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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בשער פרק זה�

לאקדמיה הסכמים עם יותר מ�40 מוסדות )ברובם אקדמיות למדעים(

ב�39 מדינות ברחבי העולם, והיא חברה בארגונים בין�לאומיים חשובים רבים.



קשרים בין–לאומיים 5

לאקדמיה הסכמי שיתוף פעולה מדעי עם אקדמיות לאומיות למדעים ברחבי העולם. במסגרת ההסכמים בין 

האקדמיות הלאומיות מתקיימים חילופי חוקרים בין המדינות וכינוסים דו–לאומיים ורב–לאומיים. האקדמיה 

גם חברה בארגוני מדע בין–לאומיים רבים, ונציגיה מייצגים את הקהילה המדעית הישראלית בארגונים אלו.

וחלק  מקוונת,  לפעילות  האקדמיה  של  הבין–לאומית  מהפעילות  חלק  השנה  הועבר  הקורונה  מגפת  בשל 

מהכינוסים נדחו לשנת 2021.

עם  בשיתוף  ננוטכנולוגיה,  בנושא  מקוונים  דו–לאומיים  כינוסים  ארבעה  בת  סדרה  החלה  אפריל  בחודש 

האקדמיה למדעים של סין ובהובלת חבר האקדמיה פרופ' איתמר וילנר. 

בחודש מרס נחתם הסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הלאומית למדעים של אוזבקיסטן. בטקס מקוון 

 ,)Prof. Bekhzod Yuldashev( יולדשב  נילי כהן ופרופ' בז'וד  חתמו על ההסכם נשיאי האקדמיות פרופ' 

גם  בטקס  השתתפה  הראל.  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  וסגן  האוזבקית  האקדמיה  הנהגת  בו  והשתתפו 

שגרירת אוזבקיסטן בישראל גב' פרוזה מחמודובה )H.E. Ambassador Feruza Makhmudova(, שיזמה 

את הקשר בין האקדמיות ואף ביקרה באקדמיה מוקדם יותר השנה.

מימין� טקס החתימה על ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן
פרוזה  גב'  בישראל  אוזבקיסטן  שגרירת  פרידמן,  יוחנן  פרופ'  האקדמיה  חבר  פינצי,  גליה  האקדמיה  מנהלת  לשמאל(�  )מימין  משמאל 
מחמודובה, נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, מנהלת היחידה לקשרים בין�לאומיים באקדמיה ג'ו כהן ומר סלחדין אריבחודייב, קונסול 

אוזבקיסטן בישראל
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התקיימה  מרס  ובחודש  בברזיל,  האקדמיות  עם  הבין–לאומיים  הקשרים  למיסוד  השנה  פעלה  האקדמיה 

 )Academia Brasileira de Letras( הרוח  למדעי  הברזילאית  האקדמיה  נשיא  עם  מקוונת  פגישה 

 Academia( למדעים  הברזילאית  האקדמיה  נשיא  ועם   )Prof. Marco Lucchesi( לוצ'סי  מרקו  פרופ' 

מהאקדמיה   .)Prof. Luiz Davidovich( דווידוביץ'  לואיז  פרופ'   )Brasileira de Ciências - ABC

סרג'יו  פרופ'  הרוח  למדעי  החטיבה  יו"ר  כהן,  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  בפגישה  השתתפו  הישראלית 

בין  ופרופ' מוטי שגב. בפגישה הוסכם להמשיך בקידום הקשרים  יוסף קפלן  וחברי האקדמיה פרופ'  הרט 

האקדמיות ולתכנן כינוס משותף, בנושא קוונטום, בשנת 2022.

