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בישראל  המדענים  מטובי  בתוכה  מקבצת  האקדמיה  של  הטבע  למדעי  החטיבה 

המחשב,  מדעי  כימיה,  הנדסה,  ביולוגיה,  השונים:  הטבע  מדעי  בתחומי 

בשנת  דודאי.  ידין  פרופ'  הוא  החטיבה  ראש  יושב  ורפואה.  פיזיקה  מתמטיקה, 

תשפ"א החטיבה מונה 69 חברים. בכל שנה מצטרפים חברים חדשים, הנבחרים 

בבחירות על פי חוק האקדמיה.

החטיבה פועלת מתוקף תפקידה של האקדמיה לפעול לקידום המחקר בישראל 

לביצוע  הלאומית.  ברמה  הטבע  במדעי  שונים  תחומים  לקידום  אפוא  ועושה 

הצורך.  לפי  נוספים  ובמומחים  בחבריה  החטיבה  נעזרת  השונות  פעולותיה 

מייעצות  ועדות  בהקמת  היתר  בין  ביטוי  לידי  באה  החטיבה  של  פעילותה 

מדעי  ופלורה,  פאונה  גרעינית,  פיזיקה  הסובב,  חקר  סינכרוטרון,  קרינת  כגון  שונים,  בתחומים  לאקדמיה 

הים וביואתיקה, וכן בהקמת ועדות מומחים לאומיות ובין–לאומיות לצורך בחינת נושאים מדעיים והגשת 

מהמעלה  מרצים  מזמינה  כינוסים,  מקיימת  החטיבה  זה,  על  נוסף  האקדמיה.  למועצת  בעניין  המלצות 

הראשונה ותומכת בכינוסים חיצוניים שונים הנערכים במעורבותה ובשיתופה. 

ועדה שמינתה האקדמיה לבדיקת הנושא של הקמת מרכז לאומי למיקרוסקופיה אלקטרונית בטמפרטורות 

נמוכות ביותר, Cryo Electron Microscopy( Cryo-EM(, בראשותה של זוכת פרס נובל וחברת האקדמיה 

פרופ' עדה יונת, הגישה השנה את המלצותיה ופעלה לקידומן בקרב מקבלי ההחלטות )למידע נוסף ראו לעיל 

בפרק 1 "דוח פעילות"(.

במסגרת פעולותיה השוטפות של החטיבה המשיכו השנה את פעילותן הוועדות האלה - ועדת הסינכרונטרון, 

קרלינר; מרק  פרופ'  של  בראשותו  גבוהות,  אנרגיות  של  לפיזיקה  הוועדה  גולן;  יובל  פרופ'  של   בראשותו 

ועדת הפיזיקה הגרעינית, בראשותו של פרופ' יצחק צרויה; הוועדה לאוספי הטבע הלאומיים, בראשותו של 

גורן  מנחם  ד"ר  של  בראשותם  ישראל,  ארץ  של  והפלורה  הפאונה  ועדת  לויה;  יוסי  פרופ'  האקדמיה  חבר 

ופרופ' עוזי פליטמן; ועדת הביואתיקה, בראשותו של ד"ר עתניאל א. דרור.

חבר  של  וביוזמתו  סין  של  למדעים  האקדמיה  עם  בשיתוף  מקוונים  ננוטכנולוגיה  כינוסי  של  סדרה 

מתמקדים  הכינוסים  מפגשים.  בארבעה  יוני  עד  ותימשך  באפריל  החלה  וילנר  איתמר  פרופ'  האקדמיה 

Nano-Devices and Nano-Photonics, Energy and Environment, האלה:   בנושאים 

.Self-Assembly and Biomaterials, Nanomedicine and Nanobiology

פעילות החטיבה למדעי הטבע 2

פרופ' ידין דודאי
יו״ר החטיבה



דין וחשבון שנתי < תשפ“א 502021�2020

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון  > 2.1

ומאפשרים  העולם  ברחבי  והולך  גובר  בשימוש  נמצאים  מעגלי(  חלקיקים  )מאיץ  סינכרוטרון  מתקני 

רגילים. הוועדה הלאומית  ניתנים לביצוע במתקנים מעבדתיים  מחקרים מדעיים בחזית המדע אשר אינם 

