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שאלון למיפוי הפערים והתחומים החזקים במדעי הים בישראל
239

תגובות

שאלות

7  מתוך1 סעיף

 החולשות והפערים בתחום מדעי,מיפוי החוזקות
הים בישראל
,שלום רב
 במטרה לקדם, מוסדות מחקר ותעשיה,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים עורכת סקר בקרב גורמים שונים באקדמיה
.את תחום מדעי הים בישראל לעבר העשור הבא
 החולשות,לשם כך וועדת ההיגוי הלאומית לתחום מדעי הים בישראל גיבשה את השאלון הבא לצורך מיפוי החוזקות
. והכשרת כח האדם במדעי הים בישראל, הוראה, תקציבים, ציוד, תשתיות,והפערים במחקר
.נודה לך מאד על מילוי השאלון
!תודה על תרומתך
הניסוח הינו בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים
Greetings,
The Israel Academy of Sciences and Humanities is conducting a survey of individuals in academic and
research institutes and marine-related industries with the goal of advancing the field of Marine
Sciences in Israel over the next decade. For this purpose, the National Steering Committee in the Field
of Marine Sciences seeks your help in mapping key strengths and shortcomings in the areas of
research, infrastructure, equipment, budgets, teaching, and manpower training. We thank you for
completing the following survey. .
The questions refer equally to women and men .

כותרת תמונה
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)pertise in Israel... (הישגים וחוזקות בתח3 מעבר לסעיף

1 אחרי סעיף

7  מתוך2 סעיף

General Information מידע כללי
This information will be used for statistical purposes only המידע ישמש לצרכים סטטיסטיים בלבד

* Academic degree

התואר האקדמי

BSc
MSc
PhD
B.Eng
M. Eng
...אחר

* Academic position

הדרגה האקדמית

Lecturer
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Senior Lecturer
Associate Professor
Full Professor
...אחר

*

Experience in the field :) נסיון בתחום (נא לסמן את כל הסטטוסים והתפקידים עד כה בתחום מדעי הים
:)(Please mark all the positions you have held so far in the field of marine sciences
Undergraduate student
Graduate student

תלמיד לתואר ראשון
תלמיד לתואר מתקדם

Teaching assistant עוזר הוראה
Research assistant עוזר מחקר
Lecturer מרצה
Researcher
Supervisor of research students
Department director or head of equivalent academic unit

חוקר

מנחה של תלמידי מחקר

מנהל מחלקה או יחידה מקבילה באקדמיה

Administrator in teaching or research משמש בתפקיד אדמיניסטרטיבי בהוראה או במחקר
Laboratory technician טכנאי מעבדה
Marine technician טכנאי ימי
Seafarer/Seaman/Sailor ימאי
Diver צולל
NGO staff נושא תפקיד בארגון לא ממשלתי
Government office or unit

נושא תפקיד במשרד או יחידת סמך ממשלתית

R&D in private -sector עובד במחקר ופיתוח בחברה
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Engineer/Technician/Operator in a company

עובד תפעול בחברה/טכנאי/מהנדס
Company manager מנהל בחברה
...אחר

* :Overall experience in the field ניסיון כולל בתחום
 שנים3  עדup to 3 years
years 3-5  שנים5-3
years 6-10  שנים10-6
years 11-20  שנים20-11
years 21-30  שנים21-30
more than 30 years  שנים30-יותר מ
...אחר

* Experience in Marine Sciences abroad (years of work or( שנות ניסיון בלימודים ובעבודה בתחום
study abroad
10
years or more 10  שנים או יותר10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Up to 1 year עד שנה

, נא להפריד תחומי התמחות בפסיק, (לא יותר משלוש מילים לתחום:נא לתאר בקצרה את תחומי ההתמחות שלך
Your areas of specialization: Please
)לא יותר מחמישה תחומים
.describe up to five areas of specialization in two to three words each, separated by commas
טקסט של תשובה קצרה
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* Are you engaged in: נא לסמן את התחומים שבהם עסקת
Irrelevant … לא רלוונטיonal field … תחום נוסףdary field … תחום משניeld תחום עיסוק ראשי
… studies מחקרי שדה
…arch מחקרי מעבדה
Theoretical תאורטי
…search נומרי/ כמותי
Other אחר

* Oceanographic work zones:
Never מעולם לא

…arely לעיתים רחוקות

Secondary משני

:אזורי עבודה

Primary ראשי
Beach חוף
…) מטר30 ים רדוד (עד
…0  עד30( אזור מזופוטי
… מ100 ים עמוק (מעל
…ottom and benthos
Water body גוף המים
… ים פתוח (מחוץ למדף
…ch water מים חופיים
… א,מים פנימיים (נחלים