בחודש פברואר הוחלט להאריך את ההסכם לשיתוף 

למדעים  לאקדמיה  האקדמיה  בין  מדעי  פעולה 

משותף  כינוס  וכי  נוספות,  לשנתיים  ליטא  של 

באקדמיה  ביקרה  זה,  על  נוסף   .2023 לשנת  יתוכנן 

אנטנוויצ'יינה לינה  הגב'  בישראל  ליטא   שגרירת 

 .)H.E. Ambassador Lina Antanavičienė(

עם  כהן,  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  עם  נפגשה  השגרירה 

קבוצת  ראש  ועם  ברטל  ישראל  פרופ'  האקדמיה  חבר 

בין  הקשרים  בקידום  גם  מעורב  היה  אשר  קוז'ינוב,  אנדריי  ח"כ  וליטא  ישראל  של  הבין–פרלמנטרית  הידידות 

האקדמיה לאקדמיה למדעים של אוזבקיסטן. בפגישה דנו בקידום שיתוף פעולה מדעי בין שתי המדינות.

נשיאת האקדמיה פרופ' כהן ולשעבר הנשיאה פרופ' רות ארנון השתתפו בחודש נובמבר באירוע מקוון של 

בישראל,  הבריטית  והמועצה  בריטניה  בשגרירות  והחדשנות  המדע  מחלקת  שיזמו  בריטניה-ישראל  פורום 

בנושא העצמת המצוינות המדעית של נשים בישראל. בחודש ספטמבר השתתף סגן נשיאת האקדמיה פרופ' 

דוד הראל בחבר דיון )פאנל( מקוון באירוע EuroScience Open Forum )ESOF( בטריאסטה שבאיטליה, 

שעסק בהגירה של חוקרים מצטיינים ובניידות מדעית בין–לאומית נוכח מגפת הקורונה. 

כינוסים  ובהם  החולפת,  לשנה  דו–לאומיים שתוכננו  לכינוסים  מועדים חדשים  נקבעו  הקורונה  בשל משבר 

 - למדעים  הגרמנית  הלאומית  האקדמיה  עם   ,)NAS( הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית  האקדמיה  עם 

לאופולדינה ועם האקדמיה הצ'כית למדעים. כמו כן לא התקיימו השנה בתמיכת האקדמיה ביקורי חוקרים 

מישראל בחו"ל וביקורי חוקרים זרים בישראל.

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

האקדמיה  וחברי  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  בהשתתפות  וחבריהן  למדעים  הברזילאיות  האקדמיות  נשיאי  עם  ההיכרות  פגישת 
פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' יוסף קפלן ופרופ' מוטי שגב

המחלקה  מנהלת  פינצי,  גליה  האקדמיה  מנהלת  לשמאל�  מימין 
פרופ'  האקדמיה  חבר  כהן,  ג'ו  באקדמיה  בין�לאומיים  לקשרים 
ישראל ברטל, שגרירת ליטא בישראל גב' לינה אנטנוויצ'יינה, נשיאת 
האקדמיה פרופ' נילי כהן, סגנית השגרירה גב' גיטה בלינסטרובייטה 

וח"כ אנדריי קוז'ינוב
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אוזבקיסטן, 1999 )חידוש ההסכם ב–2021(
Academy of Sciences – Republic of Uzbekistan

אוסטרליה, 1998
Australian Academy of Science

אוסטרייה, 1993
Austrian Academy of Sciences

אוקראינה, 1993
National Academy of Sciences of Ukraine

איטליה, 2001 )חידוש ההסכם ב–2005(
Accademia Nazionale dei Lincei

אזרבייג‘ן, 1994 )חידוש ההסכם ב–2015(
Azerbaijan National Academy of Sciences

השנה המצוינת היא שנת חתימת הסכם שיתוף הפעולה המדעי

קשרי מדע עם מדינות ועם אקדמיות למדעים

אלבניה, 2004
Academy of Sciences of Albania

אסטוניה, 1995
Estonian Academy of Sciences
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ארצות הברית

