שאלון למוסדות אקדמיים בעבור מיפוי והכרת הצרכים במדינת ישראל בתחום
אוספי הטבע הלאומיים
מונתה ועדה מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים אשר תפקידה לבחון את מצב
השימור ,הטיפוח והמחקר באוספי הטבע הלאומיים.
לשם כך הכנו שאלונים –האחד למילוי ע"י נציגי המוסד והשני למילוי ע"י מנהלי האוספים במוסד
(אם ישנו יותר מאוסף אחד מבוקש המידע על כל אוסף בנפרד).
את השאלונים המלאים נבקש לשלוח אל מר גדי לוין מרכז הועדה באופן אלקטרוני לכתובת
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סמן (להאיר בצבע צהוב ,להקיף בעיגול או כל סימון אחר) את התשובות המתאימות ביותר
עבורכם (תתכן יותר מתשובה אחת מתאימה) ,או תן תשובה קצרה לשאלות הבאות.
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שם המוסד_:את"א__________; מספר טלפון______:Email ;_____ :
האם מחזיקים אוספי טבע שיכולים להיות בעלי עניין בין-אוניברסיטאי
 .aכן! אם התשובה חיובית ,אנא המשך במילוי השאלון
 .bלא! אם התשובה שלילית ,אין צורך בהמשך מילוי השאלון
כמה חוקרים במוסדך מבצעים מחקר תוך שימוש באוספי טבע
 .aאנא ציינו מספר עדכני (לכול אוסף בנפרד)_כ 40-אנשי סגל אקדמי בכיר ,כ25-
מנהלי אוספים ולמעלה מ 100-תלמידי מחקר בשנה_________
כמה חוקרים במוסדך מבצעים מחקר תוך שימוש באוספי טבע הנמצאים במוסדות
אקדמיים אחרים בארץ
 .aאנא ציין מספר או הערכה (לכול אוסף בנפרד) כ_5-10-באוספי האוניברסיטה
העברית_
האם חוקרים במוסדך נתקלו בקושי בעבודה מחקרית באוסף טבע הנמצא במוסד אחר
ואם כן אנא פרט על הקשיים ומול איזה אוסף? __לא__________________
האם ישנו תחום בו להערכתכם היעדר אוסף ראוי לשמו בארץ מעכב את המחקר
האקדמי בתחום? בתחום אוספי הטבע הלאומיים  natural history collectionsישנו
מגוון עצום ועל כן בעוד שהקבוצות העיקריות מתועדות ,מהגדרה יש קבוצות חי וצומח
שנותרות זנוחות ,אוספים שאינם דינמיים דיים ומומחיות טקסונומית חסרה .הכשרת
טקסונומים מומחים היא תהליך ממושך (כעשור) ודורש תכנון ארוך טווח ויציבות .קיים
צורך להרחיב את היקף התמיכה הלאומית ולהשקיע את המשאבים הראויים בפיתוח
האוספים והנגזרת של זה תהיה התרחבות העיסוק המחקרי וסגירת הלקונות הקיימות.

 .7אנא הוסיפו מלל חופשי כרצונכם לצרכים ולנושאים נוספים שהייתם מעוניינים להעלות
בתחום אוספי הטבע הלאומיים
הכתוב לעיל מתייחס למחקר באוספי טבע העונים להגדרה של .natural history collections
אוספים משמעותיים מטיפוס זה בישראל קיימים רק באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה
העברית ועל כן המדענים העוסקים במחקר אוספים באת"א יכולים לעשות שימוש מחקרי רק
באוספי האוניברסיטה העברית והם אינם מדווחים על קשיים .מספר המדענים העושים שימוש
באוספי האוניברסיטה העברית הינו הערכה בלבד והוא משתנה במידה מסוימת משנה לשנה.
תודה רבה על עזרתכם
חברי הוועדה לבחינת מצב השימור ,הטיפוח והמחקר באוספי הטבע הלאומיים.
פרופ ' רות ארנון – יו"ר
פרופ ' צבי בן -אברהם – חבר
פרופ ' דני וייס – חבר
פרופ ' אילן חת – חבר

פרופ 'שולמית מיכאלי – חבר
מר גדי לוין– מרכז

