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איגרת כסלו תשס"ט

במדור זה נסקרת עבודתן של כמה ועדות שפעלו באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בתוקף 
תפקידה של האקדמיה לסייע ולייעץ לממשל בישראל בענייני מדע ומדיניות מדע. 

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א-1961 מונה עם תפקידי האקדמיה “לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות 

למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית". בעקבות פנייתן של כמה רשויות וכן ביזמתה שלה הקימה האקדמיה צוותי ליווי 

וייעוץ מדעיים העוסקים בתחומים שונים. בין השאר הם פעלו ועודם פועלים בשנים תשס"ז-תשס"ט בתחומים האלה: חברה 

ורווחה - הוועדה הדנה בשילוב מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה )“תכנית ויסקונסין"(; חינוך - היזמה למחקר יישומי 

בחינוך; מו"פ ותעשייה - פורום תל"מ; בריאות וסביבה - הוועדות למחקר הביו–רפואי ולמחקר הביוטכנולוגי בעידן הטרור 

והמאר"ג; ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי - הוועדות לליווי דוחות על מצב מדעי הרוח ולמעקב אחריו ולבדיקת מחקר 

ההיסטוריה באוניברסיטאות ישראל, ועדת הבדיקה למיזם “אטלס", השותפות והליווי ב"ועדת שוחט" ועוד.

במדור זה נסקרת עבודתן של שתיים מהוועדות האלה, שסיימו את עבודתן בשנת תשס"ח והגישו את דוחותיהן והאקדמיה 

אימצה את המלצותיהן. כמו כן מובאות כאן סקירות על כמה ממגוון הפעילויות בתחומי מדעי הטבע והחברה - האזוריות 

והבין–לאומיות - שהאקדמיה שותפה בהן.

בימים אלה מונח על שולחנה של הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שתכליתו ליצור שינוי 

NRC–בחוק שימסד ויסדיר את תפקידה של האקדמיה הנוגע לייעוץ לממשלה ולרשויות השונות, בדומה למבנה של ה

) האמריקנית.

את מסמכי הוועדות אפשר לראות באתר האקדמיה במדור “האקדמיה"    “דוחות האקדמיה".

ועדות האקדמיה ופעילויותיה

אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
תמונת מצב והמלצות של צוות בדיקה מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך

בחודש אב תשס"ח, אוגוסט 2008, פורסם הדוח של צוות 

ארצית  )רשות  ראמ"ה  פניית  בעקבות  שהוקם  בדיקה 

האקדמיה,  אל  החינוך  ומשרד  בחינוך(  והערכה  למדידה 

בבקשה לבדוק את תמונת המצב ולהמליץ על דרכי שיפור 

בכל הנוגע לאבחון, למדידה ולהערכה בגיל הרך. 

הבדיקה  צוות  את  הקימה  בחינוך  יישומי  למחקר  היזמה 

שמנה עשרה מבחירי המדענים בארץ בראשותה של פרופ' 

יואל  פרופ'  הם:  ואלה  חיפה,  מאוניברסיטת  ברזניץ  צביה 

בן– ענת  ד"ר  בירושלים;  העברית  האוניברסיטה  אליצור, 

סימון, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה; פרופ' איריס לוין, 

אלהיג'א,  נאסר–אבו  פאדיה  ד"ר  תל–אביב;  אוניברסיטת 

אוניברסיטת  קופרמינץ,  חגי  ד"ר  תל–אביב;  אוניברסיטת 

מאת אביטל דרמון

ד"ר אביטל דרמון היא מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך.

באקדמיה