2019 
National Academy of Sciences

2017 
New York Academy of Sciences

ארמניה, 1992
National Academy of Sciences of Armenia

בולגריה, 1995
Bulgarian Academy of Sciences

גרמניה

2013
Leopoldina – National Academy of Sciences

2009 
Alexander von Humboldt Foundation

2000 
Berlin-Brandenburg Academy 

 of Sciences and Humanities

2003 
Heidelberg Academy of Sciences and Humanities

גאורגייה, 1992 )חידוש ההסכם ב–2014(
Georgian National Academy of Sciences

הולנד, 1990
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

הודו, 1993 )חידוש ההסכם ב–2012(
Indian National Science Academy

הונגריה, 1990 )חידוש ההסכם ב–2007(
Hungarian Academy of Sciences

ארגנטינה, 2012
National Academy of Exact, Physical and 

Natural Sciences

בריטניה, 1967 )חידוש ההסכם ב–2015 וב–2020(
Royal Society

גאנה, 1965
Ghana Academy of Arts and Sciences

(Ghana Academy of Sciences)
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טג'יקיסטן, 1994
Academy of Sciences – Republic of Tajikistan

טורקייה, 2002
Turkish Academy of Sciences

טייוואן, 1994
Academia Sinica

יוון, 2015
Academy of Athens

ליטא, 2016 )חידוש ההסכם ב–2021(
Lithuanian Academy of Sciences

סין

1991 
Chinese Academy of Sciences

2000 
Chinese Academy of Social Sciences

יפן, 2013
Science Council of Japan

לטווייה, 1999
Latvian Academy of Sciences

סינגפור, 2016
Singapore National Academy of Sciences

סלובניה, 1996
Slovenian Academy of Sciences and Arts

סלובקיה, 1995 )חידוש ההסכם ב–2008(
Slovak Academy of Sciences

פולין, 1990 )חידוש ההסכם ב–2008(
Polish Academy of Sciences

צ'כיה, 1991 )חידוש ההסכם ב–1999 וב–2018(
Czech Academy of Sciences
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קנדה, 2012
The Royal Society of Canada

רומניה, 1991 )חידוש ההסכם ב–2019(
Romanian Academy

שוודיה, 1974
Royal Swedish Academy of Sciences

תאילנד, 1992
National Research Council of Thailand

רוסיה, 1990 )חידוש ההסכם ב–1995(
Russian Academy of Sciences

צרפת, 1989
Institut de France – Académie des sciences

קוריאה הדרומית, 1990 )חידוש ההסכם ב–2000 וב–2019(
Korean Academy of Science and Technology
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5.1 < המרכז האקדמי הישראלי בקהיר

המוסדות  ביוזמת  האקדמיה  ידי  על   1982 בשנת  הוקם  בקהיר  הישראלי  האקדמי  המרכז 

להשכלה גבוהה והחברה המזרחית הישראלית. הקמת המרכז באה בעקבות הסכם התרבות 

ות"ת. מאוקטובר  1979. האקדמיה מפעילה את המרכז במימון  ישראל למצרים ממרס  בין 

2006 מנהל את המרכז פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום, שתחומי התמחותו הם הלשון, הספרות 

והתרבות של מצרים המודרנית.

האוניברסיטאות  בין  הקשרים  את  להדק  היא  בקהיר  האקדמי  המרכז  של  העיקרית  ההיסטורית  משימתו 

שבמצרים לאלה שבישראל ובין החוקרים משתי המדינות, לסייע להם להשיג חומר מספריות ומארכיונים 

בנושאי מחקרם ולטפח מחקרים משותפים.

ישראל  בין  היחסים  ממצב  הושפע  ותמיד  השנים,  עם  תנודות  ידע  במרכז  המקומיים  המבקרים  מספר 

למצרים ולשכנותיה האחרות וכן מאירועים פוליטיים אחרים במזרח התיכון. בשנה האחרונה, בשל מגפת 

בקהיר.  אחרים  מקבילים  מוסדות  כמו  מצומצמת,  במתכונת  פעל  או  לסירוגין,  המרכז  נסגר  הקורונה, 

המרכז מפעיל ספרייה בעלת קטלוג מקוון, לשירותם של חוקרים וסטודנטים, ומאפשר הזמנת חומר עיוני 

.http://cairo.co.il :מישראל. האתר נמצא בכתובת

5.2 < קשרים עם מוסדות בין–לאומיים

למדע  הבין–לאומית  המועצה  כגון  בין–לאומיים,  מדעיים  בארגוני–גג  ישראל  את  מייצגת  האקדמיה 

)International Science Council - ISC(, ובאמצעות נציגיה היא מייצגת את ישראל בוועדות תחומיות 

באיגודי המדע השונים של ארגוני המדע הבין–לאומיים ומשלמת את דמי החבר שלהן.

