב  הפרויקט  את 

בהנחייתם ובסיועה של קרן ספנסר.

חברי  של  אישיות  שיחות  התנהלו  המפגש  לאחר   

והותוו  הברית,  מארצות  האורחים  שלושת  עם  הצוות 

שנה  חלפה  כך  אחר  הצוות.  לעבודת  ראשונים  קווים 

הוגדרו  ובסופה  נוסף,  מידע  ואיסוף  התארגנות  של 

קוראים  קולות  ופורסמו  הצוות  יעסוק  שבהן  הסוגיות 

לכתיבת סקירות ספרות עליהן. 

במפגש שני, שהשתתפו בו קובעי מדיניות וחוקרים מישראל, הוצגו סקירות ראשוניות, התקיים בהן דיון   

וניתן עליהן משוב. גם במפגש זה השתתפו הפרופסורים פויאר ומורניין. לכל אחת מהסקירות היו שני 

מגיבים: אחד שהוא חוקר ואחד שהוא איש משרד החינוך. 

אליו  נסעו  הברית.  בארצות  ושינגטון  ג'ורג'  באוניברסיטת  ספטמבר  בחודש  התקיים  השלישי  המפגש   

אינטנסיביים  מפגשים  התקיימו  הלימודי.  המהלך  לב  שהיו   - הסקירות  ומחברי  המומחים  מצוות  חברים 

עם מומחים וחוקרים אמריקאיים, מן המפורסמים בתחומם. במפגש נדונו קווי השוויון והשוני בין ארצות 

הברית לישראל מבחינת אי�השוויון החברתי�כלכלי וזיקתו לשוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך.

בחודש דצמבר 2015 התקיים בירושלים יום העיון המסכם של הפעילות. הוא היה פתוח לציבור, הוצגו בו   

הגרסאות הסופיות של הסקירות, ותוכנן נדון בהקשרים של מדיניות ומחקר בישראל. במושב האחרון של 

יום העיון הזה התארחו נציגי הכנסת: ד"ר שירלי אברמי, העומדת בראש מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

יובל וורגן, ראש תחום חינוך של המרכז, וחברי הכנסת ג'בארין )הרשימה המשותפת(, טרכטנברג )המחנה 

הציוני( ומרגי )ש"ס(, המכהן כראש ועדת החינוך של הכנסת. 

ובמהדורת דפוס, הפרסום המסכם את  2016, ראה אור, במרשתת  ב' תשע"ו, מרס  לאחרונה ממש, באדר   

עבודת הצוות )נוסח מלא בעברית ובאנגלית ותקציר בערבית(. 

פרק 1 < דוח פעילות

פרופ' ר' מורניין בהרצאתו בסמינר בוושינגטון, ספטמבר 2015

 ‒ ושינגטון  ג'ורג'  באוניברסיטת  בסמינר  רב�השיח  חברי 

לוין�אפשטיין נ'  פרופ'  פויאר,  מ'  פרופ'  לשמאל:   מימין 

GWToday, ביטאון החדשות  ופרופ' מ' מק'פירסון )באדיבות 

המקוון של האוניברסיטה( 
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ומוגדרת  קרן טראמפ  לפנייה של  נוסדה במענה  היא  היזמה.  פעילות חדשה של  לדרך  יצאה   2016 בחורף   >

מהלך לימודי משותף לחוקרים ולאנשי מקצוע, שבו יידונו לקחים ממהלכי מדיניות ופיתוח שנעשו בישראל 

בשלושים השנים האחרונות, כדי לשפר את החינוך המדעי בכלל ואת המצוינות בו בפרט. בצוות חברים 

אסתר מגן ושלומית עמיחי. בפעילות  גיגר ושאול הוכשטיין והגברות  ישראל בר�יוסף, בני  הפרופסורים 

נוטל חלק גם גרעין לומדים קבוע ובו שתי מורות ושישה מנהלים בכירים ממשרד החינוך. 

זיקה  להם  שיש  בישראל  גופים  ממגוון  נוספים  עניין  ובעלי  מקצוע  אנשי  יוזמנו  השונים  למפגשים   

ז מטעם היזמה  והמרכֵּ ויצמן למדע,  בר�יוסף ממכון  ישראל  פרופ'  יו"ר הצוות הוא  לנושא הפעילות. 

הוא ניב שטראוס. 

לאורך  הנמדדים  בנתונים  "שימוש  הוא  נושאּה   .)2016( תשע"ו  בחורף  החלה  היזמה  של  נוספת  פעילות   >

לקיים  ההחלטה  מבחן".  כמקרה  אורך  סקרי  בישראל:  חינוכיות  ולתכניות  למדיניות  מידע  כמקור  זמן 

פעילות בנושא זה נובעת מכך שבשנים האחרונות גוברת השאיפה לחזק את תכנונה וניטורה של המדיניות 

הציבורית באמצעות שימוש עקיב במידע, בנתונים ובידע מחקרי. אחד הכלים למימוש מגמה זו הוא שילוב 

של סקרי אורך )מעקב אחר יחידים לאורך זמן( בישראל. 