ומשמשת  סינכרוטרון  במתקני  המחקרית  הפעילות  לקידום  עושה  האקדמיה  של  סינכרוטרון  לקרינת 

כתובת עיקרית להפצת מידע בקרב חוקרים בישראל בתחום זה )לרשימת חברי הוועדה ראו להלן בפרק 11 

"ועדות האקדמיה"(. בין היתר הוועדה בוחנת את הפעילות המדעית של קבוצות המחקר מישראל במתקן 

האירופי לקרינת סינכרוטרון European Synchrotron Radiation Facility( ERSF( בגרנובל שבצרפת, 

במועצת ישראל  נציג  בנגב,  בן–גוריון  מאוניברסיטת  גולן  יובל  פרופ'  הוועדה  יו"ר   - נציגיה   באמצעות 

ה–ESRF, ומנהלת האקדמיה גליה פינצי, החברה בוועדת הכספים של ה–ESRF. חוקרים ישראלים פעילים 

במתקן  המדעית  הפעילות  אחר  מקרוב  עוקבת  גם  הוועדה   .ESRF–ה של  שונות  ותכנון  ניהול  בוועדות 

SESAME שנפתח בשנים האחרונות ופועלת לקידום הפעילות של קבוצות מחקר ישראליות במתקן.

)Associate Member( במתקן ה–ESRF משנת 1999, מתוקף הסכם שנחתם  מדינת ישראל חברה–עמיתה 

בסיועו של פורום תל"מ בראשות נשיא האקדמיה דאז פרופ' יעקב זיו, כנציג האקדמיה, ובהשתתפות ות"ת, 

של  המדעית  למצוינותן  הודות  האחרונות,  בשנים  והמסחר.  התעשייה  ומשרד  והטכנולוגיה  המדע  משרד 

זמני שימוש במתקן  הישראלים  לחוקרים  הוענקו   ,ESRF–ה לוועדות המדעיות של  הצעות המחקר שהוגשו 

העולים בהרבה על חלקה היחסי של ישראל בהוצאות התפעול של המתקן. על פי המלצת הוועדה, אישרה 

ות"ת את הגדלת השתתפותה של ישראל מ–1.5% ל–1.75% מתקציב המתקן החל משנת 2021.

השנה עבר מתקן ה–ESRF תהליך שדרוג פיזי מקיף, אשר מציב אותו בחזית המחקר העולמי בשימוש בקרינת 

סינכרוטרון.

ESRF באדיבות ,Pierre Jayet בגרנובל שבצרפת. צילום� ESRF מתקן
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  ESUO סינכרוטרון  משתמשי  של  האירופי  הארגון  עם  קשרים  סינכרוטרון  לקרינת  הלאומית  לוועדה 

)European Synchrotron Users Organization(. הארגון הוקם לפני כשבע שנים כדי לשפר את יכולת הגישה 

של כלל המדענים האירופים המשתמשים בקרינת סינכרוטרון - כ–10,000 מדענים מכל תחומי מדעי הטבע, מדעי 

החיים וההנדסה - לכל מתקני הסינכרוטרון האירופיים, בעיקר באמצעות הגדלת המשאבים הכספיים שיועמדו 

לרשות המשתמשים, אך גם כגוף מרכזי המייעץ להנהלות המתקנים בנוגע לצורכי המשתמשים. פרופ' מיטל לנדאו 

.ESUO–מהטכניון - מכון טכנולוגי לישראל מייצגת את האקדמיה ואת ישראל ב

בשל מגפת הקורונה נרשמה האטה רבה בפעילות המאיץ, והניסויים התבצעו רק בהפעלה מרחוק, ללא הגעה 

פיזית למתקן. 

www.esrf.fr :ראו ESRF לפרטים על

SESAME > 2.2 - מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון

Synchrotron-light for Experimental Science and Applications( SESAME 

בהשתתפות  בירדן  שהוקם  מחקרי  סינכרוטרון  מתקן  הוא   )in the Middle East

 MESC יוזמתם של ארגון  פרי  ישראל. הקמת המתקן היא  ובכללן  מדינות האזור, 

)Middle Eastern Scientific Committee( ושל חוקרים מגרמניה, מארצות הברית ומישראל. מטרת יוזמי 

המתקן היא לקדם את הפעילות המדעית שנעזרת בקרינת סינכרוטרון ולהגביר את שיתוף הפעולה בין מדעני 

האזור. בכך המתקן תורם לגישור ולהבנה בין ישראל לשכנותיה. המאיץ נחנך בטקס רשמי ב–2017. 