 המועצה הבין–לאומית למדע

)International Science Council – ISC(

כלל–עולמי  לא–ממשלתי  ארגון  היא   )ISC( למדע  הבין–לאומית  המועצה 

שחברים בו 40 איגודים מדעיים בין–לאומיים ויותר מ–140 ארגונים מדעיים 

לאומיים ואזוריים, כולל אקדמיות ומועצות מחקר. ה–ISC קם בשנת 2018 

.)ISSC( עם המועצה הבין–לאומית למדעי החברה )ICSU( מתוך מיזוג של המועצה הבין–לאומית למדע

מדענים ישראלים מכהנים ב–ISC בתפקידים בכירים בכמה איגודים. נשיאת האקדמיה מייצגת את האקדמיה 

 ISC–ל המסונפים  הבין–לאומיים  ולאיגודים  לוועדות  נציגים  וממנה   ISC–ה של  הכללית  המועצה  בכינוסי 
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כאשר יש עניין בדבר מבחינת קידום המדע בישראל. הנציג מדווח לארגונים אלו על הנעשה בישראל ומעדכן 

את המדענים בישראל בכל הנוגע לתוכניות בין–לאומיות בתחומי מחקרם. האקדמיה תומכת בתשלום דמי 

ההוצאות  במימון  גם  משתתפת  האקדמיה   .ISC של  הבין–לאומיים  באיגודים  הישראליים  השנתיים  החבר 

הכרוכות בהשתתפות נציגים מטעמה בכינוסי האיגודים הבין–לאומיים.

איגודים מדעיים בין–לאומיים המסונפים ל–ISC והנציגים של ישראל בהם

שם הארגון

IAU

IBRO

IGU

IMU

IUBS

IUCr

IUGG

IUGS

IUHPST

IUIS

IUMS

IUNS

IUPAB

IUPAC

IUPAP

IUPhar

IUPS

IUTAM

URSI

האיגוד הבין–לאומי לאסטרונומיה

האיגוד הבין–לאומי לחקר המוח

האיגוד הבין–לאומי לגאוגרפיה

האיגוד הבין–לאומי למתמטיקה

האיגוד הבין–לאומי למדעים ביולוגיים

האיגוד הבין–לאומי לקריסטלוגרפיה

האיגוד הבין–לאומי לגאודזיה ולגאופיזיקה

האיגוד הבין–לאומי למדעי הגאולוגיה

האיגוד הבין–לאומי להיסטוריה ולפילוסופיה 
של המדע

האיגוד הבין–לאומי לאימונולוגיה

האיגוד הבין–לאומי למיקרוביולוגיה

האיגוד הבין–לאומי למדעי התזונה

האיגוד הבין–לאומי לביופיזיקה טהורה ושימושית

האיגוד הבין–לאומי לכימיה טהורה ושימושית

האיגוד הבין–לאומי לפיזיקה טהורה ושימושית

האיגוד הבין–לאומי לפרמקולוגיה
בסיסית וקלינית

האיגוד הבין–לאומי למדעים פיזיולוגיים

האיגוד הבין–לאומי למכניקה תאורטית 
ושימושית

האיגוד הבין–לאומי למדעי הרדיו

הנציג

פרופ' שי צוקר

יו"ר החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה 
הלאומית פרופ' ידין דודאי

פרופ' מיכאל סופר

חבר האקדמיה הלאומית פרופ' גיל קלעי

חבר האקדמיה הלאומית פרופ' יוסי לויה

מזכירת האגודה הישראלית לקריסטלוגרפיה 
ד"ר מיכל הראל 

פרופ' קולין פרייס

פרופ' סיגל אברמוביץ'

נשיאות משותפות, האגודה הישראלית 
להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע, 

