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באקדמיה

איגרת כסלו תשע"ו

שלחת של האקדמיה ביקרה בחודש אוקטובר בסין, בציון 25 שנה לתחילת הקשרים המדעיים בין מ

שתי המדינות. במסגרת הביקור הרחיבו שתי האקדמיות את ההסכם לשיתוף פעולה מדעי (שנחתם 

העולם.  מדינות  עם  ישראל  של  האקדמיים  הקשרים  להידוק  מהמאמץ  כחלק  ביניהן  ב–1991)  לראשונה 

הביקור הרשמי, על פי הזמנת האקדמיה למדעים של סין, היה, לדברי המשתתפים, יוצא דופן בחמימותו 

ובכבוד הרב שהעתירו הסינים על חברי המשלחת האקדמית הישראלית כנציגי המערכת המדעית בארץ. 

פרופ' רות ארנון, הנשיאה היוצאת של האקדמיה, שעמדה בראש המשלחת, מסרה כי בשנים האחרונות גדל 

והורחב מאוד היקף הפעילות המדעית בין הארצות, והוא כולל מאות חוקרים ומדענים ישראלים המבקרים 

מדי שנה בסין וכן ביקורי מאות מדענים סינים בישראל. לדוגמה, שני חברי האקדמיה למדעים וחתני פרס 

כתבו יצחק רביחיא ואביטל בר

בציון 25 שנה לכינון 
הקשרים המדעיים חודש 
והורחב ההסכם לשיתוף 

פעולה מדעי עם סין 

חברי המשלחת הישראלית עם מארחיהם הסינים, אוקטובר 2015
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גיליון 37, דצמבר 2015

נובל - פרופ' דן שכטמן ופרופ' אהרן צ'חנובר - מקימים בימים אלה מכוני מחקר מדעיים בסין. באקדמיה 

למדעים מציינים כי בסין יש כיום מעבדות מודרניות וחדשניות וציוד מדעי ורפואי מתקדם שיכול לעניין 

מדענים ישראלים, ולפיכך נרשם מדי שנה גידול בקשרי המדע בין אוניברסיטאות ומדענים מישראל ומסין. 

במשלחת הישראלית השתתף פרופ' יהושע יורטנר, שהיה נשיא האקדמיה בעת תחילת הקשרים, ובביקור 

נכח בין השאר מתן וילנאי, שגריר ישראל בסין.

הביקור נערך על רקע קבלת פרס נובל הראשון שניתן בימים אלה למדענית סינית, פרופ' טו יו יו. חברי 

המשלחת נפגשו עם פרופ' צ'ונלי ביי, נשיא האקדמיה הסינית, שהוא במעמד של שר.

מנכ"ל האקדמיה ד"ר מאיר צדוק אמר כי הסינים מעוניינים, ואף משתוקקים, להרחיב את קשרי המדע 

עם ישראל. הם מעורים ומעודכנים במדע הישראלי ומוכנים להשקיע כאן. גם ד"ר צדוק ציין את קבלת 

הפנים החמה והמוקפדת שזכו לה חברי האקדמיה, שכללה ביקור במעבדות המובילות בסין בתחום הביו–

טכנולוגיה והננו–טכנולוגיה תוך מאמץ של המארחים להציג את מיטב המדע הסיני לאורחים מישראל. 

 (1990) סין  עם  הקשר  לתחילת  הראשונות  בשנתיים  פעלה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 

במהלך  יותר.  מאוחר  שנחתמו  הרשמים  הדיפלומטיים  הקשרים  למיסוד  שקדם  אקדמי,  מרכז  במסגרת 

בתחומי  הסינים  המדענים  עם  הקשרים  בקידום  כחלוצים  הישראלים  המדענים  פעלו  ההקמה  תקופת 

החקלאות והמים, ואף הוקמה חווה חקלאית להדרכה.

פרופ' רות ארנון אמרה בטקס החתימה החגיגי בבייג'ין כי הקהילה המדעית בישראל שמחה להיות בשעתה 

"החלוץ שלפני המחנה" בקידום קשרי המדע שהיוו בסיס של ידידות והערכה בין שני העמים והיו לבסיס 

■ איתן לקשרים הדיפלומטיים ולפעילות הענפה המתקיימת כיום בין שני המדינות במגוון תחומים.  

משמאל לימין: השגריר מתן וילנאי, פרופ' יהושע יורטנר, פרופ' רות ארנון, פרופ' צ'ון לי ביי וד"ר מאיר צדוק