והרשות הפלסטינית. מלבד  ירדן, מצרים, פקיסטן, קפריסין  הן איראן, טורקייה,  המדינות החברות האחרות 

ובהם  משקיף,  של  במעמד  אחדים  וגופים  מדינות  ובהפעלתו  המתקן  בתכנון  מסייעים  החברות,  המדינות 

.CERN–האיחוד האירופי, איטליה, ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, יוון, יפן, כווית, צרפת, רוסיה, שוודיה ו

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע

2019 ומספקת את צרכיו האנרגטיים של המתקן, הפכה  SESAME — מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון. חווה סולרית הפועלת מאז 

SESAME אותו למתקן הסינכרוטרון הראשון בעולם הפועל באנרגייה סולרית. התצלום באדיבות

http://www.esrf.fr
http://www.esrf.fr
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון של האקדמיה הצטרפה ליוזמה בשנת 1995. פרופ' אליעזר רבינוביץ 

בק–ברקאי  רועי  ופרופ'   ,SESAME במועצת  הנשיא  כסגן  מכהן  בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה 

בוועדה  כנציג  מכהן  למדע  ויצמן  ממכון  זוסמן  יואל  פרופ'  במועצה.  חבר  הוא  אביב  תל  מאוניברסיטת 

.SESAME המדעית של

באזורנו.  שהופקה  ביותר  הגבוהה  האנרגייה  שהיא   ,GeV2.5 עד  של  באנרגייה  פועל  המאיץ   2019 שנת  למן 

הירוק  המאיץ  להיות  המתקן  הפך  ובכך  סולרית,  חווה  המאיץ  ליד  הותקנה  האירופי  הסיוע  כספי  בעזרת 

הראשון בעולם. בעתיד יוכל הסינכרוטרון לאפשר מחקר במגוון רחב של תחומים, לרבות כימיה, פיזיקה, מדע 

החומרים, ארכאומטרייה, ביולוגיה ומקצועות ההנדסה.

בשל מגפת הקורונה נרשמה האטה רבה בפעילות המאיץ, והניסויים התבצעו רק בהפעלה מרחוק, ללא הגעה 

פיזית למתקן. 

www.sesame.org.jo :ראו SESAME לפרטים על

CERN–2.3 < פיזיקה של אנרגיות גבוהות - פעילות ישראל ב

פיזיקת החלקיקים האלמנטריים חוקרת את מרכיבי היסוד של גרעיני האטום ואת הכוחות הפועלים בהם 

באמצעות מאיצים בעלי אנרגיות גבוהות מאוד. המעבדה המובילה בעולם בחקר החלקיקים האלמנטריים 

 The European Organization for( בין–לאומי  גוף  והיא  שבשווייץ,  בז'נווה   ,CERN–ב נמצאת 

 .)Nuclear Research

.CERN–ב 2014 כחברה מלאה   ישראל הצטרפה בשנת 

הפעילות  את  והמוביל  במתקן  אותה  המייצג  הגוף 

הלאומית  הוועדה  הוא  שבו  הניסויית  המדעית 

הוועדה  חברי  )לרשימת  באקדמיה  גבוהות  לאנרגיות 

ראו להלן בפרק 11 "ועדות האקדמיה"(. את יושב ראש 

המדע  ושר  האקדמיה  נשיאת  ממנים  וחבריה  הוועדה 

פרופ'  עמד  האחרונים  העשורים  במהלך  והטכנולוגיה. 