פרופ' יעל השילוני–דולב וד"ר נורית קירש 

פרופ' מירה ברדה–סעד

פרופ' אליאורה רון

פרופ' אליוט בארי

פרופ' אירית שגיא

נשיא החברה הישראלית לכימיה
פרופ' אהוד קינן

פרופ' ירון עוז

פרופ' פרנצ'סקה לוי–שפר

פרופ' נתן דסקל

פרופ' ראובן שגב

פרופ' אהוד היימן
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ועדות בין–תחומיות והנציגים של ישראל בהן

מדענים ישראלים נושאי תפקידים בכירים בארגונים המשוייכים ל–ISC או בארגוני מדע בין�לאומיים

 כל האקדמיות האירופיות

)All European Academies – ALLEA(

1994, משמש גוף מקשר ומתאם בין האקדמיות. האקדמיה הלאומית הישראלית  ארגון זה, שנוסד בשנת 

להנהלת  נבחר  יערי  מנחם  פרופ'  האקדמיה  נשיא  לשעבר  מייסדת.  חברה  של  במעמד  בו  פועלת  למדעים 

2015, הייתה נשיאת האקדמיה דאז פרופ' רות ארנון חברה  ולאחריו, משנת   ,2014-2012 הארגון לשנים 

בוועד המנהל של הארגון. כיום פרופ' ארנון ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן מייצגות יחד את האקדמיה 

בישיבות המועצה הכלליות של הארגון. 

שם הוועדה

CODATA

COSPAR

INQUA

SCOPE

SCOR

SCOSTEP

הוועדה לנתונים מדעיים וטכנולוגיים

הוועדה לחקר החלל

הוועדה הבין–לאומית לחקר הרביעון

הוועדה המדעית לבעיות איכות הסביבה

הוועדה המדעית לחקר האוקיאנוגרפיה

הוועדה המדעית הבין–לאומית לחקר 
האינטראקצייה הפיזיקלית של השמש 

עם הארץ

הנציג

פרופ' ניב אחיטוב

פרופ' מוריס פודולק

חבר האקדמיה הצעירה פרופ' איתי הלוי

פרופ' תמר דיין

חבר האקדמיה הלאומית פרופ' דניאל ויס

פרופ' קולין פרייס

שם הארגון

CODATA

IUMS

IUPAC

IUPhar

IUTAM

הוועדה לנתונים מדעיים וטכנולוגיים

האיגוד הבין–לאומי למיקרוביולוגיה

האיגוד הבין–לאומי לכימיה טהורה 
ושימושית

האיגוד הבין–לאומי לפרמקולוגיה 
בסיסית וקלינית

 האיגוד הבין–לאומי למכניקה
תאורטית ושימושית

הנציג

פרופ' ניב אחיטוב

פרופ' אליאורה רון

פרופ' אהוד קינן

פרופ' פרנצ'סקה
לוי–שפר

 פרופ' לסלי
בנקס–סילס

תפקיד

חבר מועצה

נשיאה

 חבר הוועד המנהל 
וחבר ועדת ההערכה

 חברה בוועד המנהל,
נשיאת המשנה של 

הארגון ומייסדת 
ויו"ר תחום 

האימונופרמקולוגיה

חברת ועדת הכינוסים
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 איגוד האקדמיות הבין–לאומי

)Union Académique Internationale – UAI(

יותר  בו  חברות  והחברה.  הרוח  במדעי  מחקר  בתחומי  בין–לאומי  פעולה  שיתוף  לקדם  האיגוד  של  תפקידו 

משלושים מדינות. השנה סיימה את תפקידה חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, שייצגה את ישראל 

באיגוד, והחל ממרס 2021 משמשת בתפקיד חברת האקדמיה פרופ' בילי מלמן. בתוקף היותו לשעבר נשיא 

הארגון  של  הכלליות  ובמועצות  המנהל  הוועד  בישיבות  שקד  שאול  פרופ'  האקדמיה  חבר  השתתף  האיגוד 

בפריז בשנים 2019 ו–2020.

