ועדה מטעם
האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים:
בחינת מצב השימור,
הטיפוח והמחקר
באוספי הטבע
הלאומיים
נובמבר

2018

משימות מוזיאון הטבע
• תיעוד הטבע – voucher specimens
• מחקר הטבע – בתחומים מגוונים אך עם אחריות מיוחדת למחקר וידע טקסונומי
• שימוש בחומרים ובידע של המוזיאון להשכלת הציבור

המודל הסקנדינבי – מוזיאון אוניברסיטאי שהוא גם המוזיאון הלאומי
הכרה כמפעל לאומי ע"י האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים
()2001 ,1998 ,1986

התנהלות המוזיאון כתשתית מחקר לאומית:
• הכרה ייחודית לאוספי את"א כמרכז ידע תשתיתי בתחומי החקלאות
והסביבה (משרד המדע והטכנולוגיה  ,)2007תשתית מחקר לאומית
(המולמו"פ  ,)2009תשתית מרכזית (מפת הדרכים של הות"ת .)2016
• כמחצית מ 500-חוקרים העושים שימוש מחקרי כל שנה באוספים
אינם קשורים כלל ארגונית או מדעית באת"א.
• פיתוח/קליטה וטיפוח של מרכזים למחקר יישומי תומך מדיניות ותמיכה
בעזרת ידע ייחודי בפעילות שלטונית מגוונת.
• הכשרת ושכירת אוצרים ומנהלי אוספים במענה לצורכי המדע
בישראל.
• פתיחה להנחלת ידע מדעי לציבור הרחב.

בהתאמה ארגונית:
• למוזיאון ועד מנהל המורכב ברובו מאנשי ניהול ומשק בכירים.
• ועדה מדעית בינלאומית.
• השתתפות בניהול ובוועדות מדעיות של למעלה מ 30-אנשי סגל
אקדמי בכיר וחוקרים ממוסדות השכלה גבוהה ומחקר אחרים ובנוסף
למעלה מ 30-אנשי מקצוע ונציגי רשויות שונות.
• המוזיאון יזם והקים פרויקטים המעניקים מענקים בקולות קוראים
פתוחים לכלל קהילת המחקר וההשכלה הגבוהה.

מבנה המוזיאון ואגפיו
 .1אוספים ומחקר
רכיבי ליבה:
• המוזיאון הזואולוגי
• הרבריום (עשבייה)
• מרכז דן דוד לחקר
תולדות האדם
• ארכיאולוגיה ביולוגית

תוכניות מיוחדות:
• היוזמה הישראלית
לטקסונומיה
• התכנית למחקר  DNAקדום
• Compassionate
Conservation Middle
East

 .2מחקר יישומי

 .3תכניות ציבוריות

מרכזי מחקר בסיוע תקציבי
חיצוני:
• המרכז הלאומי
לאקולוגיה אקווטית
• מכון דש"א (דמותה של
ארץ)
• המארג – התכנית
הלאומית להערכת מצב
הטבע בישראל

הנגשה לציבור במגוון
אופנים:
• תערוכות קבועות
ומתחלפות
• סיורים מודרכים
ופעילויות חינוך
• אירועים מיוחדים
והרצאות
• תקשורת מדע נגישה
באתר
• השתלמויות למורים,
מדריכים וחובבי טבע
• מדע אזרחי

תכניות מיוחדות
• המעבדה האנטומולוגית
לאקולוגיה יישומית
• המעבדה לזיהוי נוצות
• מגוון ביולוגי ימי
• מגוון ביולוגי בחקלאות

מבנה המוזיאון ואגפיו
 .1אוספים ומחקר
רכיבי ליבה:
• המוזיאון הזואולוגי
• הרבריום (עשבייה)
• מרכז דן דוד לחקר
תולדות האדם
• ארכיאולוגיה ביולוגית

תוכניות מיוחדות:
• היוזמה הישראלית
לטקסונומיה
• התכנית למחקר DNA
קדום
• Compassionate
Conservation Middle
East

 .2מחקר יישומי

 .3תכניות ציבוריות

מרכזי מחקר בסיוע תקציבי
חיצוני:
• המרכז הלאומי
לאקולוגיה אקווטית
• מכון דש"א (דמותה של
ארץ)
• המארג – התכנית
הלאומית להערכת מצב
הטבע בישראל

הנגשה לציבור במגוון
אופנים:
• תערוכות קבועות
ומתחלפות
• סיורים מודרכים
ופעילויות חינוך
• אירועים מיוחדים
והרצאות
• תקשורת מדע נגישה
באתר
• השתלמויות למורים,
מדריכים וחובבי טבע
• מדע אזרחי

תכניות מיוחדות
• המעבדה האנטומולוגית
לאקולוגיה יישומית
• המעבדה לזיהוי נוצות
• מגוון ביולוגי ימי
• מגוון ביולוגי בחקלאות

ORDER/GROUP COMMON NAME

STAFF MEMBER STATUS

Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera

Moths
Butterflies
Beetles
Beetles
Beetles (Scarabs)
Beetles (Leaf Beeetles)
Beetles (Ground Beetles)

Kravchenko
Rittner
Friedman
Chikatunov
Rittner
Furth
Renan

Gall Flies
Scuttle Flies, Bee Flies, etc.
Fruit Flies, etc.
Flies (many families)
Ants
Bees
Bees, ? Wasps
Aculeate Wasps
Parasitica Ichneumons
Parasitoid Wasps
Bees, ? Parasitica
Saw Flies
True Bugs
Leaf Hoppers, Scales, Psyllids,
Aphids, etc.