*  נא לענות.נא לציין את אורך הזמן המוקדש אצלך לעבודה בים בשנה (ממוצע מוערך לשלוש השנים האחרונות
Please give a realistic estimate of how much time per year you have
)~; בכנות
.spent working at sea during the last three years, in the following settings
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.spent working at sea during the last three years, in the following settings

…two months …two months … one month … בכלל לא פחות מחמישה… שבוע עד שבועNone
…בספינות מחקר
…בספינות קטנות
…In small craft
Diving בצלילה
…בעבודה חופית
ROV
…עבודה עם רחפ
…her תחום אחר

המשך לסעיף הבא

2 אחרי סעיף

7  מתוך3 סעיף

הישגים וחוזקות בתחום ההתמחות שלי בישראל
Achievements and Strengths in my field
of expertise in Israel
תאר את החוזקות וההישגים הספציפיים בתחום ההתמחות שלך בישראל (לא לשים לב שיש בהמשך שאלות דומות הנוגעות
. אם רלוונטי,)לכלל מדעי הים בארץ
Please evaluate the specific strengths and achievements of your field of specialization in Israel. Similar
questions regarding the general state of the marine sciences in Israel appear below. Please respond only
to questions relevant to your field.

?)איך היית מדרג את איכות המחקר בתחומך בישראל ביחס לעולם (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the quality of research in your specific field in Israel, compared to the rest
)of the world ? (fill in only if applicable
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5

4

3

2

1

Very high הרמה הגבוהה ביותר

Very low נמוך מאוד

 ימאים) בתחומך בישראל (נא למלא רק, מנהלי מעבדה,איך היית מדרג את איכות כוח האדם הטכני (מפעילי מכשור
How would you rate the
?)אם רלוונטי
quality of the technical staff (laboratory managers, equipment operators,
?)seamen/seafarers/boat crews) in your specific field in Israel (fill in only if applicable
5

4

3

2

1

Excellent מעולה

Low נמוכה

?)איך היית מדרג את איכות כוח האדם האקדמי (חוקרים ראשיים) בתחומך בישראל (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the quality of academic staff (principal investigators) in your specific field
?)of Israel (fill in only if applicable
5

4

3

2

1

Excellent מעולה

Low נמוכה

?)איך היית מדרג את כמות כוח האדם האקדמי (חוקרים ראשיים) בתחומך בישראל (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the number of academic staff (principal investigators) in your specific field
?)of Israel (fill in only if applicable
5

4

3

2

1

More than enough מעל לנדרש

Insufficient מתחת לנדרש

?)איך היית מדרג את איכות ההוראה בתחום ההתמחות שלך (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the quality of instruction in your specific field (fill only if relevant (?
5
Excellent מעל לנדרש

4

3

2

1
Very low נמוך מאוד
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איך היית מדרג את היקף המשאבים הכספיים העומדים לרשות תחום ההתמחות שלך ביחס לנדרש (נא למלא רק
How would you rate the scope of financial
?)אם רלוונטי
?)resources
available to your area of expertise (fill in only if applicable
5

4

3

2

1

More than enough מעל לנדרש

Very low נמוך מאוד

?)איך היית מדרג את התשתיות בתחומך ביחס לנדרש (נא למלא רק אם רלוונטי
?)How would you rate the infrastructure in your specific field (fill in only if applicable
5

4

3

2

1

More than enough מעל לנדרש

Insufficient נמוך מאוד

המשך לסעיף הבא

3 אחרי סעיף

7  מתוך4 סעיף

הישגים וחוזקות בתחום מדעי הים בישראל
Achievements and Strengths in Marine
Sciences in Israel
 אין צורך למלא שאלות לא רלוונטיות.אנא התייחסו כאן להישגים וחוזקות ברמה הלאומית ככל שיש לכם ידיעה ונסיון בתחום
Please evaluate achievements and strengths in the marine sciences at the national level in Israel
according to your knowledge and experience in the field. There is no need to fill in irrelevant questions

?)איך היית מדרג את איכות המחקר בתחום מדעי הים בישראל ביחס לעולם (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the quality of marine sciences research in Israel, compared to the rest of
?)the world (fill in only if applicable
5

4

3

2

1
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Very high הרמה הגבוהה ביותר

Very low נמוך מאוד

?)איך היית מדרג את איכות ההוראה בתחום מדעי הים בישראל ביחס לעולם (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the quality of marine sciences instruction in Israel, compared to the rest of
the world? (fill in only if applicable
5

4

3

2

1

Very high הרמה הגבוהה ביותר

Very low נמוך מאוד

?)איך היית מדרג את איכות התשתיות בתחום מדעי הים בישראל ביחס לעולם (נא למלא רק אם רלוונטי
How would you rate the quality of marine sciences infrastructure in Israel, compared to the rest
?)of the world (fill in only if applicable
5