 רשת האקדמיות הבין–לאומיות

)InterAcademy Partnership – IAP(

הארגון משמש רשת לא פורמלית של אקדמיות לאומיות ועושה להגברת מודעותו של הציבור לענייני מדע. 

בין–לאומי  מומחים  לפאנל  )משותף(  יו"ר  לתפקיד  יונינה אלדר  פרופ'  מונתה חברת האקדמיה   2020 בשנת 

חבר  להיות  מונה  בנבנישתי  איל  פרופ'  האקדמיה  וחבר  הרשת,  שהקימה  הקורונה  מגפת  בנושא  המייעץ 

בפאנל המייעץ.

 אקדמיה אירופית

)Academia Europaea(

ארגון הפועל כאקדמיה כלל–אירופית ועם חבריו נמנים 24 מחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן השתתפה בכינוס של אקדמיה אירופית אשר התקיים בברצלונה שבספרד 

בחודש אוקטובר 2019.

 הפורום האסטרטגי האירופי לתשתיות מחקר

)European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI(

ה–ESFRI הוא גוף עצמאי העוסק בייעוץ ובהתוויית אסטרטגיה בנושאי תשתיות מדע אירופיות, ולאחרונה 

גם בהערכת ביצועים ואיתנות של תשתיות מדע קיימות. חברים בו, בזכויות שוות, נציגי מדינות האיחוד 

 ESFRI–האירופי, נציבות האיחוד והמדינות הנלוות, כולל ישראל. ה"מוצר" העיקרי, אך לא בלעדי, של ה

ולהערכותיו  להחלטותיו  שנים.  לשלוש  אחת  המתפרסמת  אירופיות,  מדע  לתשתיות  דרכים"  "מפת  הוא 

 ESFRI–ה רבות.  מדינות  ושל  האירופי  האיחוד  של  המדע  מדיניות  בהתוויית  רב  משקל   ESFRI–ה של 

עוסק לא רק בתשתיות פיזיות של "מדע גדול" כגון מאיצים וטלסקופים גדולים, אלא גם בתשתיות כגון 

 מאגרי מידע ואוספים ובקבוצות מחקר בין–לאומיות ממוקדות–נושא, כגון השואה, אקולוגיה, מזון ועוד. 
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ההערכה  נוהלי  בהשלמת  התמקדה  השנה  הפעילות   .ESFRI–ב ישראל  נציג  הוא  דויטש  משה  פרופ' 

 European Open Science(  EOSC הענק   מיזם  בקידום   ,EU–ה של  מרכזיות  מדע  לתשתיות 

 )European Research Area(  ERA חזון  לפיתוח  ובסיוע   ,ESFRI יו"ר  גם  יושב  Cloud(, שבהנהלתו 

החדש שמובילה נציבות האיחוד האירופי.

 התאחדות האקדמיות והחברות המדעיות באסיה

)Association of Academies and Societies of Sciences in Asia – AASSA(

ישראל נמנית עם מייסדי התאחדות האקדמיות והחברות המדעיות באסיה, המשמשת גוף מקשר ומתאם בין 

האקדמיות ביבשת זו. לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון כיהנה בעבר כנשיאת הארגון.

 רשת האקדמיות של אירופה והים התיכון

)European Mediterranean Academies Network [EMAN] – Inter-Academic 

Group for Development(

מייסדת.  כחברה  הצטרפה  הישראלית  והאקדמיה  למדעים,  הצרפתית  האקדמיה  ביוזמת  הוקמה  הרשת 

EMAN עוסקת בקידום שיתוף פעולה מדעי ואקדמי בין אירופה לבין מדינות ים–תיכוניות. חבר האקדמיה 

פרופ' יוחנן פרידמן מייצג את האקדמיה במועצה הכללית של הרשת, וב–2016 הוא נבחר לסגן נשיא הארגון. 

פרופ' פרידמן הוביל מיזם אשר מטרתו לקטלג ספרות עברית שתורגמה לערבית וספרות ערבית שתורגמה 

לעברית. 