סקרי אורך מאפשרים ללמוד על תרומתם של שלבי גיל שונים ולקבל תמונה של חברה והשתנותה לאורך   

פרופ'  עומדת  הפעילות  המומחים שמוביל את  צוות  בראש  זה.  לדיון  מרכזי  יהוו מקרה מבחן  והם  שנים, 

הספר  בבית  בכירה  ומרצה  בירושלים  ליר  ון  במכון  וֶחברה  לכלכלה  התכנית  בצוות  חברה  אחדות,  לאה 

ז מטעם היזמה הוא עודד בושריאן. למדעי החברה והניהול במרכז האקדמי רופין; המרכֵּ

 

בעת כתיבת שורות אלה הולכים ומתבררים פרטים הנוגעים לפעילויות אפשריות נוספות של היזמה, במענה 

השנה  במהלך  נוספות  בפעילויות  נתחיל  הדברים,  יסתייעו  אם  החינוך.  בשדה  מובילים  גורמים  של  לפניות 

הקרובה - ועל כך תוכלו לקרוא מן הסתם בדוח האקדמיה לשנה הבאה...

הכנסת. של  והמידע  המחקר  מרכז  מנהלת  אברמי,  שירלי  ד"ר  יו"ר:   .)2015 דצמבר  )ירושלים,  וחינוך"  "אי�שוויון  העיון  ביום  רב�השיח 

יוסף ג'בארין )הרשימה המשותפת(, ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג )המחנה הציוני( וח"כ יעקב מרגי,  משתתפים )מימין לשמאל(: ח"כ ד"ר 

יו"ר ועדת החינוך )ש"ס( )באדיבות GWToday, ביטאון החדשות המקוון של האוניברסיטה( 
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1.8 < הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח - תל״מ

לאגם  התייעצויות,  לקיים  ופיתוח,  מחקר  בנושאי  אותו  המרכיבים  הגופים  בין  לתאם  תל"מ  פורום  מטרות 

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

תשתיות מחקר ופיתוח לאומיות.

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

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

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

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

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

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

מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על יסוד עקרונות תחרותיים  .1

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

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

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

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

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

הגופים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה במסגרת התקציבית שנקבעה.

פרק 1 < דוח פעילות

מסָּפרים מַדּברים:

אחד המדדים המשמשים אותנו לניטור השפעותיה של היזמה הוא מעקב אחר מספר ההורדות של 

חומרי היזמה מהמרשתת )כולם מונגשים חינם(.

בשנת 2015 מנינו כ�40,000 הורדות של פרסומי היזמה )בהם "חינוך לחברה של תרבות ודעת" שנקרא 

במרשתת כ�5,000 פעמים במהלך השנה ו�"קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך", שהונגש בשנת 

2011, ובשנת 2015 הורד כ�1,000 פעמים מאתר היזמה וכ�800 פעמים מאתר "ּכֹוָתר"(.

פחות  לא   2015 בשנת  הורדו  שלנו(  והצוותים  הוועדות  לעבודת  הבסיס  )שהן  ספרות  סקירות 

מ�36,000 פעם. יותר מ�9,300 גולשים הורידו מהאתר את סקירתה של ד"ר דפנה הדר�פקר בנושא 

הקשר בין מצב רגשי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית הספר.
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וביצוע מיזמים מדעיים וטכנולוגיים בהיקף כולל של  עם השנים החליט פורום תל"מ על איגום משאבים 

מאות מיליוני דולרים. אלה המיזמים העיקריים:

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

מיזם אינטרנט 2 )תקשורת רחבת פס מהדור השני( - בהיקף של 38 מיליון דולר  .2

מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק )SARAF( - בהיקף של 25 מיליון דולר  .3

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

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

הקמת מרכזי מו"פ לננוטכנולוגיה ולננו�מדע בעוד חמש אוניברסיטאות מחקר - בהיקף כולל של 142.5 מיליון דולר  .6

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

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

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

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

פוטוניקה מתקדמת - בעלות של 56 מיליון דולר   .11

חקר המוח - בעלות של 25 מיליון דולר  .12

הצורך  בדבר  ות"ת  הצעת  לבדיקת  האחת   - המקצועיות  הבדיקה  ועדות  שתי  של  דוחות  הוגשו  השנה 

לבדיקת  והשנייה  צ'חנובר,  אהרן  פרופ'  בראשות  גנטית,  מהונדסים  לעכברים  תשתית  להקים  והאפשרות 

הצעת המדען הראשי במשרד הכלכלה בדבר הצורך והאפשרות להקים מאגר גנטי, בראשות פרופ' מישל רבל. 

דוחותיהם נדונים בימים אלה בתל"מ.

1.9 < הקרן הלאומית למדע

בשנות השבעים החליטה ממשלת ישראל להקצות כספים למחקר הבסיסי בישראל על 

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

לשם כך הקימה האקדמיה את "הזרוע למחקר בסיסי". תקציב הזרוע החדשה, שנוהלה 

בידי האקדמיה, בא ממקורות ממשלתיים באמצעות ות"ת. 

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

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

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

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

עמותה עצמאית, שומרת הקרן על זיקה חזקה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ביטוי לכך ניתן לראות בשיתוף 

הפעולה בין הגופים ובכהונת נשיא האקדמיה כיו"ר מועצת הקרן. הקרן הלאומית למדע היא כיום הגוף המרכזי התומך 

במחקר בסיסי בישראל על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון רחב של ערוצי תמיכה. 

והרפואה  החיים  מדעי  החברה,  מדעי  הרוח,  מדעי  בתחומי  בסיסי  למחקר  הצעות  להעריך  היא  הקרן  מטרת 

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

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

שיפוט דואלי שכולל ועדות מקצועיות וסיקור עמיתים.
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כ�98% מתקציב הקרן לשנת תשע"ה הם הקצבת ות"ת; כשלושת האחוזים הנותרים באים מתרומות ישירות, 

מפרסים, מקרנות מיועדות ומקרנות שונות שהאקדמיה מנהלת.

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

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

להגשה לכל תחומי הדעת ואינן ממוקדות בנושא מסוים.   

תכניות ייעודיות: תכניות הממומנות מתקציב תוספתי, מיועדות לקהל   > 

חוקרים מסוים או לנושא מסוים ומוגבלות בזמן.   

אישיים  מחקר  מענקי  כ�1,781  הקרן  מממנת  הליבה  תכניות  במסגרת 

מענקי  ו�14  מחקר  מוקדי   9 אחרים,  מחקר  ובמוסדות  באוניברסיטאות 

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

לאור של ספרים בתחומי מדעי  בהוצאה  באוניברסיטאות,  מחקרי מתקדם 

הרוח, וכן מקיימת היא מדי שנה סדנאות מחקר בין�לאומיות. 

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

שמיועדות לקבוצות אוכלוסיית חוקרים מסוימות: 

ותורמים   )Legacy Heritage Fund( מורשה  קרן  בשיתוף  מופעלת   - ביו�רפואי  למחקר  מורשה  תכנית   >
ישראלים לעידודו ולחיזוקו של המחקר הבסיסי והקליני בתחומים של מחלות ניווניות של מערכת העצבים 

והפרעות גנטיות.

 .JDRF תכנית למחקר ביו�רפואי לסוכרת נעורים, ממומנת בשיתוף  >
מענקי מחקר לרופאים�חוקרים בבתי החולים.  >

תכנית לעידוד מחקר בתחום אנרגיות חלופיות לתחבורה.  >
תכנית למלגות השתלמות בתר�דוקטורט במדעי החברה.  >

של  חיזוק  ומשלבת  ישראל  ממשלת  ושל  הות"ת  של  יזמה  היא  זו  תכנית   -  I-CORE המצוינות  מרכזי  תכנית   >
מצוינות מחקרית, הקמת תשתיות מחקר חיוניות וקליטת מדענים חדשים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 

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

המיועדים  קיץ  וקורסי  סדנאות  בין�לאומיים,  כינוסים  של  רב  מספר  יזמו  המרכזים  חדשים.  חוקרים   74 בהם 

http://www.i-core.org.il/ :לתלמידי מחקר מהארץ ומחו"ל ותמכו באלה. לפרטים נוספים על התכנית

לקידום  שונות  מחקר  קרנות  עם  פעולה  ומשתפת  הבין�לאומית  פעילותה  את  הקרן  הרחיבה  מכבר  זה   >
נכללות הקרן הלאומית  לבין חוקרים מחו"ל. בקרנות אלו  ישראלים  בין חוקרים  פעילות מדעית משותפת 

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

 .)Broad Institute( ומכון ברוד )University Grants Commission – UGC( האוניברסיטאית בהודו

כיום שותפה הקרן ב�Global Research Council( GRC(, ויש לה חלק פעיל בהנהגה האירופית האזורית   >
.Science Europe של הארגון לצד

פרטים נוספים על פעולת הקרן הלאומית למדע מובאים בדוח השנתי של הקרן לשנת תשע"ה ובאתר הקרן: 

 www.isf.org.il

פרק 1 < דוח פעילות