אליעזר רבינוביץ בראש הוועדה. למן ינואר 2021 עומד 

אביב,  תל  מאוניברסיטת  קרלינר  מרק  פרופ'  בראשה 

חברי   .CERN במועצת  ישראל  של  המדעי  הנציג  והוא 

למדע, שמונה מטעם מועצת  ויצמן  ניר ממכון  יוסף  פרופ'  CERN הם  בפעילות  נוספים המעורבים  ועדה 

מאוניברסיטת אברמוביץ  הלינה  ופרופ'  המועצה,  של  המדעית  המדיניות  בוועדת  חבר  להיות   CERN 

CERN בז'נווה שבשווייץ. התצלום באדיבות ארגון CERN מתקן

http://www.sesame.org.jo
http://www.sesame.org.jo
http://www.sesame.org.jo
http://www.sesame.org.jo
http://www.sesame.org.jo
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הגבוהות  האנרגיות  פיזיקת  בתחום  האירופית  להתוויית האסטרטגיה  הוועדה  בראש  אביב, שעומדת  תל 

לנקוט  שיש  לאסטרטגיה  בנוגע  המלצות   CERN–ב גובשו   2020 מאי  בחודש   .CERN–ב הקרובות  לשנים 

בשנים הקרובות בתחום הפיזיקה הניסיונית של אנרגיות גבוהות.

כוללת את   CERN–ב הפעילות המחקרית של ישראל 

ניתוח  הישראלים,  המדענים  שבנו  הגלאים  תחזוקת 

של  ובנייה  ותכנון  בגלאים  הנמדדות  האמת  תוצאות 

שהחל  ששדרוגו,  למאיץ,  המותאמים  חדשים  גלאים 

בשנת 2019, עתיד להסתיים בשנת 2021. לשם ניתוח 

במערכת  הישראלים  המדענים  נעזרים  התוצאות 

מדענים   .2007 בשנת  הצטרפו  שאליה  הגריד, 

המערכת  בבניית  הן  מרכזי  תפקיד  מילאו  ישראלים 

בניתוח  והן  הסקלרי  החלקיק  גילוי  את  שאפשרה 

החדש  החלקיק  שהתגלה  למסקנה  שהביאו  הנתונים 

)הידוע בכינויו "חלקיק היגס"(.

גלאי  את  ומשדרגת  "אטלס"  בניסוי  עובדת  יסודיים  חלקיקים  של  ניסיוני  למחקר  הישראלית  הקבוצה 

המיואונים ואת ההדק שלו. בשנת 2017 השקיעה הקבוצה הישראלית מאמצים גדולים )עם מדענים מקנדה, 

מרוסיה ומצ'ילה( להשלמת תרומתה המדעית מבעוד מועד על מנת שתוכל להשתלב בשלב הבא של הניסוי. 

זהו מאמץ משותף של קבוצת החלקיקים בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, שבראשה עומד פרופ' יורם רוזן, 

החלקיקים  קבוצת  ועם  עציון,  ארז  פרופ'  עומד  שבראשה  אביב,  תל  באוניברסיטת  החלקיקים  קבוצת  עם 

במכון ויצמן למדע, שבראשה עומד פרופ' אהוד דוכובני. את מיזם השדרוג מובילה ד"ר שקמה ברסלר ממכון 

ויצמן למדע. בשנת 2019 המשיכה הקבוצה הישראלית, כחלק מצוות הגלאי, במאמציה להתגבר על האתגרים 

שצצו בבניית הגלגל הקטן החדש )מן הגלאים המותקנים בשני הקצוות של הגלאי "אטלס"(. 

לאור המלצותיה של ועדה בין–לאומית שהעריכה את הפעילות המדעית של ישראל בגלאי "אטלס" אישרה 

לישראל  טכנולוגי  מכון   - הטכניון  אביב,  תל  אוניברסיטת  עם  הקרוב  בעשור  התקצוב  המשך  את  ות"ת 

הוארך  זו  החלטה  בעקבות  כולו.  בתהליך  מרכזי  תפקיד  מילא  רבינוביץ  פרופ'  יחד.  למדע  ויצמן  ומכון 

את  המעגן  הסכם  נחתם  וכן  הגלאי,  בתחזוק  השוטפת  ההשתתפות  בדבר  ל"אטלס"  ישראל  בין  ההסכם 

השתתפות ישראל בשדרוג הגלאי בעשור הקרוב.

