
 
 

בתחום  במדינת ישראל הכרת הצרכים ועבור מיפוי בלמוסדות אקדמיים שאלון 
 אוספי הטבע הלאומיים

 
לבחון את מצב אשר תפקידה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  םמונתה ועדה מטע

 השימור, הטיפוח והמחקר באוספי הטבע הלאומיים.
 

והשני למילוי ע"י מנהלי האוספים במוסד  למילוי ע"י נציגי המוסדהאחד – ניםהכנו שאלו לשם כך
 . )אם ישנו יותר מאוסף אחד מבוקש המידע על כל אוסף בנפרד(

 
באופן אלקטרוני לכתובת  הועדה מרכזמר גדי לוין  נבקש לשלוח אל יםהמלא ניםאת השאלו

 .2018 ביוני 15עד ליום וזאת   gadi@academy.ac.ilGadi Levinהבאה: 
 

ביותר ות המתאימות התשוב את)להאיר בצבע צהוב, להקיף בעיגול או כל סימון אחר( סמן 
 . או תן תשובה קצרה לשאלות הבאות(, תתכן יותר מתשובה אחת מתאימה) עבורכם

 
 _:__Email__; _6463642-050__ ; מספר טלפון:__________את"א:_המוסדשם  .1

yossiyovel@hotmail.com ___ 

 אוניברסיטאי -בעלי עניין בין שיכולים להיות  מחזיקים אוספי טבע האם  .2

a. אם התשובה חיובית, אנא המשך במילוי השאלוןכן ! 

b. אם התשובה שלילית, אין צורך בהמשך מילוי השאלוןלא ! 

 באוספי טבעתוך שימוש מחקר  מבצעים כמה חוקרים במוסדך  .3

a.  50אנשי סגל בכיר וכ  10 -כ_)לכול אוסף בנפרד( עדכניאנא ציינו מספר 
סטודנטים לתארים מתקדמים, וחוקרים ממוסדות אחרים כולל האוניברסיטה 
הפתוחה, אוניברסיטת בר אילן, בן גוריון, האוניברסיטה העברית, ויצמן וגופים 

 ________ נוספים כמו מפא"ת. 

אוספי טבע הנמצאים במוסדות תוך שימוש במחקר  מבצעים כמה חוקרים במוסדך  .4
 אקדמיים אחרים בארץ 

a. אין אוספים דומים בארץ. –ד( )לכול אוסף בנפר אנא ציין מספר או הערכה 

האם חוקרים במוסדך נתקלו בקושי בעבודה מחקרית באוסף טבע הנמצא  במוסד אחר  .5
 __________________ לאואם כן אנא פרט על הקשיים ומול איזה אוסף? __

ב את המחקר כמעבארץ האם ישנו תחום בו להערכתכם היעדר אוסף ראוי לשמו  .6
האוספים החיים מהווים תשתית מחקרית וכן "תעודת ביטוח"  האקדמי בתחום?

לאוכלוסיות בטבע.  בגן למחקר זואולוגי נצבר ידע שלא יסולא בפז בנוגע להחזקה, גידול 
רמה הבינלאומית.  בחלק מהמינים ורבייה של מינים מקומיים, ידע שאינו קיים גם ב

האוכלוסיות אותן אנחנו מחזיקים קטן מדי, ומינים רבים עדין חסרים.  יש צורך 
 בהשקעה בתשתית ובכוח אדם על מנת לשפר את התשתית המחקרית והיישומית.

 

להעלות  ניםמעוניי םנוספים שהייתולנושאים לצרכים  כםמלל חופשי כרצונ יפואנא הוס .7
 הטבע הלאומייםבתחום אוספי 

 
הגן למחקר זואולוגי אינו מהווה אוסף לאומי במובן של אוסף קבוע ומוזיאוני, אלא 
אוסף חי בעל משמעות למחקר, לחינוך ולשמירת טבע.  אוסף דומה של חולייתנים 
מקומיים וידע כיצד לגדל ולהרבות אותם לא קיים במקום אחר.  בשנים האחרונות חלה 

רים הנערכים בגן, והם מושכים חוקרים מהארץ ומהעולם.  עליה עצומה במספר המחק
להקים תשתית כזו היום, אך היות והיא קיימת ומתפקדת, היא הופכת לאבן  קשה מאד

שואבת למחקרים שלא מתאפשרים במוסדות אחרים בארץ ובעולם, ולכן חשוב לתמוך 
  אם.בהת וולתקצבאנו מבקשים להכיר באוסף החי כחלק מהאוסף הלאומי,  בה.

 
  עזרתכםתודה רבה על 

 
 מצב השימור, הטיפוח והמחקר באוספי הטבע הלאומיים. הוועדה לבחינתחברי 
 ר"יו – רות ארנון  'פרופ
 חבר – אברהם-צבי בן   'פרופ

mailto:gadi@academy.ac.il


 חבר – דני וייס  'פרופ
 חבר – אילן חת  'פרופ
 חבר – שולמית מיכאלי 'פרופ

 מרכז– לוין גדי מר
 
 


