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על משרדי הממשלה הרלוונטיים להירתם הירתמות מלאה לקידום הבין-לאומיות במחקר בישראל    6  

פעולה  ובשיתוף  לישראל  זרים  מחקר  ותלמידי  חוקרים  הגעת  המקשים  חסמים  הסרת  כדי  בתוך 

שהקשיים  להדגיש  יש  זה.  בנושא  המחקר  מוסדות  ועם  גבוהה  להשכלה  המועצה  עם  הדוק 

בנושא  המושקעים  הכבירים  במאמצים  מחבלים  זה  בעניין  הממשלה  ממשרדי  חלק  שמערימים 

ישראל בקרב הקהילה המדעית בעולם.  ופוגעים בתדמיתה של 

ההשכלה  במערכת  הבין-לאומיות  בקידום  ות"ת  של  הייעודית  התקציבית  תמיכתה  את  להמשיך    7  

חיובי מצד מוסדות המחקר.  הזוכה למשוב  הגבוהה, 

בהובלת  לישראל,  מצטיינים  זרים  בתר-דוקטורט  עמיתי  להבאת  הלאומית  ברמה  משאבים  לאגם    8  

הרלוונטיות.  הפילנתרופיות  הקרנות  ועם  המחקר  מוסדות  כלל  עם  פעולה  ובשיתוף  מל"ג-ות"ת 

איגום משאבים כזה צריך לבוא לידי ביטוי בכל ההיבטים הקשורים להגעת עמיתי בתר-דוקטורט 

זרים לישראל, כמו שיווק והפצת הזדמנויות המחקר בישראל )והקמת פלטפורמה או אתר מתאים 

עמיתי  התאקלמות  בישראל(,  שהשתלמו  זרים  בתר-דוקטורט  עמיתי  של  הצלחה  סיפורי  שיציגו 

בנושא.  והתמודדות עם קשיים מערכתיים  הבתר-דוקטורט בארץ 

יש  שבהם  בתחומים  מחקר  ותלמידי  בתר-דוקטורט  עמיתי  להבאת  מיוחדים  מאמצים  להקדיש    9  

יתרון מובנה. לישראל מצוינות מחקרית בולטת או 

כדי  מהעולם  מצטיינים  מחקר  תלמידי  בהשתתפות  בין-לאומיים  וסדנאות  כינוסים  ולממן  לקיים    10  

לחשוף אותם באופן בלתי אמצעי לחיים ולמחקר בישראל, מתוך הנחה כי חשיפה קצרה כזו תוכל 

יותר כעמיתי בתר-דוקטורט.  לבסס הזדמנויות להגעתם לישראל בשלב מאוחר 

הרוח  במדעי  בתר-דוקטורט  עבור עמיתי  הנדרש   )matching( התואם  המימון  דרישת  את  להגביל    11  

והחברה ל-25% לכל היותר, בשל זמינותם הנמוכה יותר של מענקי מחקר עבור חוקרים בתחומים 

אלה לעומת חוקרים במדעי הטבע. 

מחקר	בין-לאומי	ומימונו
בולטת,  מדעית  במצוינות  המאופיינות  מדינות  עם  חדשות  דו-לאומיות  תוכניות  ולתקצב  להקים    1  

גג אחת בקרן הלאומית למדע.  תחת קורת 

להמשיך בתמיכה התקציבית הייעודית של ות"ת ושל איסרד בקידום השתתפות חוקרים ישראלים    2  

זו למכללות. וכן להרחיב תמיכה  במענקי המאגדים של תוכנית המו"פ האירופית, 

ולהרחיב את תוכנית המענקים המרכזית   BSF-ניכרת את תקציב הליבה של קרן ה להגדיל במידה    3  

שיתופי  להרחבת  לפעול  יש  כן,  לעשות  תקציבית  או  מדינית  אפשרות  בהיעדר  והמסורתית שלה. 

ובראשם  הברית,  בארצות  אחרים  מימון  וגופי  מחקר  קרנות  עם  במשותף  הקרן  של   הפעולה 

 ,National Science Foundation )NSF( ,National Endowment for the Humanities )NEH(-ה

שווה  מעמד  הבטחת  אגב   ,Department of Energy )DOE(-וה  National Institutes of Health )NIH(

שיתוף  של  ולמימונו  לקידומו  הכרחי  תנאי  הוא  כזה  )מעמד  האמריקאי  ולחוקר  הישראלי  לחוקר 

פעולה מבוסס מצוינות(.

להגדיל במידה ניכרת את תקציבה של קרן ה-GIF, שבמתכונתה הנוכחית אינה מסוגלת עוד לממן    4  

שיתופי פעולה במחקרים מבוססי מצוינות בין שתי המדינות בהיקף גדול ובכל תחומי המדע, כפי 

הקרן  של  המרכזית  המענקים  תוכנית  את  לפתוח  יש  המיידי  הזמן  בטווח  המקורי.  בחזונה  שהיה 

לכל תחומי המדע, על בסיס תהליכי סינון מוקדמים שיישענו על קריטריונים של מצוינות ולא על 

בסיס בחירת תחומים מצומצמים בלבד שיזכו למימון.

סגל	וסטודנטים	זרים
)בנות  קצרות  לשהויות  לישראל  זרים  בכירים  חוקרים  הגעת  המאפשרות  התוכניות  את  להרחיב    5  

מתקיים ממשק  תוכניות שבהן  להעדיף  יש  בהתאם.  אלה  תוכניות  ולתקצב  לפחות(  כמה שבועות 

נרחב של החוקרים המתארחים עם חוקרים ועם תלמידי מחקר ישראלים. למטרה זו ניתן להרחיב 

זרים לשבתונים בארץ, לאמץ  את התוכניות הקיימות במוסדות המחקר התומכות בהבאת חוקרים 

וכן  מתחלפים  ומחקר  הוראה  בתקני  להשתמש  מתקדמים,  ללימודים  המכון  של  זו  ברוח  מסגרות 

בעולם לשהויות  בכירי החוקרים  לישראל את  ויוקרתית שתביא  לאומית תחרותית  תוכנית  להקים 

קצרות.