בשנים האחרונות נעשה שדרוג במאיץ והוגדלה בהירותו במידה ניכרת. בשל מגפת הקורונה נסגר המתקן 

לפעילות בחודש מרס 2020, והוא נפתח מחדש בהדרגה.

https://home.cern :ראו CERN לפרטים על

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע

CERN בז'נווה שבשווייץ. התצלום באדיבות ארגון CERN מתקן

https://home.cern
https://home.cern
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2.4 < פיזיקה גרעינית

ממכון  צרויה  יצחק  פרופ'  של  בראשותו  בישראל  הגרעינית  הפיזיקה  לקידום  הוועדה  פועלת  באקדמיה 

ויצמן למדע )לרשימת חברי הוועדה ראו להלן בפרק 11 "ועדות האקדמיה"(. הוועדה הוקמה בעקבות דוח 

למניעת  הגרעינית  הפיזיקה  בתחום  מיידי  בשינוי  צורך  יש  כי  הייתה  העיקרית  שמסקנתו  בנושא,  מקיף 

מגמת הצטמצמות התחום בישראל. למגמה זו תהיינה השלכות לאומיות חמורות, ובמיוחד יחסרו מדענים 

וחוקרים בעלי ידע הולם בתחום הפיזיקה הגרעינית שיוכלו לייעץ לגופי ממשל. מועצת האקדמיה רואה 

בשיקום המחקר וההוראה בפיזיקה גרעינית צורך לאומי.

פעילות הוועדה מתמקדת במעקב אחר יישום המלצות הדוח:

מלגות  למימון  והטכנולוגיה  המדע  משרד  של  תוכנית  מופעלת  שנה  מדי   - לסטודנטים  מלגות   >

לוי אשכול,  על שם  המלגות  במסגרת  ושלישי  שני  לתארים  לסטודנטים  גרעינית  בפיזיקה  ייעודיות 

מטעם המשרד. 

קורא  קול  בחו"ל.  בתר–דוקטורט  מלגות  תוכנית  ניהול  על  אמונה  האקדמיה   - בתר–דוקטורט  מלגות   >

להגשת מועמדויות למלגות אלה מפורסם בכל סתיו למן שנת 2017, ועד כה הוענקו שתי מלגות.

המחקר  בשיקום  לראות   2016 משנת  ות"ת  החלטת  בעקבות   - מדענים  לקליטת  רב–שנתית  תוכנית   >

מצטיינים  סגל  חברי  לקליטת  תוכנית  הקמת  ובעקבות  לאומי"  "צורך  בישראל  גרעינית  בפיזיקה 

הגרעין  בתחום  צעיר  מדען  ציטרון,  צבי  ד"ר   2018 בשנת  נקלט  בארץ,  באוניברסיטאות  זה  בתחום 

מעבדתו  להקמת  ייעודי  מענק  חד–פעמית,  ות"ת,  אישרה  זה  על  נוסף  בנגב.  בן–גוריון  באוניברסיטת 

של ד"ר ציטרון. בהמשך, בשנת 2019, פנתה מועצת האקדמיה לות"ת בבקשה לכלול בתוכנית לקליטת 

המדענים מענק להקמת מעבדה בפיזיקה גרעינית כמרכיב מרכזי וחיוני בתוכנית השיקום של התחום.

 Joint(  JINR הרוסית  למעבדה  האקדמיה  בין  הגרעינית  הפיזיקה  בתחום  פעולה  לשיתוף  ההסכם 

של  לוואי  פרי  שנים.  חמש  בת  נוספת  לתקופה   2018 בשנת  הוארך   )Institute of Nuclear Research

2020 את בית הספר לפיזיקה של אנרגיות גבוהות  שיתוף פעולה זה הוא ההחלטה לקיים בישראל ביוני 

שמארגנים JINR ו–CERN. בשל מגפת הקורונה נדחה קיום בית הספר לסוף שנת 2021.

 The Nuclear Physics( NuPECC–הוועדה פעלה בשנתיים האחרונות לקידום הצטרפותה של ישראל ל

 European Science–היא ועדת מומחים של ה NuPECC–ה .)European Collaboration Committee

Foundation, הקובעת סדרי עדיפויות ומייעצת לגופים מממנים ולממשלות באירופה בסוגיות הקשורות 

אופטימלי  ניצול  מתאמת  צרכים,  מגדירה  מדעית,  מדיניות  קובעת   NuPECC גרעינית.  בפיזיקה  למחקר 

של מתקני מחקר ומפרסמת אחת לכמה שנים תוכנית לטווח ארוך לפיזיקה גרעינית באירופה. בתמיכת 

מועמדותה  את  צרויה  פרופ'  הציג  המשרד  של  הראשי  המדען  עם  ובשיתוף  והטכנולוגיה  המדע  משרד 

שחברות סבורה  הוועדה   .2020 מרס  בחודש  אושרה  הבקשה   .NuPECC–ב לחברה–עמיתה  ישראל   של 

https://home.cern
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ובכיווני  מדיניות  בקביעת  שותפה  להיות  לה  ותאפשר  בארץ  הגרעינית  הקהילה  את  תחזק   NuPECC–ב

מחקר עתידיים בתחום הפיזיקה הגרעינית.