4

3

2

Very high הרמה הגבוהה ביותר

1
Very low נמוך מאוד

איך היית מדרג את היקף המשאבים הכספיים העומדים לרשות מדעי הים בישראל ביחס לעולם (נא למלא רק אם
How would you rate the scope of financial resources available to marine
?)רלוונטי
?)sciences in Israel, compared to the rest of the world (fill in only if applicable
5
Above the מעל למקובל בעולם
accepted world standard

4

3

2

1
Far below הרבה מתחת למקובל בעולם
the accepted world standard

נא לפרט מהם לדעתך ההישגים העיקריים של מדעי הים בישראל בשני העשורים האחרונים ומהן החוזקות
In your opinion, what have been the major achievements of the marine .העיקריות של התחום
? sciences in Israel in the last two decades, and what are the field's main strengths
טקסט של תשובה ארוכה

In your opinion, .נא לפרט מהן לדעתך החולשות העיקריות של מדעי הים בישראל בשני העשורים האחרונים
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what have been the greatest weaknesses in the marine sciences in Israel over the last two
טקסט של תשובה ארוכה

המשך לסעיף הבא

4 אחרי סעיף

7  מתוך5 סעיף

פערים ואתגרים של מדעי הים בישראל לקראת
Shortcomings and Challenges of 2030
Marine Sciences in Israel towards 2030
)תיאור (אופציונלי

In your )נא לפרט מהם פערי הידע החשובים ביותר בתחום מדעי הים בארץ? (נא לפרט פער אחד או יותר
opinion, what are the most important knowledge gaps in the marine sciences in Israel? Please
.specify one or more
טקסט של תשובה ארוכה

In your )נא לפרט מהם פערי הציוד החשובים ביותר בתחום מדעי הים בארץ? (נא לפרט פער אחד או יותר
opinion, what are the most important equipment shortages in the marine sciences in Israel?
.Please specify one or more
טקסט של תשובה ארוכה

) מרכזי ידע וכדומה, ספינות, מכונים,מהם פערי התשתיות המרכזיים בתחום מדעי הים בישראל (מתקנים
In your opinion, what are the key infrastructure shortcomings in the marine sciences in Israel?
).(facilities, institutes, ships, knowledge centers, etc
טקסט של תשובה ארוכה
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In your opinion, what are the most ?נא לפרט מהם פערי ההכשרה החשובים ביותר בתחום מדעי הים בארץ
?important instructional shortcomings in the field of the marine sciences in Israel
טקסט של תשובה ארוכה

.נא לדרג לפי סדר החשיבות את פערי המשאבים המרכזיים בתחום מדעי הים בישראל
.Please rank in order of importance the major resource gaps in the marine sciences in Israel
…y 8 … עדיפותy 7 … עדיפותy 6 … עדיפותy 5 … עדיפותy 4 … עדיפותy 3 … עדיפותy 2 … עדיפותy 1 עדיפות
…תקנים אקד
…כוח אדם ט
…מכשור למ
…מכשור לעב
…תקציבי מח
…es כינוסים
…e ימי ספינה
Other אחר

. נא דרג אותם לפי סדר החשיבות. נא לפרט מהם לדעתך פערי המשאבים המרכזיים בתחום מדעי הים בישראל
Please list the main resources gaps in marine sciences in Israel in order of importance
טקסט של תשובה ארוכה

:מהן השאלה המדעית החשובה או השאלות המדעיות החשובות במדעי הים בעשור הקרוב
What do you think is/are the most important scientific question(s) to be addressed in the
?marine sciences in the coming decade
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טקסט של תשובה ארוכה

המשך לסעיף הבא

5 אחרי סעיף

7  מתוך6 סעיף

חזון לעשור הקרוב
Vision for the upcoming Decade
)תיאור (אופציונלי

 נא לפרט במידת האפשר.מהו החזון שלך עבור תחום מדעי הים בישראל בעשור הקרוב
What is your vision for the field of the marine sciences in Israel in the coming decade? Please
.respond in detail
טקסט של תשובה ארוכה

המשך לסעיף הבא

6 אחרי סעיף

7  מתוך7 סעיף

)פרטים אישיים (לא חובה
Personal Details (optional(
 ציין למטה אם הנך מסכים שהוועדה תיצור איתך קשר לקבלת משוב נוסף.נא למלא מקטע זה אם ברצונך להזדהות
Please fill in the following information if you are willing to be identified. Please note at the bottom if you
agree to be contacted by the comittee for additional feedback

Institution מוסד
טקסט של תשובה קצרה
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Full name שם מלא
טקסט של תשובה קצרה

Email כתובת דוא"ל
טקסט של תשובה קצרה

Do you agree to be contacted by the ?האם אתה מסכים שהוועדה תיצור איתך קשר לקבלת משוב נוסף
?comittee for additional feedback
Yes כן
No לא

We Thank you very much for filling in this survay אנו מודים לך מאד על מילוי השאלון
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