N. Dorchin
Mostovski
Morgolis
Freidberg
Ionescu
A. Dorchin
Guershon
Zonstein
Kuslitsky
Yefremova
Pisanti
Friedman
Novoskelsky
Spodek

Coleoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hemiptera
Hemiptera

Curator
Part time CM
Full time CM
Curator emeritus
part time CM
Associate Curator
Head, Entomological
Laboratory
ORDER/GROUP
Curator
Neuroptera
Full time CM
Mantodea
Half time CM
Orthoptera
Curator emeritus Phasmatodea
Full time CM
Trichoptera
Full time CM
Half time CM
Odonata
Curator
Misc. Small Orders
Half time CM
Half time CM
Part time CM
Misc. Slide Collections
Full time CM
Full time CM
Part time CM

COMMON NAME

STAFF MEMBER

STATUS

Lace Wings, Ant Lions, etc.

Simon

Retired part time

Praying Mantis

Simon, Furth

Associate Curator

Grasshoppers, Katydids

Furth

Associate Curator

Walking Sticks

Furth

Associate Curator

Caddis Flies

Furth

Associate Curator

Dragonflies
Roaches, Aquatic Orders, Termites,
Silverfish, Thrips, Webspinners, etc.

Furth
Furth

Associate Curator
Associate Curator

Costa Fleas, Kugler Midges, Swirski,
Braverman Biting Flies, etc.

Spodek

Part time CM

Arachnida

Spiders, etc.

Zonstein

Curator

Holotypes

Primary Types

Morgolis

Half time CM

Palmoni Collection

All Groups

Guershon

Half time CM

Biocontrol of Weeds

All Groups

Furth

Associate Curator

Gall Collections

Diptera, Hymenoptera

N. Dorchin

Curator

Alcohol Collections

All Groups

Ionescu

Full time CM

All Groups

Biomechanics, Phylogeny

Ribak

Curator

Diptera

Worm Lions

Scharf

Associate Curator (faculty)

Hymenoptera

Bees, Ants

Hefetz

Curator emeritus

Hymenoptera

Bees:Pollinators/Ecology

Mandelik

Associate Curator

נתונים ארגוניים
• המוזיאון מנוהל כמרכז אוניברסיטאי הכפוף לרקטור את"א.
• למוזיאון ועד מנהל המורכב מאנשי ציבור ומשק בכירים.
• ראש המוזיאון מכהנת גם כיו"ר הוועד המנהל.
• מנכ"ל המוזיאון בעל ניסיון ניהול עסקי וניהול מוסדות תרבות.
• האוצרים הם אנשי סגל אקדמי בכיר :הפקולטה למדעי החיים (בית
הספר לזואולוגיה ובית הספר למדעי הצמח); הפקולטה לרפואה (החוג
לאנטומיה ואנתרופולוגיה ,בית הספר לרפואת שניים); הפקולטה למדעי
הרוח (החוג והמכון לארכיאולוגיה).
• מדיניות האוספים נקבעת על ידי ועדת המוזיאון Board of Curators
• מנהלי האוספים (אנשי סגל מנהלי) הם עובדי המוזיאון.

נתונים מספריים
• >  5.5מיליון פריטי אוסף
•  20אוצרים
•  9אוצרים אמריטי פעילים
•  4אוצרים עולים
•  5אוצרים נלווים (אב"ג ,העברית ,חיא"ל ,לוינסקי ,סמית'סוניאן)
•  5מדעני מוזיאון
•  24מנהלי אוספים (ב 20-משרות)
•  12אנשי צוות טכני ( 4משרות)
•  7מתנדבים

האוצרים
• חוליתניים :שי מאירי ,רועי דור ,יוסי יובל ,אלי גפן ,ערן לוין ,תמר דיין
• דגים :יוני בלמקר ,רועי הולצמן
• חסרי חוליות :מיכה אילן ,פרידה בן-עמי ,נועה שנקר ,סטניסלב פן-מורטוב
• חרקים :נטע דורצ'ין ,גל ריבק ,סרגיי זונשטיין ,ווסילי קרבצ'נקו
• רקמות למחקר סיסטמטי :דורותה הושון
• מאובנים :אולגה אורלוב-לבקובסקי
• הרבריום :יובל ספיר
• אנתרופולוגיה :ישראל הרשקוביץ ,הילה מאי ,רחל שריג
• ארכיאוביולוגיה :לידר ספיר ,דפנה לנגוט

פעילות האוספים מאורגנת ב 6-אשכולות
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האתגרים:
• פיתוח מוזיאון שהוא  service-orientedו mission-oriented-כתשתית
מחקר לאומית באוניברסיטת מחקר.
• התמודדות תקציבית ,מדעית וארגונית עם אתגר ההכשרה המדעית
הממושכת של מומחים לקבוצות טקסונומיות מגוונות כשמרכז ההכשרה
ומקום ההעסקה הכמעט בלעדיים הם במוזיאון.
• בניית המבנה הארגוני והתקציבי ההולם לעיגון כלל הפעילות לטווח
הבינוני והארוך.
• איזון הולם בין תמיכת האוניברסיטה לבין תמיכת הות"ת בהחזקת
האוספים.
• יציבות בתמיכת הות"ת בהחזקת האוספים.

תקציב האוספים – מקורות ,סכומים ואחוזים

: יש לנו שתי בקשות,בהמשך למסמך שהכנו
• To adapt VATAT support and oversight to our recognition as a
National Research Infrastructure, ensuring stability in funding
and relying on the Museum's governance (including Board of
Curators [formulating collections and science policies] and Board
of Directors [comprising TAU D-G and Deputy D-G for Finance
and leaders in finance and management]) to oversee activity and
to report and represent us to VATAT.
• To increase overall VATAT funding for the National Collections of
Natural History to achieve the VATAT stated goal (and Steering
Committee recommendations) of 35% of collections
maintenance.