SARAF המוקם במרכז הגרעיני בשורק למעבדה לאומית  הוועדה תומכת ביוזמה להפיכת המאיץ החדש 

הפתוחה לקהילת החוקרים בישראל ובחו"ל ופועלת בעניין.

2.5 < אוספי הטבע הלאומיים למחקר

האקדמיה מכירה בחשיבותם של אוספי הטבע הלאומיים המתעדים את הצומח ואת החי בארץ ישראל 

הפעילות  ולקידום  אלה  אוספים  של  לשימורם  אפוא  עושה  האקדמיה  חסותה.  את  להם  והעניקה 

המחקרית בהם. 

2013 מודל תמיכה  בעקבות מאמצי האקדמיה להשגת תמיכה ארוכת טווח לאוספים אימצה ות"ת בשנת 

רב–שנתי משודרג לאוספים כדי להעצים את הפעילות המחקרית בהם ולהביאם לרמה בין–לאומית גבוהה. 

להלן  ראו  הוועדה  )לרשימת חברי  לויה  יוסי  פרופ'  הוא חבר האקדמיה  לאוספי הטבע  ההיגוי  ועדת  יו"ר 

את  ומגישה  האוספים  פעילות  אחר  במעקב  תפקידה  את  ממלאה  הוועדה  האקדמיה"(.  "ועדות   11 בפרק 

לאחסון  הולם  מוזאון  בהקמת  אביב  תל  לאוניברסיטת  סייעה  זו  תמיכה  ולות"ת.  לאקדמיה  המלצותיה 

כן  כמו   .2018 בקיץ  הרחב  לציבור  שנפתח  שטיינהרדט,  ע"ש  הטבע  מוזיאון   - בהם  ולמחקר  האוספים 

הסגל  אנשי  מספר  להגדלת  וכן  האוספים  של  ותפעולם  תחזוקם  קיומם,  להמשך  תורמת  הוועדה  פעילות 

לניהול ולקידום המחקר באוספים באוניברסיטאות המחקר.

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע

צילום� איתי בנית, עבור מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
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בשנת 2019 הגישה הוועדה לבחינת מצב השימור, הטיפוח והמחקר של אוספי הטבע הלאומיים, בראשותה 

כוללים:  הדוח  המלצות  עיקרי  האקדמיה.  למועצת  דוח  ארנון,  רות  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  לשעבר  של 

הקמת   ,)35%( מוכרים  אוספים  להחזקת  האוניברסיטאות  מהוצאות  קבוע  בשיעור  תמיכה  למודל  מעבר 

מהכרה  הימנעות  בארץ,  האוספים  כל  של  מצבם  את  לעומק  תבחן  אשר  מומחים  של  בין–לאומית  ועדה 

באוספי טבע לאומיים חדשים עד להקמת הוועדה הבין–לאומית ותמיכה מיידית בתחזוקה הפיזית, ובכלל 

והוא  הדוח,  את  אימצה  האקדמיה  מועצת  אש.  חסיני  מתכת  לארונות  עץ  מארונות  אוספים  העברת  זה 

הועבר ליו"ר ות"ת, לנשיאי האוניברסיטאות ולמנהלי האוספים.

במסגרת יישום המלצות הדוח הקימה האקדמיה ועדה בין–לאומית שתבחן לעומק את מצבם של האוספים 

והעתידי בהם. בשל התפרצות  ומבחינת כוח האדם הנוכחי  בארץ מהבחינה האקדמית, מהבחינה הפיזית 

מגפת הקורונה עבודת הוועדה מתעכבת.

2.6 < ועדת ההיגוי הלאומית בתחום מדעי הים

הים  מדעי  בתחום  לאומית  היגוי  ועדת  הקמת  על   2020 בשנת  האקדמיה  החליטה  ות"ת  פניית  בעקבות 

"ועדות   11 בפרק  להלן  ראו  הוועדה  חברי  )לרשימת  בן–אברהם  צבי  פרופ'  האקדמיה  חבר  בראשות 

בישראל. מתוקף תפקידיה  הים  והמחקריים של תחום  בהיבטים האקדמיים  עוסקת  הוועדה  האקדמיה"(. 

החזון את  התורפה,  ונקודות  החוזק  נקודות  את  הים,  מדעי  בתחום  הפעילות  את  בוחנת   הוועדה 

צולל במהלך סקר חברת האלמוגים הנמצאת בשמורת הטבע חוף האלמוגים, מפרץ אילת. צילום� ד"ר תום שלזינגר
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לשנת 2030 וכן את התוכניות העתידיות לפיתוח התחום בישראל. במסגרת עבודתה נפגשה השנה הוועדה 

עם מומחים בתחום ועם ראשי גופים שונים העוסקים בחקר הים. כמו כן ערכה הוועדה סקר שתוצאותיו 

יופיעו בדוח שיוגש לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ולות"ת והעתיד להתפרסם בחודש יוני 2021.

2.7 < פאונה ופלורה של ארץ ישראל

מתוקף חוק האקדמיה אמונה האקדמיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע". אחד התחומים 

ועדה  ישראל, באמצעות  והפלורה של ארץ  פועלת לפרסום כתבים כאלה הוא תחום הפאונה  שבהם היא 

מייעצת )לרשימת חברי הוועדה ראו להלן בפרק 11 "ועדות האקדמיה"(, אם ביוזמתם של מדענים בתחום 

ואם ביוזמתה של הוועדה.

החליטה  המידע  נגישות  את  להגדיל  וכדי  הביולוגי  המגוון  מחקרי  בתחום  ה–21  המאה  לאתגרי  כמענה 

ועדת הפאונה והפלורה להתחיל ולפרסם במרשתת רשימות מינים )checklists( של קבוצות סיסטמטיות 

שתעבורנה  הרשימות,  הסמוכים.  הביוגאוגרפיים  ובתחומים  בישראל  והצומח  החי  של  ופונקציונליות 

מדעיים.  בפרסומים  כמקובל  עמיתים,  ביקורת  לאחר  האקדמיה  באתר  תתפרסמנה  תקופתיים,  עדכונים 

רשימות אלו תהיינה פתוחות לציבור החוקרים וכן לקהל הרחב בארץ וברחבי העולם.

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע

מתוך סדרת "פלורה פלסטינה"
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2.8 < ביואתיקה

ועדת הביואתיקה עוסקת בעיקר במעקב אחר פעילות המחקר בנושא בעולם ובליבון סוגיות רלוונטיות 

לציבור בישראל. במשך שנים שימש ד"ר עתניאל א. דרור יושב ראש הוועדה, ומאז מרס עומד בראשה 

פרופ' שי לביא.

בשנים האחרונות פועל פורום ביואתיקה, בשיתוף עם מכון ון ליר, המתמקד בממשק בין מדע לטכנולוגיה 

ולביואתיקה. פעילות הפורום כוללת קבוצת מחקר בנושא "פסיפס - שאלות אתיות על מיזם הביו–בנק של 

משרד הבריאות" בהובלת פרופ' יעל השילוני–דולב ופרופ' אביעד רז. במהלך השנה התקיימו ראיונות שטח 

של  גנטיים  מידע  "מאגרי  הממצאים:  כל  של  דוח ממצה  הוגש  כן  כמו  הקורונה.  במגבלות  מיקוד,  וקבוצות 

אוכלוסיות ו/או של הציבור: שאלות חברתיות, אתיות וכלכליות". מתוכנן יום עיון פתוח לציבור על המיזם.

2.9 < רפואה מולקולרית

מועצת האקדמיה אימצה לפני שנים אחדות את המלצות הפורום בנושא רפואה מולקולרית, והיא תומכת 

בפורטל הישראלי בנושא זה שאותו הקים חבר האקדמיה פרופ' אלכסנדר לויצקי. הפורטל מרכז מידע על 

מידע  מרכז  הפורטל  בתחום.  חוקרים  בין  קשר  ליצירת  תשתית  ומשמש  בישראל  בנושא  מדעית  פעילות 

גם על הצעות עבודה, על חברות ותעשייה בתחום בישראל וכן מפיץ מידע על אירועים מדעיים חשובים 

כ–500 מנויים מקבלים במהלך השנה עדכונים שבועיים על הרצאות במוסדות  ובחו"ל.  זה בארץ  בתחום 

האקדמיים בישראל ועל מאמרים חשובים בתחום שפרסמו מדענים ישראלים. בשנה האחרונה גדל מספר 

הצפיות בתוכני האתר. האתר פעיל הן בקרב חוקרים בישראל והן בקרב חוקרים בעולם. 

http://www.molecular-medicine-israel.co.il :למידע נוסף ראו

Kavli Frontiers of Science - 2.10 < תוכנית קאוולי

תוכנית קאוולי מממשת את הסכם שיתוף הפעולה שנחתם בשנת 2013 בין האקדמיה לאקדמיה הלאומית 

התוכנית  האקדמיות.  שתי  בין  המיוחד  הקשר  את  ביטוי  לידי  ומביאה  הברית  ארצות  של  למדעים 

שנתיים  מדי  מתקיימים  התוכנית  לפי  רבות.  מדינות  עם  פעולה  בשיתוף   1989 מאז  פועלת  האמריקאית 

הברית.  ומארצות  מישראל  מצטיינים  צעירים  מדענים  בהשתתפות  הטבע  במדעי  בין–תחומיים  כינוסים 

הכינוסים מתקיימים בישראל ובארצות הברית לסירוגין. הכינוס הרביעי במספר התקיים בספטמבר 2019 

 בירושלים, והכינוס החמישי יתקיים באוקטובר 2021 בארצות הברית. סגן נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל

הוא היושב ראש המרכז את פעילות תוכנית קאוולי. 

http://www.molecular-medicine-israel.co.il
http://www.molecular-medicine-israel.co.il
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חבריה הישראלים של הוועדה המארגנת לכינוס קאוולי החמישי בשנת 2021 הם אלה: 

פרופ' סיריל כהן, אימונולוגיה של הסרטן, אוניברסיטת בר–אילן )יו"ר המשלחת הישראלית(, ד"ר רונן אלדן, 

אוניברסיטת  גאו–ימיים,  למדעים  החוג  גודמן–צ'רנוב,  בברלי  ד"ר  למדע,  ויצמן  מכון  למתמטיקה,  המחלקה 

אבולוציונית,  ביולוגיה  פריבמן,  איל  ד"ר  למדע,  ויצמן  מכון  לנוירוביולוגיה,  המחלקה  זיו,  יניב  ד"ר  חיפה, 

רוטשטיין,  שרון  פרופ'  אביב,  תל  אוניברסיטת  לרפואה,  הפקולטה  קובילר,  אורן  ד"ר  חיפה,  אוניברסיטת 

ואסטרופיזיקה,  תאורטית  לפיזיקה  המרכז  שלוש,  דורון  פרופ'  בר–אילן,  אוניברסיטת  לכימיה,  המחלקה 

אוניברסיטת חיפה.

2020 פועלת, ביוזמת האקדמיה, תוכנית לעידוד פעילות מדעית משותפת בין משתתפי הכינוס  למן שנת 

משתי המדינות גם לאחר הכינוס. התמיכה נועדה לאפשר בנייה של שיתוף פעולה ארוך טווח בין מדענים 

צעירים מצטיינים מישראל ומארצות הברית, כדי לחזק את הקשרים המדעיים בין שתי המדינות. המלגות 

מדעיים  מיזמים  לייסד  כדי  לאחרת  האחת  מהמדינה  פעולה  המשתפים  החוקרים  של  לנסיעות  ניתנות 

משותפים - כינוסים, פרסומים מדעיים וכדומה.

טכנולוגי  מכון   - בטכניון  לכימיה  מהמחלקה  אמדורסקי  נדב  ד"ר  ינואר,  בחודש  זכה,  התוכנית  במסגרת 

לישראל לתמיכה בנסיעה לשיתוף פעולה עם פרופ' שיין ארדו )Prof. Shane Ardo( במחלקה לכימיה של 

אוניברסיטת קליפורניה באירווין שבארצות הברית.

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע


