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   קצירת

על פני  כעת משתרעהוא . ה גרעינית התפתח מאד בעשורים האחרוניםפיזיקהמחקר הבסיסי ב

נדבך חשוב ומרכיב מרכזי מכלל וה בפיזיקה ומהומרכזיים  מגוון רחב של נושאים ושאלות

 מעמק היציבות יםר גרעינים רחוקחק :בין ההיבטים החדישים נציין .בפיזיקההמחקר החזיתי 

ח החזק  ובחינת תורת הכ, מתקנים ייעודיים המסוגלים להאיץ קרניים רדיואקטיביות אמצעותב

(Quantum Chromodynamics) QCD החומר  ,הפלסמה של קוורקים וגלואונים וחקר

ה חדשה פיזיקאחרי  חיפוש, שניות לאחר המפץ הגדול-הבראשיתי שהיה קיים ביקום מיקרו

מכסה תחום רחב של ה ,ה של הדרוניםפיזיקו ,בעזרת מדידות מדויקות מעבר למודל הסטנדרטי

 .ומקור הספין שלהם טרוןכגון מבנה הפרוטון והנינושאים 

 

 מתתורהגרעינית  הפיזיקה. רק בהרחבת הידע הבסיסי גרעינית אינה הפיזיקשפעת המחקר בה

הרפואה  .מתקדמת מדינהשל  הבחייתרומה משמעותית במספר רב של תחומים מרכזיים 

גמאות הן הדו יםגרעיניממקורות  אנרגיהפקת וה, (בתחום הטיפוליבתחום האבחנה ו)הגרעינית 

של  שימושים המתפתחיםוה בטיחות קרינה ,הישימושים בתעשי גםנציין . הבולטות והידועות לכל

    .ואמנותגיה ארכאולובתיארוך 

במחקר הבסיסי של ם כספים רבי ותמשקיעהמדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם 

לאומיים ובין  ,חדשים מתקנים הן לפעילות שוטפת והן לפיתוח והקמת ,הגרעינית הפיזיקה

הגוף העיקרי המממן , (DOE)משרד האנרגיה האמריקאי  .שישרתו מחקר זה בעתיד ,לאומיים

קבוצות מחקר באוניברסיטאות  022 -תומך בכ, ב"בארה הגרעינית הפיזיקהמחקר בתחום ה

בשלשת העשורים האחרונים תקציב המשרד בתחום עלה . ב"ובמעבדות לאומיות ברחבי ארה

 הפיזיקהחוקרים הבכירים ב מספר. מעבר לאינפלציה בתקופה זאת אופן בולטבצורה מונוטונית ב

 .אותה תקופה במשךהמשרד עלה גם כן י "גרעינית הממומנים ע

 

היו  02 -בשנות ה. נמצא בדעיכה מתמשכת בארץ הגרעינית הפיזיקתחום ה, מצב בעולםל ניגודב

כיום סך כל אנשי הסגל . מוסדות להשכלה גבוהה 5 -אנשי סגל אקדמי בכירים ב 02 -בארץ כ

 3 -רק בקיימת בלבד והפעילות המחקרית  5 -גרעינית ירד ל הפיזיקהעוסקים בהאקדמי הבכיר 

גרעינית תיעלם  הפיזיקהפעילות האקדמית ב, במגמת ההצטמצמות הזאת ללא שינוי. מוסדות

 תהיינה .כוח אדם לתארים גבוהים בתחום זה תוך מספר שנים ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל

 לא יהיו בארץ ובמיוחד  בכל התחומים שפורטו לעיל חמורותהשלכות חברתיות ולאומיות לכך 

 .במקרה חרוםה הגרעינית שיוכלו לייעץ יקפיזבתחום ה הולםאנשים עם ידע 

 

 וועדההאת  (להלן האקדמיה) הישראלית למדעיםהאקדמיה הלאומית הקימה לאור המצב הזה 

  :הן אשר מטרותיה העיקריות הנוכחית

 .הגרעינית בארץ תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד הפיזיקבחינת מצב ה .א

, הגרעינית בפני גורמים ומוסדות חיצוניים הפיזיקהצעות להקמת גוף שייצג את תחום ה .ב

 .תוך הגדרת התפקידים של גוף זה

 

א והמדענים הראשיים של משרד המדע "או, ת"ות, סדות אקדמייםהוועדה נפגשה עם ראשי מו

גורמים רלוונטיים תה בקשר עם יכמו כן הוועדה הי. האנרגיה והמים, ומשרד התשתיות הלאומיות
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ל מכירים "הנכל הגופים . ויד הנדיב משרד הכלכלה, משרד להגנת הסביבהה, הבריאותבמשרד 

 . תוח התחום בארץה והביעו נכונות לעזור בקידום ופיבבעיה שנוצר

 

כנית גיבשה תהוועדה , מיים בשבע ישיבות עבודהל ודיונים פני"הנ בעקבות הפגישות עם הגופים

גרעינית חיוני ביותר  הפיזיקב הקו המנחה הינו שהמחקר הבסיסי .התחוםלשיקום ופיתוח 

 אקדמיתלשמור על פעילות  מטרת התכנית. כאחת מהבחינה הלאומיתינה האקדמית ומהבח

חוקרים בתחום ו אנשי מקצוע של נוספים ותורוהכשרה בארץ של ד תבטיח חינוך אשר מינימלית

.הגרעין  

המספרים מתייחסים )ה ילהלן עיקרת על פעולה בשלשה מישורים במקביל והתכנית מתבסס

 :(לממוצע שנתי על פני העשור הקרוב

אשר יכללו השתתפות בעלות , כדוגמת מענקי ביכורה, מענקי קליטה לחברי סגל חדשים .1

בעלות משוערת של , וגם מימון להקמת מעבדה לנסיונאים, השכר בשנים הראשונות

  .כמיליון דולר לשנה

 .מלגות לשנה 3-0 -כ –הגרעינית  הפיזיקמלגות ייעודיות לבתר דוקטורט בתחום ה .0

 3-0 -כ –הגרעינית  הפיזיקלסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחום המלגות ייעודיות  .3

 .מלגות לשנה

 

הגרעיני בארץ ולמשוך לתחום לעודד את המחקר אגרסיבי כדי " שיווק"דעים שנדרש  אנו תמימי

 . סטודנטים מצטיינים מהם יצמח דור חדש של חוקרים צעירים

 

, ת"י ות"סבורים שתכנית זו ניתנת ליישום עחברי הוועדה , בהסתמך על הפגישות שהוזכרו לעיל

 .שיתוף פעולה הדוק עם האקדמיהתוך  ויד הנדיב משרד המדע, משרד התשתיות

 

בדומה  האקדמיהה של חסותתחת גרעינית  הפיזיקקבועה לועדה הוועדה ממליצה על הקמת 

תפקידה המרכזי יהיה טיפול ומעקב ביישום המלצות  ,בטווח הקצר. לאנרגיות גבוהותלוועדה 

הוועדה המוצעת , בנוסף ובמקביל לכך. הגרעינית בארץ הפיזיקח הנוכחי לקידום ופיתוח ה"הדו

הוועדה  .בין לאומיים מול גורמים ומוסדות  וגם הגרעינית בארץ הפיזיקה תחום יצג אתתי

  .תוכל לשמש כוועדה הקבועה המוצעת ,בהרכבה המלא או בהרכב מצומצם יותר, הנוכחית

 

ולהכריז על שיקום  ח זה"הישראלית למדעים לאמץ דוהוועדה קוראת לאקדמיה הלאומית 

 .כצורך לאומי בישראל יזיקה גרעיניתבפהמחקר הבסיסי 
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  הקדמה .1

 כתב מינוי וחברי הוועדה

 הפיזיקלאומית לועדה  0213לדצמבר  05 -האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה ב

 :מטרותיה העיקריות אשר הגרעינית 

 .הגרעינית בארץ תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד הפיזיקבחינת מצב ה .א

, הגרעינית בפני גורמים ומוסדות חיצוניים הפיזיקהצעות להקמת גוף שייצג את תחום ה .ב

 .תוך הגדרת התפקידים של גוף זה

  .'זה כנספח אח "לדול כתב המינוי מצורף העתק ש

 :חברי הוועדה

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית בירושלים, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן, מיכה הס' פרופ

 המרכז למחקר גרעיני שורק, א"וא, ר ישראל מרדור"ד

 אוניברסיטת תל אביב, אלי פיאסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית בירושלים, ר גיא רון"ד

 מכון ויצמן, יגאל תלמי' פרופ

 

 

 הוועדהאופן פעולת 

ב "הגרעינית בארה הפיזיקעל מצב ה דה באיסוף נתונים כמותייםבשלב ראשון הוועדה התמק

עם דגש על  ,ות את המחקר המדעי הבסיסי בעולםשהן המדינות המוביל ,ובארצות אירופה

הוועדה אספה נתונים על  ,כמו כן. המשאבים המוקדשים לתחום לאורך הזמן של התפתחותה

ארבעת העשורים על פני  בארץ להשכלה גבוההבכיר במוסדות הסגל האקדמי המצבת 

סטודנט  ,ארז כהןהוועדה נעזרה בי חברי הוועדה ולצורך עיבודם "פו עהנתונים נאס .האחרונים

 .באוניברסיטת תל אביב הפיזיקלתואר ראשון ב

 

ם יתחילה עם הנהלת מוסדות אקדמיים רלוונטי ,בהמשך הוועדה קיימה סדרה של מפגשים

   :רשימת המפגשיםלהלן  .עם גופים ציבורייםמכן אחר לו

 מפגש עם הנהלת אוניברסיטת תל אביב     11.1.0210

 מפגש עם הנהלת מכון ויצמן       0.0.0210

 מפגש עם הנהלת האוניברסיטה העברית      11.0.0210

 ת"מפגש עם הנהלת ות       0.3.0210

 א"ואמפגש עם הנהלת        1.5.0210

 האנרגיה והמים ,מפגש עם המדען הראשי של המשרד התשתיות הלאומיות     12.2.0210

 של משרד המדעמפגש עם המדענית הראשית      00.0.0210

 מפגש עם נציג יד הנדיב     5.12.0210

  .'סיכומי המפגשים מפורטים בנספח ב
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  .ציבוריים אתם נפגשנו או היינו בקשרגופים  נציגי מכתבי עמדה שלמובאים ' בנספח ג

. מפגשים שפורטו לעילכ לפני ואחרי ה"בד, ישיבות עבודה ככל שנדרש הוועדה קיימה ,כמו כן

 :העבודה של הוועדהלהלן רשימת  ישיבות 

 ישיבת עבודה של הוועדה במכון ויצמן   03.10.0210

 ישיבת עבודה של הוועדה באוניברסיטת תל אביב     13.1.0210

 ישיבת עבודה של הוועדה באוניברסיטה העברית     11.0.0210

 ישיבת עבודה של הוועדה במשרדי האקדמיה       0.3.0210

 ויצמןישיבת עבודה של הוועדה במכון      12.3.0210

 ישיבת עבודה של הוועדה באוניברסיטת תל אביב     11.5.0210

 ישיבת עבודה של הוועדה במכון ויצמן     01.1.0210

 ישיבת עבודה של הוועדה במכון ויצמן     01.1.0210

 של הוועדה במכון ויצמן ישיבת סיכום   02.11.0210

 

 ח "מבנה ותוכן הדו

בהם מתמקד המחקר מציג תיאור קצר של הנושאים המרכזיים  0פרק  :מאורגן כדלהלן ח"הדו

כוח אדם , מתקנים)סוקר את המשאבים  3פרק . הגרעינית המודרנית הפיזיקיסי בהבס

מוקדש להתפתחות  0פרק . ב ובארצות אירופה"גרעינית בארה הפיזיקהמוקדשים ל( ותקציבים

י מספר החוקרים הבכירים "כפי שהוא משתקף ע ,גרעינית בישראל הפיזיקהמחקר הבסיסי ב

 הפיזיקב הכשרה בעל הלאומיים בכוח אדםהצרכים  סוקר את 5פרק  .השנים במרוצתבתחום 

 הפיזיקקידום ופיתוח של המחקר הבסיסי ב, מציג תכנית מפורטת לשיקום 2פרק . גרעינית

גרעינית  הפיזיקהמלצות להקמת וועדה לאומית ל הפרק מציג גם. בעשור הקרוב גרעינית בארץ

  .שתייצג את התחום בפני מוסדות וגופים לאומיים ובין לאומיים
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  ה גרעיניתפיזיק .2

 מדע בסיסי חזיתי  - ה גרעיניתפיזיק  2.1
והיום הוא משתרע על  בעשורים האחרוניםמטרותיו ואופיו של המחקר הגרעיני השתנו והתרחבו 

ה פיזיקהעומדים ביסודה של התחומי המחקר העיקריים . מגוון רחב של נושאים ושאלות

    :(באנגלית) הגרעינית העכשווית מסוכמים להלן

 Nucleon-Nucleon Interaction, Few-body systems 

 Nuclear Structure 

 Nuclear Reactions 

 Relativistic Nuclear Collisions 

 Hadronic Physics and QCD 

 Electroweak Interaction, Symmetries 

 Nuclear Astrophysics  

 

של האגודה  Physical Review Cלפיזיקה גרעינית  נהוגה בכתב העת המרכזיזו חלוקה 

המכסים כמעט  (A,B,C,D,E) כתב עת זה הוא אחד מחמישה כתבי עת  .לפיזיקה יתאהאמריק

 .פיזיקה בת זמננואת כל תחומי המחקר ב

 

בשנות השישים והשבעים של המאה התפתחויות דרמטיות בחקר החלקיקים האלמנטריים 

 שאחראי להתפרקויות רדיואקטיביות איטיות שעברה הביאו בהדרגה לאיחוד של הכוח החלש

של הכוח החזק  וכן לניסוח תורה מדויקת, והכוח האלקטרומגנטי -(אהתפרקויות בית)יחסית 

(Quantum Chromodynamics) QCD  ונושאי כוחות ( קווארקים)באמצעות חלקיקים

המהווים את דרגות החופש החלקיקיות ו םיטרון עצמהטמונים במבנה של הפרוטון והנ( םגלואוני)

בעקבות כך על מנת לבחון הכללות של מבנה הגרעין  התרחב המחקר הגרעיני .QCDשל 

רי לבחון מעברי פאזה מצביכן ו ,(יטרוניםכוכבי נ, למשל)ם של החומר המוכר ליסודות אחרי

החומר הבראשיתי שהיה קיים , לפלסמה של קוורקים וגלואונים בגרעיניםיטרונים פרוטונים ונ

 מתמקד של מעבר פאזה זה בעשור האחרון וגילויעם . שניות לאחר המפץ הגדול-מיקרוביקום 

 .המאמץ העכשווי בחקר תכונות הפלסמה

 ה והסימטריותפיזיקגרעיני האטום על שונותם ומורכבותם מספקים גם מעבדה לבחינת חוקי ה

. ה אחריםפיזיק מעבדה שאין לה תחליף בתחומי, במדויק או בקירוב טוב, אותן הם מקיימים

צוהר  תוחפיטרינו אשר הבנת תכונותיהם אמורה לגמאות הבולטות היא חקר חלקיקי הנאחת הדו

אחרת  אדוגמ. דרטי של חלקיקים אלמנטרייםה חדשה ולא ידועה החורגת מהמודל הסטנפיזיקל

י המסקנות האחרונות מתחום הקוסמולוגיה "שעפ" חומר אפל"היא החיפוש אחר 

 .ה אמור להרכיב אחוז ניכר מהחומר ביקוםפיזיקוהאסטרו

, פוטון והניטרוןשל הכגון מבנה ומקור הספין הפיזיקה של הדרונים מכסה תחום רחב של נושאים 

נושאים אחרים כוללים מדידת . רונה למרות מאמצים מרוביםעל פת אשר עדיין לא באהחידה 

קורלציות בטווח קצר , ספקטרוסקופיה של הדרונים, רקים וגלואוניםאפונקציות המבנה של קוו

 .בתוך הגרעין וחיפוש אחרי צורות אקזוטיות של חומר כדוגמת כדורי גלואונים
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תהליך של התחדשות ופריחה הודות  והאסטרופיזיקה הגרעינית עוברים חקר מבנה הגרעין

ליצור  אשר בעזרתן ניתןלפיתוח מתקנים ייעודיים המסוגלים להאיץ קרניים רדיואקטיביות 

 . מעמק היציבות יםולחקור גרעינים רחוק

 

עם  בעיקר, אחרותמחקריות דיסציפלינות  קשורים קשר הדוק עםה גרעינית פיזיקנושאים רבים ב

מתוארים באופן גרפי בצדו הימני של  נושאים וקשרים אלה. אלמנטרייםה וחלקיקים פיזיקאסטרו

 .1.1האיור 

          

 

ה פיזיקעם תחומי מחקר אחרים בה גרעינית וקשריו פיזיקהמחקר הבסיסי ב: 1.1איור 

 .(צד שמאל)ה הגרעינית בשירות החברה פיזיקתחומי שימוש של ה(. צד ימין)

 

 ה גרעינית בשרות החברהפיזיק  2.2

הגרעינית תורמת  הפיזיקה. רק בהרחבת הידע הבסיסי ה גרעינית תורם לאפיזיקהמחקר ב

בצדו השמאלי . תרומה משמעותית במספר רב של תחומים מרכזיים בחיים של חברה מתקדמת

ה הגרעינית ושל הטכנולוגיות פיזיקמתוארים תחומי שימוש בשירות החברה של ה 1.1של האיור 

הפקת אנרגיה ממקורות הם בתחום בשימושים אלה  והידועים  הבולטים. שפותחו מתוכה

ושיטות גרעיניות ממלאים תפקיד חיוני ברפואה  כשור גרעינימ. הרפואה הגרעיניתוגרעיניים 

פיתוח תעשייתי שימושים אחרים כוללים . בתחום האבחנה והן בתחום הטיפוליהן  ,המודרנית

המתפתח של תיעוד ותיארוך במחקר ארכיאולוגי התחום ו בטיחות קרינה, של מונים וגלאים

  .ואמנותי
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 פיזיקה גרעינית בעולם  .3

עם , עבר מהפכה בשנים האחרונות ואסיה אירופה, המחקר בפיזיקה גרעינית בארצות הברית

 .ח אדם ותשתיות לאומיות חדשותובכ השקעה רבה

 ארצות הברית 3.1

י משרד האנרגיה "בארצות הברית ממומן רובו ככולו ע בפיזיקה גרעינית הבסיסי המחקר

(Department of Energy) DOE י הקרן הלאומית למדע"ובחלקו הקטן ע      NSF  

 (National Science Foundation) .בו , של תכנון לטווח ארוךב קיים תהליך סדור "בארה

הפיזיקה הגרעינית לעשור מ לתכנן את מדיניות המדע בתחום "עדה לאומית מדי עשור עמוקמת ו

 .י הצורך"הוק מוקמות עפ-ועדות אד, בנוסף. להמליץ על מדיניות מימוןוהקרוב 

ח עדכני של האקדמיה "נצטט מתוך דו ,ב"בארהחשיבות המחקר הגרעיני לעמוד על מ "ע

  [:1]למדעים האמריקנית הלאומית 

"Nuclear physics is not only a basic scientific enterprise, but it also has stunning 

practical applications. These in themselves can justify the cost and effort of the 

research, going beyond the basic knowledge that has been gained. Nuclear 

science has a many decade-long history of accomplishments that benefit our 

health, the economy, and our safety and security: The societal benefits derived 

from nuclear physics are by now ubiquitous. This track record continues, with 

many new accomplishments  since the last decadal assessment and many more 

under development. Smoke detectors in our homes, new medical diagnostic 

imaging methods, therapies using ion beams and new isotopes for cancer 

treatments, and new methods for assessing breaches in national and homeland 

security are just some of the ways that nuclear physics makes a difference to our 

safety, health, and security. Technological advances driven by advances in 

nuclear physics, which range from particle accelerators (most of which are now 

used either for medical purposes or in the semiconductor industry) to 

supercomputers, make significant contributions to our economy. A mutually 

beneficial synergy has developed in which a fundamental intellectual enterprise 

has consistently produced technological gains that, pursued with societal benefit 

in mind, have more than compensated the public support required to pursue this 

science. Also beneficial to society is informing people about the discoveries from 

nuclear physics and explaining to them the origin and structure of matter and the 

fundamental interactions.” [1] 

  

ברור כי כימות התרומה המדעית של תחום מסוים הינו בעייתי מיסודו בשל הקושי להעריך 

למרות קושי זה ניתן לקבל אומדן לתרומה המדעית של . תרומות מדעיות בכלים אובייקטיבים

הירחונים . י השוואת מספר הירחונים המדעיים המוקדשים לתחום זה"הפיזיקה הגרעינית ע

אשר נחשבים , י האגודה האמריקאית לפיזיקה"ם עהמתפרסמי Physical Reviewבסדרת 

מקיפים את מירב תחומי  ,(למעט אסטרופיזיקה)כירחונים המדעיים המובילים בתחום הפיזיקה 
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מוקדש , Physical Review C, ירחון שלם, מבין חמשת הירחונים הנושאיים. הפיזיקה בת ימינו

י "למוד בבירור על התפוקה המדעית המיוצרת עמכך ניתן ל. כולו לתחום הפיזיקה הגרעינית

 .החוקרים העוסקים בתחום

 

 כוח אדם מדעי

מציג את פריסת קבוצות המחקר והמעבדות הלאומיות בתחום הפיזיקה הגרעינית  3.1 איור

  קבוצות מחקר  05 -כו מעבדות לאומיות 1 -כ קיימתב מ"ן לראות כי ארהתני. ב"בארה

 .חוקרים פעילים 102 -הינו כ( מעבדות ואוניברסיטאות)הסגל  סך כל אנשי. אוניברסיטאותב

 

 .[0] ב"פריסת המעבדות הלאומיות וקבוצות המחקר בפיזיקה גרעינית בארה: 3.1 איור

. [3]ב לאורך ציר הזמן "בארה( ר"ד בעלי תואר)מציג את מצבת כוח האדם המדעי  3.0 איור

נציין )ח האדם בתחום הפיזיקה הגרעינית ולערך בכ 32%גידול לאורך השנים של  ףמשק האיור

את  בהכרח כי חלק מהגידול נובע מהקמה של מעבדות ותשתיות לאומיות חדשות ולא משקף

 (.המצב באוניברסיטאות המחקר
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 ב"ר המועסקים במעבדות לאומיות ואוניברסיטאות בארה"א בעלי תואר ד"מצבת כ: 3.0 איור

 DOE [3.] -י ה"וממומנים ע

 מימון

ב עמד על "קה הגרעינית בארהממשרד האנרגיה לתחום הפיזיהשנתי סך המימון  ,0210שנת ב

מימון זה הוקצה לקבוצות (. הלאומית למדעי הקרן "נוספים ממומנים ע 12-15% -כ)$ M 521-כ

 .המתקנים הייעודיים לפיזיקה גרעינית לתפעולמחקר וה

 

[. 3]י משרד האנרגיה לאורך ציר הזמן "את המימון המוקצה לפיזיקה גרעינית ע מציג 3.3איור 

לאחר תיקון עבור . השנים האחרונות עשרים ושמונהב 152% -כהתמונה משקפת גידול של 

 .12% -כהוא הריאלי הגידול  ,ל"שנים הנבהאינפלציה 

 

 

 .[3] לאורך ציר הזמן האמריקאי י משרד האנרגיה"המימון המוקצה לפיזיקה גרעינית ע: 3.3 איור
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 השקעה בתשתיות חדשות

ב משקיעה כספים בהקמה או שדרוג של שלוש תשתיות לאומיות עיקריות   "ארה, 0210 -נכון ל

 :התשתיות האמורות הינן .M1322$-של כ( על פני מספר שנים)כוללת  לפיזיקה גרעינית בעלות

 פרסון'גש "ונים במעבדה הלאומית עשדרוג מאיץ האלקטר. 

  במעבדה הלאומית ברוקהייבן  כבדים יוניםלמאיץ השדרוג. 

 אוניברסיטת מישיגןב חדש ליונים רדיואקטיביים שימוקם הקמת מאיץ.   

 

 

 אירופה 3.2

כאשר , י גופי המימון של כל מדינה"המחקר בפיזיקה גרעינית בארצות אירופה ממומן ברובו ע

י גופים "ממומנים ע( יםיאירופ-התשתית הגדולים והפאן בעיקר פרויקטי)מספר פרויקטים 

, NuPECC, קיים באירופה גוף, ב"כמו בארה(. ERC)אירופאים כגון קרן המחקר האירופאית 

גוף זה מפרסם . בנושאי הפיזיקה הגרעינית יתלרשות המדע האירופ ייעץאשר מהווה גוף מ

 .יתאירופדוחות תקופתיים הכוללים המלצות לגבי מדיניות המדע ה

 NuPECC [4:]ח עדכני של "מתוך דו

"Paying tribute to its cultural heritage, Europe should continue to be at the 

forefront of promoting one of the most vigorous and fascinating fields in basic 

science, Nuclear Physics. Nuclear physics addresses the fundamental aspects of 

those particles that interact via the strong interaction. These hadrons constitute 

nearly 100% of the visible matter in the universe... 

...One of the central contributions of Nuclear Physics to society is the human 

capital trained in advanced techniques that is transferred to industry (in particular 

nuclear industry), medical centres, applied research organisations or 

governmental bodies linked to the different aspects of nuclear applications (as 

radioprotection and safety authorities). It is imperative to maintain this knowledge 

base to ensure that these organisations continue to have access to the 

necessary expertise."[4] 

 

 כוח אדם מדעי ומימון

בשל הביזור הקיים במימון האירופי לא ניתן להשיג נתונים מדויקים על כוח האדם המתוקצב 

את פריסת מעבדות המחקר באירופה  מציג 3.0איור . באוניברסיטאותובמעבדות המחקר 

בהן , בעיקר מאיצים, (User Facilities)" מתקני משתמשים"בתחום הפיזיקה הגרעינית המהוות 

נדגיש כי מעבדות כגון אלו מהוות אבן שואבת לחוקרים . ניסוייםביצוע ל מחקרניתן לקבל זמן 

לדוגמא . בתחום וקיימות קבוצות מחקר רבות גם באוניברסיטאות בהן לא נמצאות מעבדות כאלו

נציין את בריטניה בה לא קיימים מתקני משתמשים אולם קיימות מספר רב של קבוצות מחקר 

קיימות בין היתר , חוקרים 5המכילות לפחות , קבוצות כאלו)ב "המבצעות ניסויים באירופה וארה

 (.  Glasgow, Edinburgh, Swansea-ב
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י קרן המחקר הלאומית "קבוצות המחקר ממומנות ע הב, כדוגמא נוספת נביא את גרמניה

(DFG) , משרד המדע והחינוך(BMBF )בגרמניה ממומנות כיום . פלנק והלמהולץ-וקרנות מקס

מהמוסדות  0210כאשר המימון הכולל לשנת  ,מוסדות 02 -בפיזיקה גרעינית בכקבוצות מחקר 

 [.5]מליון אירו  21 -עמד על כ( לא כולל קרנות אירופאיות)הגרמניים 

 

 

בחלוקה למתקנים בעלי מעל , באירופה (User Facilities)מתקני המשתמשים :  3.0איור 

 [.2]אנשי סגל  122 -ומתחת ל

  

 בתשתיות חדשות ותהשקע

ריכוז הנתונים לגבי התשתיות  .באירופה מוקמות בימים אילו מספר תשתיות לאומיות ואירופיות

תשתיות . מליון אירו 1122 -מראה על השקעה של כ$ M 122ר ההשקעה בהן הינה מעלאש

 :יקרות אילו הינן

  מיזםFAIR ,המוקם למחקר באמצעות יונים כבדים ואנטי פרוטונים  בין לאומית מעבדה

 .מליון אירו 1222 -בגרמניה 

  מיזםNICA , כבדים המוקם במאיץ יונים- Joint Institute for Nuclear Research 

 .מליון דולר 022 -( רוסיה)בדובנה 

  מיזםELI-NP ,למחקר בפיזיקה גרעינית באמצעות לייזרים רבי עוצמה  יעודית תשתית

 .מליון אירו 352 -( רומניה)בבוקרשט המוקם 

  מיזםSPIRAL-2 , מליון אירו 022 -בעל שטף גבוה בצרפת  םירדיואקטיבימאיץ יונים. 

 

מליון דולר  122 -בעלות הקטנה מ נוספים רבים פרויקטים לאומיים בנוסף להשקעות אלו קיימים

 (.גרמניה, מאיץ אלקטרונים בעל שטף גבוה במיינץ, לדוגמא)לפרויקט 
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 בישראל במוסדות אקדמיים ה הגרעיניתפיזיקה .0

הסגל ובתקציבים המיועדים למחקר  בניגוד למגמה העולמית של גידול מתמיד במספר אנשי

 -בעוד שבשנות השמונים עסקו בתחום זה קרוב ל. המגמה בישראל הפוכה ,ה גרעיניתפיזיקב

מספר המוסדות  (.0.1איור )וחלקם קרוב לגיל פרישה  5המספר כיום הוא  ,אנשי סגל 02

ה גרעינית פיזיקיש מחקר ב כיום. ה גרעינית ירד גם כןפיזיקהמקיימים פעילות מחקרית ב

באוניברסיטת תל אביב ובמכון ויצמן כאשר רק באוניברסיטה העברית , באוניברסיטה העברית

ה פיזיקבטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון נפסק המחקר ב. ישנם חוקרים בתחום הגרעין התיאורטי

בקיצוץ המסיבי בתקציבי , בין היתר, הסיבות למצב זה קשורות. לחלוטיןגרעינית 

. 12 -טאות שבא יחד עם פרישה מוגברת של אנשי סגל בתחום זה בסוף שנות ההאוניברסי

תרמה לכך גם הגישה של כמה מקובעי המדיניות באוניברסיטאות שתחום מחקר זה מיצה את 

ה הגרעינית שם פיזיקזו לא הייתה הגישה במדינות אחרות וה ,כפי שרואים מהמצב בעולם. עצמו

.שו תקנים שהתפנו בחוקרים צעירים בתחום זהלא אוי כתוצאה מגישה מוטעית זו. פורחת  

 

.לאורך ציר הזמן ה גרעינית בכל האוניברסיטאות בארץפיזיקב בכיר מספר אנשי הסגל: 0.1איור   

נחל שורק קבעה כי לא ניתן ג "במעבדת ממ" ףשר"מאיץ הת ועדה שבדקה את אפשרות הקמ

אנשי הסגל באוניברסיטאות בתחום יהיה לנצלו למטרות מחקר ללא גידול משמעותי במספר 

שישתמשו היה גידול במספר אנשי הסגל בתחום זה אם י, לעומת זאת. הפיזיקה הגרעינית

ו עדה זיהתה תחומי מחקר שבהם יהיוהו. תוכל מעבדה זו להיות מרכז פעילות עולמי, במאיץ

דבר שיאפשר למעבדה תרומות ייחודיות  , מאיצים אחרים בעולםיתרונות על פני " שרף"למאיץ 

.ה הגרעינית בארץפיזיקיוכל להחזיר את ישראל למעמד הבולט לו זכתה בשנות הפריחה של הו  

בהוראת ידה משמעותית ה גרעינית חלה ירפיזיקיחד עם הירידה של אנשי סגל העוסקים ב

ה גרעינית לתלמידי פיזיקהרצאות ב .בארץ הגרעינית בכל המוסדות להשכלה גבוההה פיזיקה
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. קורסים מתקדמים לתלמידי תואר שני ושלישי כמעט ולא קיימים .כבר לא קיימות תואר ראשון

באוניברסיטה , אם בעבר הלא רחוק היו קורסים כאלה מוצעים כל שנה באוניברסיטת תל אביב

המוסמך ניתן באוניברסיטה העברית וגם זאת  יום רק קורס אחד ברמתה, העברית ובמכון וייצמן

   .לא כל שנה

הוא , (כפי שניתן לראות מתמונת המצב בעולם)בפני עצמו  הגרעיני בנוסף לחשיבות המחקר

משמש גם אמצעי להכשרת סטודנטים בעלי תארים מתקדמים הממלאים תפקידי מפתח 

וכן  ,(א"וא) ועדה לאנרגיה אטומיתוה כגון, ם שוניםתי חולים ומוסדות ממשלתייבב, יהיבתעש

ה פיזיקאת מספר בוגרי תואר שלישי ב מראה 0.0איור  .התשתיות ועוד, במשרדי איכות הסביבה

ה פיזיקדוקטורים ל 102 -הוכשרו בישראל כ, 1112מאז  .גרעינית על פני העשורים האחרונים

 12 -כמעט מחציתם הוכשרו כבר בשנות הכאשר , גרעינית ולפחות כמספר הזה בעלי תואר שני

ת של שכהגרף מצביע בבירור על ירידה מתמ. והשאר בעשורים שמאז, של המאה העשרים

המספר הקטן של אנשי . מהצטמצמות הסגל האקדמיואין ספק שירידה זו נובעת בוגרים מספר ה

ציין שמרבית יש ל .בתחוםמביא לכך שפחות סטודנטים מקבלים הכשרה  ה גרעיניתפיזיקב סגל

ולכן ירידת מספר נשארו בארץ ונקלטו לעבודה במוסדות ובארגונים שפורטו לעיל הבוגרים 

ומכתבי עמדה  5ראה פרק )בכוח אדם מיומן שמתחיל להיות מורגש  הבוגרים גורמת למחסור

(.'בנספח ג  

 

והמספר  על פני העשורים האחרונים גרעינית הפיזיקב שלישי תואר בוגרי מספר: 0.0 איור

.בכל האוניברסיטאות בארץ הנוכחי של סטודנטים לתואר שלישי  

. חשיפת סטודנטים לתחום ופיתוח התעניינותם בלימודים מתקדמים נפגעת ,בהיעדר קורסים

מספר הסטודנטים לאיש סגל . בנושא התעניינות ישנה הסטודנטיםשאצל לציין  יש ,למרות זאת

מקרים  במספר. הוא לפחות כמו בתחומי מחקר אחריםה גרעינית פיזיקלתארים מתקדמים ב

.מספרם מוגבל על ידי היקף יכולת ההדרכה של אנשי הסגל  
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 כלילתוך מספר שנים יפסק , פךלא תתה ה גרעיניתפיזיקאם מגמת ההצטמצמות של חברי סגל ב

 .ולא ניתן יהיה להכשיר כוח אדם לתארים גבוהים בתחום זה בארץ ה גרעיניתפיזיקהמחקר ב

.  אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטאות הדרך לשנות את המגמה הזו היא להביא לגידול במספר

דוקטורט לגות בתר ן מומימהכוללים בין השאר , לנקוט בצעדים לעידוד התחוםלצורך זה יש 

נדרש . לסטודנטים מצטיינים שיוכלו לחזור ארצה ולהתמודד על משרה במוסדות להשכלה גבוהה

 .בשנים הראשונות של חברי סגל חדשים מת מעבדות מתאימות ואת שכרםהק גם לממן יהיה

.2בפרק  מוצגת ה גרעיניתפיזיקתכנית מפורטת לשיקום ופיתוח המחקר הבסיסי ב  
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 הצורך הלאומי –ה גרעינית בישראל פיזיק .5

 מבוא

ייחודיים ה גרעינית המוכשרים בישראל מהווים עובדים פיזיקמדענים בעלי תואר שני ושלישי ב

במערכת , הם מועסקים בוועדה לאנרגיה אטומית. ונחוצים במגוון תחומים במדינת ישראל

מועסקים , בנוסף למקומות אלו. ובתעשיות עתירות הידע, במשרדי ממשלה נוספים, הבריאות

על מנת לקיים את המחקר , אים הגרעיניים במוסדות להשכלה גבוהה עצמםפיזיקחלק מה

.ת ולהבטיח את הכשרת הדורות הבאיםהאקדמי ברמה הנדרש  

ה הגרעינית התאים לכמות העובדים פיזיקהצורך הכולל בישראל למקצוע ה, בעשורים הקודמים

הצורך למומחיות , עם התפתחות הטכנולוגיה, אולם בשנים האחרונות, שהוכשרו בתקופה זו

אך , כ הביקוש הוא אמנם קטן ביחס למקצועות אחרים"סה. בנושא עלה והביקוש עולה על ההיצע

התקין של המוסדות אשר נחוץ לצורך התפקוד , מדובר בכוח אדם בעל הכשרה איכותית וייחודית

. כמפורט להלן, והארגונים הרלוונטיים  

 הוועדה לאנרגיה אטומית

מופקדת על הפעילות הממלכתית בתחום הגרעין במדינת ( א"וא)אטומית  הוועדה לאנרגיה

ובקריה למחקר גרעיני ( ג"ממ)פעילות הוועדה מתקיימת במרכז למחקר גרעיני שורק . ישראל

כולל רישוי הכורים , א על כל היבטי הבטיחות הגרעינית במדינה"הואאמונה , בנוסף(. ג"קמ)נגב 

. הגרעיניים  

ה גרעינית בישראל וצפוי בעתיד פיזיקא מועסקים בוגרים רבים של החוגים ל"במוסדות הוא

.ביקוש נוסף בתחום זה  

מכירה בצורך לחזק את הקהילה  א"הוא, 'המובא בנספח ג ,א"כמפורט במכתבו של ראש הוא

ומתריעה על כך שמדינת , ה הגרעיניתפיזיקהאקדמית והפעילות האקדמית העוסקת בחקר ה

ה גרעינית פיזיקישראל עלולה להגיע בעשור הקרוב למצב שבו תיעלם הפעילות האקדמית ב

.מה תאבד היכולת להכשיר כוח אדם בתחום זהוע  

הפורום לתשתיות לאומיות  –ם "תל בשיתוף)ן רב א השקיעה ממו"אהו, ל"לאור ההכרה הנ

המהווה מתקן תשתיתי מדעי , [1]ג "בממ" שרף"של מתקן ' בהקמת שלב א( למחקר ופיתוח

ומתבצעת ומתוכננת בו פעילות מדעית משותפת של , ייחודי המבוסס על מאיץ יונים רב עוצמה

א חדר מטרות הקרנה "נה ואבימים אלו בו. ה הגרעיניתפיזיקבתחום ה א והאקדמיה"חוקרי וא

בכלל וחדר מטרות ההקרנה ' הקמת שרף שלב א. שיאפשר להרחיב פעילות זו" שרף" מעבדתב

ה הגרעינית פיזיקכנית ארוכת טווח לשיקום תחום הבפרט מהווה שלב ראשון והכרחי בת

[.0]א "בישראל תוך שיתוף פעולה בין האקדמיה ווא  

 מערכת הבריאות

נהל לטכנולוגיות ה רפואית ושל ראש המיפיזיקהאגודה הישראלית ל ר"יוכמפורט במכתביהם של 

אים רפואיים מהווים כוח אדם פיזיק', המובאים בנספח ג ,רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות

שרתם הינו השכלה לתואר מתקדם והבסיס להכ, חיוני ואף קריטי במערך הרפואי בישראל

. ה גרעיניתפיזיקב  
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טיפול ; ה גרעיניתפיזיקם עוסקים בנושאים המושתתים על אים הרפואיייקפיזהרוב המוחלט של ה

, דימות גרעינית חיצונית ופולשנית, םיטיפול בעזרת מקורות רדיואקטיבי, י מאיצים"קרינתי ע

ה פיזיקבזו הסיבה לכך שהכשרה לתארים מתקדמים . י קרינה מייננת"ורדיוגרפיה וטומוגרפיה ע

.אי רפואי ראויפיזיקוהכרחי להכשרתו של גרעינית מהווה תנאי בסיסי   

אי המתמחה בתחום פיזיקונוכחותו של , ל"חולים רבים מטופלים כיום בשילוב של הטכנולוגיות הנ

יונים , כדוגמא. הגרעיני הינה חיונית כדי לוודא ששילוב זה אינו פוגע באיכות הטיפול

להוות רקע מפריע למיפוי טומוגרפי עלולים , רדיואקטיביים המוזרקים לחולה עבור מיפוי גרעיני

יש להקפיד על הסדר הנכון של המיפויים או למרווח , לפיכך. בקרינה מייננת שיתבצע מיד לאחריו

.שבמהלכו ידעך כל החומר הרדיואקטיבי שהוזרק לחולה, זמן מספיק ארוך  

 כפול לפחות הינו בישראלי מאיצים "ע בטיפול קרינתי רפואיים איםפיזיקל הנדרש מספר התקנים

שעבורם , אים בנושאים הנוספים שפורטו לעילפיזיקעל כך יש להוסיף את הצורך ב. מהקיים

יש בסיס איתן להניח שהתקנים רק . אים רפואיים כללפיזיקבמרבית בתי החולים לא מועסקים 

שכן מגמת בתי החולים הינה לקבל אקרדיטציה בין לאומית לפעילותם בתחום , ילכו ויגדלו בעתיד

בעלי השכלה פורמאלית , אים רפואייםפיזיקדרישות גופי הרישוי הללו כוללות העסקת . זה

.בכמות הגבוהה משמעותית מהקיים במערך הרפואי בישראל כיום, מוכרת  

י "על המערך לטיפול קרינתי ע, ה רפואיתפיזיקר האגודה הישראלית ל"י הערכתו של יו"עפ

זהו חסם , כאמור. שנים 3קדם במדעי הגרעין כל אים בעלי תואר מתפיזיק 5מאיצים לקלוט 

, שכן יש לקחת בחשבון את הנושאים הנוספים במערך הרפואי שפורטו לעיל, תחתון לצורך

.ודורשים השכלה זו  

זיהתה שאחד החסמים לגידול  הבריאות במשרד ותשתיות רפואיות לטכנולוגיותראש המינהל 

ולפיכך הגדירה את , ה האקדמית הבסיסיתאים הרפואיים הינו ההכשרפיזיקבאוכלוסיית ה

.ההכשרה המתקדמת בפיזיקה גרעינית כצורך קריטי וחיוני  

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות

י "עפיין כי צמ, ר שלמה ולד"ד, האנרגיה והמים, המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות

על , בישראל( ר"תג)גרעיניות הערכת צוות בין משרדי שהוקם לבחינת הצורך בתחנות כוח 

 -אשר יספק כ, ר במהלך העשור השלישי של המאה הנוכחית"מדינת ישראל להיערך להקמת תג

(.'נספח גב מכתבו ראה) מסך האנרגיה שתידרש אז למדינת ישראל 12%  

 חייבת להתקיים, שכדי שמדינת ישראל תוכל להקים ולקיים תשתית כזו, מבהירהראשי  המדען 

המשמעות היא . ה הגרעינית ברמה מקצועית גבוההפיזיקילות אקדמית בתחום הבישראל פע

 הוראה מערכת קיום לצורך הנדרשים המשאבים את ולהעמיד להתגייסשעל מדינת ישראל 

שכן המצב שבו , הגרעינית הפיזיקה בתחומי בינלאומיים בסטנדרטים גבוהה ברמה ומחקר

.וחוסלה הינו בלתי סביר בעלילה גרעינית בישראל כמעט פיזיקההכשרה ב  

 מחקר ומוסדות באוניברסיטאות לרכוש ניתןש ידעעוד מוסיף המדען הראשי שאין להסתפק ב

 לחוקרים תמריץ יהיה לא, הישראלית באקדמיה אלו בנושאים משמעותי בסיס ללא שכן, ל"בחו

 הבא הדור להכשרת ולפעול אקדמית קריירה כאן לבנות, ארצה לחזור אלו בתחומים המובילים

.בישראל אלו בתחומים המובילים המדענים של  
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  משרד המדע

, ('נספח ג)במכתבה של המדענית הראשית של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל כמפורט 

, בישראל הגרעינית הפיזיקה בתחום והיישומי הבסיסי המחקר קיום בחשיבות מכירהמשרד 

 .אקדמית מבחינה התחום בשיקום הדחוף בצורךו

 ברמה משאבים הקצאת תוך בארץ התחום לשיקום ממוקדת פעילות נקיטת על ממליץ המשרד

 כדוגמת) ייעודיות מלגות להקצותהמשרד עצמו יפעל  .המתאימים התקצוב גופי י"ע הלאומית

 הדוקטורט ברמת הגרעינית הפיזיקה בתחום מצטיינים ולסטודנטיות לסטודנטים( אשכול מלגות

 .0215כבר  לקראת שנת 

 משרד הכלכלה –תעשיות עתירות ידע 

מסוימות במדינת ישראל זקוקות לפיזיקאים בעלי הכשרה מתקדמת תעשיות עתירות ידע 

 פיתוח, מחקר מרכזי נמצאים בישראל. יקה גרעינית על מנת לפתח ולקדם את מוצריהןבפיז

י "עם דגש על דימות וטיפול ע, בעולם המובילות הרפואי והטיפול הדימות חברות של וייצור

 נוספות תעשיות גם קיימות. ודימות בקרינה מייננת, מקורות רדיואקטיביים המוזרקים לגוף

 . גרעיניים יקאיםזפי על מתבססות אשר והביטחון הרפואה בתחומי

 מדענים הינו בה משמעותי גורם אשר, תעשיה זו על לשמור מעוניינת בהנחה שמדינת ישראל

יש לפעול לשיקום ההכשרה המתקדמת בפיזיקה , הגרעין במדעי בישראל הוכשרו אשר ישראלים

 ישראלים מדענים יוכשרו לא זה עשור מסוף שהחל הרי, מעשה ייעשה לא אם. גרעינית בארץ

  .עתירת הידע בישראל התעשייה מבחינת לכך הנלוות המשמעויות כל על, זה בתחום נוספים

פ "פעילות המו, ('ראו נספח ג)סגן המדען הראשי במשרד הכלכלה כמפורט במכתבו של 

כפי שהיא משתקפת בפניות התעשייה למשרד הכלכלה  , יקה גרעיניתהתעשייתי הקשורה בפיז

 .נמוכה יחסית בשנים האחרונות, בבקשות תמיכה

 שלא יתכן לא לאומית מבחינה כי קשה שלא להסכים" :מוסיףסגן המדען הראשי , יחד עם זאת

במידה ותחום ו "משמעותי בהיקף גרעינית בפיזיקה מתקדמת אקדמאית הכשרה בארץ תתקיים

המשרד יסייע לקידומו בכלים העומדים  ,כתחום בעל עדיפות לאומיתהפיזיקה הגרעינית יוגדר 

  .לרשותו

 המשרד להגנת הסביבה

טבעיים המשרד להגנת הסביבה עוסק בין השאר בהשפעת הקרינה המייננת ממקורות 

רם ממשלתי משלים לוועדה לאנרגיה המשרד מהווה גו. ומלאכותיים על אזרחי ישראל והסביבה

ועדה לאנרגיה אטומית אינה מפעילה ובעיקר במוסדות שה, אטומית בהיבטים של בטיחות קרינה

.או אחראית עליהם  

לעמוד  כדי ',מצורף בנספח גש, כמפורט במכתבו של ראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד

  מאיצים ומתקנים, במשימות המשרד לפיקוח על בטיחות השימוש במקורות רדיואקטיביים

. ה גרעיניתפיזיקאים בעלי הכשרה לתארים אקדמיים גבוהים בפיזיקיש צורך ב, Xלהפקת קרינת 

 .ניסיונות המשרד להעסיק בעלי מקצוע אחרים עבור משימות אלו לא צלחו
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אים גרעיניים פיזיקהמשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות עליונה בהמשך הכשרת , לאור זאת

אים גרעיניים וראש האגף מבהיר שיש צורך פיזיקכבר כיום חסרים למשרד שני . בישראל

על מנת שהמשרד יוכל למלא את , אים גרעיניים נוספים בעתיד הנראה לעיןפיזיק 10בקליטת 

.ייעודו  

 סיכום

התווך  יעמודאחד מה גרעינית מהווים פיזיקאים בעלי הכשרה מתקדמת בפיזיק, עילכמפורט ל

במגוון פעילויות של משרדים וארגונים ממשלתיים וכן מהווים גורם חשוב בתעשייה עתירת הידע 

.בישראל  

בשנות השבעים והשמונים של המאה ) בישראל ההכשרה של רוב העובדים בתחוםמועדי 

, כאמור לעיל. ך שהם מתקרבים לגיל פרישה לגמלאות בשנים הקרובותעל כ יםמצביע( הקודמת

 אם לא יינקטו, 0וסבר בפרק מקצב ההכשרה בשנים האחרונות הינו נמוך בהרבה וכפי ש

ה גרעינית בישראל תיכחד לחלוטין במהלך העשור פיזיקהרי שאפשרות ההכשרה ב, אמצעים

.הבא  

 אקדמית הכשרה מצריכים, לעיל בפרק זהשפורטו  והתפקידים שהמשרות להדגיש חשוב

, לפיכך(. לגמלאות הפרישה עד) שנים עשרות של לתקופות המקרים ברוב והם, ארוכה ומעשית

 אין שכביכול שווא מצג לקבל ניתן נקודתית ובבחינה, נמוך זה בתחום העובדים תחלופת קצב

 להכין יש, הארוכים המעשית וההכשרה הלימודים זמן בגלל, טווח ארוכת בבחינה אולם. בעיה

.מועד מבעוד ההמשך דור את  

, במוסדות להשכלה גבוהה כיוםאים גרעיניים מורגש כבר פיזיקהמחסור ב, כפי שתואר לעיל

בשאר המוסדות והמשרדים במדינה הזקוקים . במערכת הבריאות ובמשרד להגנת הסביבה

ה פיזיקמידיים לשיקום ה יינקטו צעדים אולם במידה ולא, למקצוע זה טרם מורגש מחסור

כי לא , ה בנושא זההרי שלקראת סוף העשור הבא ישראל תעמוד בפני שוקת שבור, הגרעינית

.אים גרעיניים להחליף את אלו שיפרשו לגמלאותפיזיקיהיו בנמצא   

כאשר קיים עדיין בסיס של חוקרים בכירים בנושא במוסדות , את הבעיה הזו יש לפתור כעת

לאחר שכבר לא תהיה פעילות , ייאה של התחום במהלך העשור הבאהח. להשכלה גבוהה

הימנעות מפעולה מתקנת כעת תביא לכך שמדינת ישראל תחסר . תהיה בלתי אפשרית, בתחום

משאב אנושי חיוני עבור מוסדות וארגונים שהינם קריטיים לתפקודה התקין כמדינה מתקדמת 

.ומפותחת  

 סימוכין

[1]  I. Mardor and D. Berkovits, "The Soreq Applied Research Accelerator Facility 

(SARAF)",  Nuclear Physics News, Dec. 2014. 

[2] Prof. D. Zajfman et al.,   

אוגוסט , "חוות דעת והמלצות – של שרף' הוועדה לבחינת ההצדקה המדעית להקמת שלב ב"

0213.  
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                                                                                                         הפיזיקה הגרעינית בישראל תחום פיתוחתוכנית לקידום ו -המלצות  .6

הפעילות המחקרית , במידה ולא תינקט בהקדם פעולה מונעת, כפי שצוין בפרקים הקודמים

בעוד כעשור ועמה היכולת  ה גרעינית במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל תיעלםפיזיקב

כל הגורמים הממלכתיים והמוסדות האקדמיים  .להכשיר בארץ בעלי תארים מתקדמים בתחום

שמצב כזה יכול לגרום נידונו המשמעויות הלאומיות החמורות . שותפים לדעה זו איתם נפגשנו

ה פיזיקבתחום ה הולםבארץ אנשים עם ידע לא יהיו  ,יתרה מזאת .הקודמיםבפרקים אף הן 

 .במקרה חרום הגרעינית שיוכלו לייעץ

במוסדות ההשכלה הגבוהה חוקרים חברי הוועדה קובעים כי הבעיה המרכזית היא המיעוט של 

קריטית היא המקור העיקרי לבעיה ולכן הוספת -הכמות התת. גרעיניתהה פיזיקתחום הב בארץ

 .לקידום ופיתוח התחוםאנשי סגל בתחום ופיזורם המושכל בין מוסדות המחקר הם המפתח 

לית במוסד מחקר צריכה לכלול שני ניסיונאים ותאורטיקאי אחד קבוצת מחקר מינימ ,להערכתנו

. בשלושה מוסדות מחקר שונים, ברמה הארצית נדרשות לפחות שלוש קבוצות כאלו. םיאו שני

לפחות י בתחום הגרעין להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמ המשמעות של ניתוח זה היא שיש

 1יש לקלוט בעשור הקרוב לפחות  ,כדי לעשות זאת. בכול הארץ בתוך העשור הקרוב 12 -ל

בפחות מכמות זאת לא תתאפשר הכשרה של מספיק בעלי תארים . אנשי סגל חדשים בתחום

זוהי הכמות המינימאלית , בנוסף. גבוהים לצרכי מדינת ישראל ולקיום המערכת האקדמית עצמה

סדנאות וקבוצות עבודה מגוונות הדרושות לפעילות , ון תחרותי וכן סמינריםלקיום מנגנון מימ

 .  אקדמית תקינה

 :שתאפשר לשקם את התחוםתכנית  מהוויםלהערכתנו הצעדים הבאים 

  י בכיר חדשיםה לחברי סגל אקדממענקי קליט

הינה לעודד ולהקל על  ,י הבכיר בתחוםותר להגדלת מספר אנשי הסגל האקדמהדרך היעילה בי

חשוב  .כדוגמת מענקי ביכורהבאמצעות מענקי קליטה אנשי סגל צעירים מוסדות המחקר לקלוט 

שעל מנת להתקבל יהיה עליהם לעמוד בכל הקריטריונים האקדמיים של הדגיש ל

וגם מימון , יכללו השתתפות בעלות השכר בשנים הראשונות מענקי הקליטה. האוניברסיטאות

של כמיליון דולר לשנה למשך ממוצעת הקצבה דרושה להערכתנו  .בדה לנסיונאיםלהקמת מע

קריטי  והואר לשיקום התחום ביותהצעד היעיל  וזה. חברי סגל חדשים 1 העשור הקרוב לקליטת

 . ת"הגוף המתאים למימון זה הוא ות. להצלחה

 

 דוקטורט-בתרמלגות 

במוסדות ההשכלה הגבוהה בתחום הגרעין י כמות הנוכחית של אנשי הסגל האקדממאחר וה

בהמשך לקבל דוקטורט ו-מספר הבוגרים שיכולים להמשיך להשתלמויות בתר, קריטית-הינה תת

כדי לעודד בוגרים עם תאר שלישי . י בכיר במוסדות בארץ איננו מספיקמשרות כאנשי סגל אקדמ

ייעודיות דוקטורט -מומלץ לממן מלגות בתר, בגרעין ובתחומים קרובים להשתלם בגרעין

והעלות אינה בשנה  0-3-כ, מספר המלגות הנדרש הוא קטן. ל"לישראלים במוסדות מובילים בחו

משרד ), ממשרדי ממשלה שונים או מיד הנדיב, ת"להגיע מותמימון למלגות כאלו יכול . גבוהה
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תחום אנרגיה ומים הביעו נכונות לממן מלגות ייעודיות ב, המדע ומשרד התשתיות הלאומיות

 . וגופים נוספים, מוסדות המחקר, (ה הגרעיניתפיזיקה

 מלגות לסטודנטים לתאר שני ושלישי

נדרשת פעולה כדי לעודד ולמשוך לתחום , קריטית של אנשי סגל בכיר בתחום-בשל הכמות התת

מלגות ייעודיות לתלמידים לתארים מתקדמים יכולות להשיג מטרה . אקדמי זה יותר סטודנטים

המימון למלגות , בשל העלות הנמוכה יחסית .מלגות בשנה 0-3 -מדובר על ממוצע של כ .זאת

מספר גורמים ממשלתיים . דוקטורט-בדומה למלגות עבור בתר, אלו אפשרי ממקורות שונים

 .ומוסדות להשכלה גבוהה הביעו נכונותם לממן מלגות כאלו

 אקדמי פיתוחהתנעת התוכנית לשיקום ו

בתנאי , יקום התחום היא מאד צנועה ולא דורשת אמצעים חריגים במיוחדלש התוכנית המוצעת

ויתכן ובתנאים מסוימים , יקרים, יהיו מסובכים פיתוחבעוד עשור השיקום וה. ושם לאלתרשתי

 . םיאפילו בלתי אפשרי

היא להתניע את , ועדה זשמינתה ו, למדעיםהישראלית  הלאומיתהמרכזית לאקדמיה תנו המלצ

ולהכריז על שיקום  וכדי לעשות זאת על האקדמיה לאמץ את המלצות ועדה ז. לאלתרהתוכנית 

לדעת חברי . עודייהכרחית להשגת מימון י הכרזה זאת .ה גרעינית כצורך לאומיפיזיקהמחקר ב

לה מצד ההכרה בנושא כצורך לאומי תאפשר את קבלת המימון הממשלתי ושיתוף הפעו, הוועדה

 . כוח האדם האיכותי הנדרש גיוס אתו ,תרון הבעיההנדרשים לפ מוסדות המחקר

 ועדה קבועה לפיזיקה גרעינית

 של האקדמיה הלאומית החסותה גרעינית תחת פיזיקה ממליצה על הקמת ועדה קבועה להוועד

תפקידה המרכזי יהיה  ,בטווח הקצר. בדומה לוועדה לאנרגיות גבוהות ,למדעים הישראלית

הוועדה . ה הגרעינית בארץפיזיקח הנוכחי לקידום ופיתוח ה"הדו טיפול ומעקב ביישום המלצות

, כנית השיקוםתפעל למימוש ת, ות ההשכלה הגבוהההרשויות הלאומיות ומוסדתיצור קשר עם 

 .לאקדמיה על ההתקדמות בצורה סדירה   ותדווח 

גורמים  גם מולה הגרעינית בארץ ופיזיקהוועדה המוצעת תייצג את תחום ה ,בנוסף ובמקביל לכך

כדוגמת ההסכם שנחתם , הוועדה תוכל לטפל בהסכמים לשיתוף פעולה מדעי .ומוסדות חיצוניים

ניות ובפ ,רוסיה, בדובנה JINRלאחרונה בין האקדמיה לבין המרכז המשותף לחקר הגרעין  

לבחינת הצטרפות ישראל לגופים  ELI-NP -ו NUPECCים כמו שהיו לאחרונה מגורמים אירופי

 .אלה

תוכל לשמש כוועדה הקבועה  ,בהרכבה המלא או בהרכב מצומצם יותר ,דה הנוכחיתהווע

  .   המוצעת
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 סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית  עם הנהלת אוניברסיטת

 4192בינואר  91, ביום ראשון, בבית האוניברסיטה, תל אביב 
 
 

 :השתתפו

      לפיזיקה גרעיניתהוועדה הלאומית 
  מכון ויצמן למדע, ר"יו –יצחק צרויה ' פרופ
     אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ
 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 שורק, המרכז למחקר גרעיני, הוועדה לאנרגיה אטומית, ר ישראל מרדור"ד
 אוניברסיטת תל אביב, אלי פיסצקי' פרופ

 
 אביבאוניברסיטת תל 

 נשיא, יוסף קלפטר' פרופ
 סגנית הרקטור, דינה פריאלניק'  פרופ
 דיקן הפקולטה למדעים מדויקים, ירון עוז' פרופ

 
 הקדמה  

 .  יצחק צרויה סקר בקצרה את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

מדינות ה. הפיזיקה הגרעינית היא תחום מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים  ושאלות

המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות 

בישראל מספר החוקרים בתחום , מאידך. לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד הקרוב-לאומיות ובין

ם יש סכנה שתוך מספר שני, וללא שינוי מובנה ונמרץ  במגמה זו, קטן בהתמדה בעשורים האחרונים

מתוך , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  הפעילות המחקרית בפיזיקה גרעינית בארץ תיעלם

בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית "הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , הכרתה במצב זה

 ."תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בארץ

 

 .ך דיון על הסיבות למצבי הנשיא וסגנית הרקטור ונער"הועלו מספר שאלות ע

הייתה הבנה  סביב השולחן שמסיבות אקדמיות ולאומיות יש לנסות לפעול לשמר פעילות מחקרית 

ברור לכול כי הדבר כרוך בקליטה של . חזיתית בתחום בארץ בכלל ובאוניברסיטת תל אביב בפרט

תמקד בכיצד ניתן עיקר הדיון ה. אנשי סגל חדשים בתחום ומשיכה של סטודנטים מצטיינים אליו

 . לעשות זאת בהתחשב באילוצים השונים

 

 :של אנשי סגל שנידרש יהיבט אחד של הדיון היה לגבי ההיקף המינימל
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: העוסקות במחקר גרעין בשלושה מוסדות בארץ(  קריטי-בגודל תת)כיום קימות קבוצות 

סבורים  כי המינימום חברי הוועדה . באוניברסיטה העברית ובמכון ויצמן, באוניברסיטת תל אביב

לאומית הוא קיומן -הנדרש לקיום פעילות בעלת איכות גבוהה ויכולת לתרומה משמעותית ברמה הבין

מספר זה נידרש כדי לאפשר תחרותיות . של קבוצות פעילות בעתיד לפחות בשלושת המוסדות האלה

 .מיתמצד אחד ושיתוף פעולה מצד שני ההכרחיים לפעילות מדעית נאותה ברמה הלאו

 

 :אשר למספר החוקרים והרכב הקבוצה בכול מוסד הובעו מספר עמדות

כדי לקיים קבוצת מחקר ( תאורטיקאים וניסיונאים)אנשי סגל  5נדרשים לפחות :  דניאל אשרי' פרופ

 .לאומית-יעילה שיכולה לבלוט בתרומתה בחזית הבין

 .אנשי סגל בכיר 93ס לפיזיקה ולאסטרונומיה יש היום "בביה: ירון עוז' פרופ

על פי תכנית הפיתוח הרב שנתי של . אנשי סגל בגרעין 4מתוכם בחוג לחלקיקים הכולל  05כ 

אם רוצים . 9ואולי   4מספר אנשי סגל בפיזיקה גרעינית ישאר ברמתו הנוכחית של , האוניברסיטה

 .ההנהלה נדרשת החלטה אסטרטגית ברמת, חברי סגל 6-5לרמה הרצויה של כ , להגדילו מעבר לכך

, פיזיקה גרעינית עוסקת היום גם בנושאים שהיו פעם בתחום העיסוק של חלקיקים: אברהם גל' פרופ

אנשי סגל מקפח תחומים חזיתיים רבים שראוי לעסוק  05מדענים מתוך קבוצה של  9-4כך שייצוג של 

 . בהם

 : היבט נוסף של הדיון היה לגבי סטודנטים 

אגרסיבי מאחר והסטודנטים הטובים בוחרים בנושאים " וקשיו"נידרש :  ירון עוז' פרופ

 .וכיום פיזיקה גרעינית איננה נחשבת כך, םהאטרקטיביי

לדעתו . באוניברסיטת תל אביב אין כלל קורס לתלמידי תואר ראשון ושני בגרעין:  דניאל אשרי' פרופ

 .קורסים מעין אלה יכולים למשוך סטודנטים

מספר התלמידים לאיש סגל גבוה . בתחום סטודנטים שחלקם מצוינים כיום ישנם: אלי פיסצקי' פרופ

באוניברסיטת תל אביב אין אפשרות לקלוט יותר . והבעיה היא במספר הקטן של אנשי הסגל

, אם לא יתווסף איש סגל נוסף, בעוד כארבע שנים, יתרה מזאת. סטודנטים ללא תוספת של אנשי סגל

 .נוסף חדש לגרעיןלא ניתן יהיה לקלוט אף לא סטודנט 

 : החלק האחרון של הדיון נסב על אפשרויות לפתרון הבעיה  

האוניברסיטה רגישה לצרכים לאומיים ולכן האוניברסיטה תתייחס ברצינות : יוסף קלפטר' פרופ

 .להצהרה מטעם גורם ממלכתי על הצורך לקדם את המחקר בשטח הפיזיקה הגרעינית בארץ

דוקטורט  -טים מצטיינים שמעוניינים לעשות השתלמויות בתרמודל של מלגות ביכורה לסטודנ

קליטת חברי סגל צעירים . במרכזי מחקר מובילים בעולם בגרעין יכול להיות מודל מאד אטרקטיבי

מימון להקמת מעבדה לניסיונאים והשתתפות )עם מימון התחלתי ממלכתי יעודי לקליטתם בארץ 

יכול להיות אמצעי יעיל , כדוגמת מענקי ביכורה( טיקאיםבשכר בשנים הראשונות לניסיונאים ולתאור

 .לעזור למוסדות המחקר בארץ לקולטם בהצלחה
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סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית  עם הנהלת מכון ויצמן 
  4192בפברואר  4, ביום ראשון, במכון ויצמן, למדע

 
 

 :השתתפו

 מכון ויצמן למדע

 נשיא, דניאל זייפמן' פרופ

 ראש המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, טל אלכסנדר'  פרופ

 (מסיבות אישיות, דיקן הפקולטה לפיזיקה, יוסי ניר' פרופ: נעדר)

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן, מיכה הס' פרפ

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 

 הקדמה  

.  בארץ ובמכון ויצמן בפרט, יצחק צרויה סקר בקצרה את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם' פרופ

המדינות . הפיזיקה הגרעינית היא תחום מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

לם משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות המובילות את המחקר המדעי בעו

גרף ההשקעה השנתית של משרד . לאומיות ובינלאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד הקרוב

האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית מראה עליה מונוטונית במשך שלושת העשורים האחרונים 

 .בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

במכון ויצמן נותר . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים ,מאידך

ללא שינוי נמרץ במגמה זו יש סכנה שפעילות מחקרית בפיזיקה גרעינית . ניסיונאי גרעיני אחד בלבד

, מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בארץ תיעלם תוך מספר שנים

תוך המלצות , ה הגרעינית בארץפיזיקבחינת מצב ה"אשר מטרתה העיקרית  הקימה ועדה לאומית

 ." לקידום ולפיתוח התחום בעתיד
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 דיון

ציין כי הוועדה , "שרף"ר ועדה בנושא של המאיץ "שהיה יו,  דניאל זייפמן' פרופ, נשיא מכון ויצמן

לא , יץ חזיתי בארץגם אם יוקם מא,  במצב הקיים כיום, על פיה, בראשותו הגיעה למסקנה דומה

הוועדה המליצה על שיקום . סגל בהיקף אקדמי מספיק כדי לנצלו באופן יעיל, לדעת הוועדה, ימצא

כמיתקן למחקר חזיתי בסיסי " שרף"התשתית של כח אדם באקדמיה כצעד נידרש להצלחת המאיץ 

 . בארץ

 

נראה כי יחד . אלכסנדר ונערך דיון על הסיבות למצב זה' ופרופ זייפמן' י פרופ"נשאלו מספר שאלות ע

עם ההקטנה היחסית של היקף המחקר בגרעין על חשבון תחומי מחקר חדשים שהתפתחו בפיזיקה 

כמעט ולא נוספו אנשי סגל חדשים במחקר בגרעין במשך מספר העשורים , בעשורים האחרונים

 .האחרונים והתחום נחלש במידה רבה

 

המכון מחפש אנשים מצטיינים . זייפמן הציג את האופן בו מכון ויצמן שוכר אנשי סגל חדשים' פרופ

במסגרת זאת אין מניעה מלשכור אנשי סגל בתחום . ללא קשר לתחום עיסוקם וללא מגבלות תקנים

 .הגרעין ולו רק ימצאו מועמדים מתאימים

 

המכון הוא חלק של מדינת . עיניתנשיא המכון מבין את המצוקה שנוצרה בתחום של הפיזיקה הגר

דוקטורית  -ישראל ולכן המכון יהיה מוכן לתמוך במועמד מתאים שיחליט לעשות השתלמות בתר

צויינה דוגמה של תמיכה כזו שארעה לאחרונה . ולחזור לארץ ולהתמודד על משרה במכון, בתחום

 .חלקיקים נסיוני-בתחום של אסטרו

 

אגרסיבי " שיווק"הודגש הצורך ל( כמו בפגישה באוניברסיטת תל אביב)גם בפגישה במכון ויצמן 

, ת"הנשיא הדגיש כי בנושא זה יש לפעול דרך ות.  שישכנע סטודנטים טובים לבחור בתחום הגרעין

 .רתחום זה או אח, ביוזמה מגבוה, אין לצפות כי מכון ויצמן יעדיף. 'הוועדה לאנרגיה אטומית וכו

הוזכרו המודלים של מלגות ביכורה לסטודנטים מצטיינים ושל מענקי מחקר ביכורה לקליטת אנשי 

 .סגל חדשים כאמצעים יעילים לעידוד המחקר בפיזיקה גרעינית
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סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם הנהלת האוניברסיטה העברית 
 4192בפברואר  91, ביום שני, באוניברסיטה העברית, בירושלים

 
 
 

 :השתתפו

 :האוניברסיטה העברית

 נשיא, מנחם בן ששון' פרופ

 רקטור, אשר כהן'  פרופ

 ר מכון רקח"יו, ברוך מאירסון' פרופ

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, סגן דיקן למחקר, דני מנדלר' פרופ

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו -, יצחק צרויה' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן, מיכה הס' פרופ

 שורק, המרכז למחקר גרעיני, יתהועדה לאנרגיה אטומ, ר ישראל מרדור"ד

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, ר גיא רון"ד

 מכון ויצמן , יגאל תלמי' פרופ

 

 :  הקדמה

בארץ ובאוניברסיטה העברית , יצחק צרויה סקר בקצרה את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם' פרופ

המדינות . ר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלותהפיזיקה הגרעינית היא תחום מחק. בפרט

המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות 

גרף ההשקעה השנתית של משרד . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד הקרוב-לאומיות ובין

טונית במשך שלושת העשורים האחרונים האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית מראה עליה מונו

 .בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 

כיום קיימת פעילות . מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בארץ, מאידך

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד
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ללא שינוי נמרץ של מגמה זו יש סכנה שהפעילות . בלבד כיום 5-ל 31-ת הבשנו 21-בארץ ירד מכ

, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. המחקרית בפיזיקה גרעינית בארץ תיעלם תוך מספר שנים

בחינת מצב הפיזיקה "הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , מתוך הכרתה במצב זה

 ." ולפיתוח התחום בעתידתוך המלצות לקידום , הגרעינית בארץ

 

 .האחד בתיאוריה והאחר ניסויי, חוקרים בתחום הגרעין 4באוניברסיטה העברית קיימים כיום 

דבר המשפר את המצב , "קבוצת רכבי"השייכים ל החוקרים בתיאורי 4בנוסף לכך ישנם 

מחקר גם קבוצת ה, למרות זאת. באוניברסיטה העברית בהשוואה למוסדות המחקר האחרים  בארץ

 . קריטי ונדרש לה לפחות עוד חוקר  ניסויי אחד-באוניברסיטה העברית היא במצב תת

 

 :דיון

ר ועד ראשי "נשיא האוניברסיטה העברית ציין כי הוא מודע לבעיה וכי בתוקף תפקידו כיו

 . ה לפני כמחצית השנה"ניסה לקדם דיון בנושא בור( ה"ור)האוניברסיטאות 

 

". שרף"ההדוק שיש לאוניברסיטה העברית עם פרויקט הקמת המאיץ  הנשיא גם הזכיר את הקשר

ותומכת ככל יכולתה בשיתוף פעולה בין " שרף"ביקרה ב, בהרכב מלא, הנהלת האוניברסיטה

 .המוסדות

 

יגאל תלמי הדגיש את הצורך הלאומי לקיים פעילות אקדמית חזיתית בגרעין בארץ ואת הפגיעה ' פרופ

 .  המשקל שיכולה לקרות עם הפסקת פעילות זו בארץ האסטרטגית הלאומית כבדת

  

ועדת ניטור אוניברסיטאית  שסקרה לפני כשש שנים את תחומי הפיזיקה הנחקרים במכון רקח 

הנהלת האוניברסיטה ומכון ". מת"התחום , שלטענתה, המליצה שלא לפתח את תחום הגרעין מאחר

להמשיך ולקלוט חוקרים חדשים ולהמשיך ויש כוונה , רקח סברו שהוועדה שגתה בקביעתה זאת

 . ר גיא רון היא הוכחה לכך"הקליטה של ד. ולפתח את התחום

 

מתוך ההבנה המשותפת של כל המשתתפים כי נכון ורצוי לפתח את התחום בארץ בכלל 

 . נידונו הקשיים והדרכים להתמודד עמם, ובאוניברסיטה העברית בפרט

 

הראשוני  לקליטת אנשי סגל חדשים בתחום יכול להיות הנשיא סבור כי סיוע ממלכתי בשלב 

בייחוד חשוב מימון הקמת המעבדות היקרות הנדרשות לשם קליטת חוקרים . אפקטיבי ביותר

 .ניסויים חדשים

 

 -דני מנדלר הדגיש את הצורך למשוך לתחום סטודנטים מעולים שיצאו להשתלמויות בתר' פרופ

. הוא ממליץ למצוא מקור כספי למימון מלגות אלה, לשם כך. דוקטוריות במקומות מובילים בעולם

 -מלגות בתר. העלות נמוכה בהשוואה לעלות קליטת איש סגל והאפקטיביות יכולה להיות גבוהה



32 
 

דוקטוריות כאלה יכולות גם לעודד סטודנטים מצטיינים מתחומים קרובים לפנות להשתלמויות 

 .   בגרעין

ת ייעודיות לסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחום הגרעין כאמצעי אשר כהן היציע להקים מלגו' פרופ

 .יעיל לעידוד המחקר בפיזיקה גרעינית

 

מקובל על כל המשתתפים שהתנאי הראשוני בפעילות זו של צירוף אנשים חדשים לתחום הוא 

, שגוררת הקטנה במספר הסטודנטים, וכן שההקטנה במספר אנשי הסגל הפעילים, מצוינות אקדמית

 . קשה למצוא מספיק מועמדים מתאימים לאיוש משרות אקדמיות גם אם יימצא להן מימוןמ

 

אגרסיבי שישכנע  " שיווק"כמו  בפגישות במכון ויצמן ובאוניברסיטת תל אביב  הודגש הצורך ב

אשר כיום יש לו תדמית נמוכה שצריך לשפרה כדי למשוך , סטודנטים טובים לבחור בתחום הגרעין

 .ם הטוביםאת הסטודנטי
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 סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם
 4192במרס  2, ביום שלישי, ג"במל, ת"הנהלת ות 

 

 

 :והשתתפ
 

 :ת"ות

 מנואל טרכטנברג ' פרופ

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 שורק, המרכז למחקר גרעיני, הועדה לאנרגיה אטומית, ר ישראל מרדור"ד

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית , ר גיא רון"ד

 מכון ויצמן, יגאל תלמי' פרופ

 

 

 :  פתיחה

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץיצחק צרויה סקר את מצב ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

לאומיות שישרתו מחקר -משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות לאומיות ובין

מראה עליה , ל משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעיניתגרף ההשקעה השנתית ש. זה גם בעתיד

 .מונוטונית במשך שלושת העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 

כיום . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר , קיימת פעילות בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

ללא שינוי נמרץ של מגמה זו יש סכנה . בלבד כיום 5 -ל 01בשנות ה  21-העוסקים בגרעין בארץ ירד מכ

האקדמיה הלאומית הישראלית . ת מחקרית בפיזיקה גרעינית תיעלם בארץ תוך מספר שניםשפעילו
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בחינת מצב הפיזיקה "הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , מתוך הכרתה במצב זה, למדעים

 ." תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, הגרעינית בארץ

 

ניים של הוועדה שגובשו בעקבות  פגישות הוועדה עם צרויה מסקנות בי' הציג פרופ, לסיכום המצגת

הבעיה המרכזית העולה היא . מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית, ראשי אוניברסיטת תל אביב

כדי לפתור בעיה . באקדמיה המספר הקטן מדי של אנשי סגל אקדמי בכיר העוסקים במחקר גרעיני

, דוקטורט-מלגות בתר, טה לחברי סגל חדשיםמענקי קלי: זאת יש לפעול במקביל בשלושה מישורים

קליטת חברי סגל צעירים עם ת נדרשת בעיקר תמיכה ב"מות. מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישיו

והשתתפות בשכר בשנים הראשונות  לניסיונאיםמימון להקמת מעבדה )מימון התחלתי ממלכתי יעודי 

להגדיל את מספר אנשי  הוא יהמינימל היעד. כדוגמת מענקי ביכורה( ולתאורטיקאים לניסיונאים

קליטה של ב המשמעות היא הצורך .בכל הארץ תוך העשור הבא 01 -הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ

 .העלות המשוערת היא כמליון דולר לשנה בעשור הקרוב .בעשור הקרובחדשים אנשי סגל  7כ 

 

 :דיון

באוניברסיטה העברית נידונו הסיבות למצב באוניברסיטת תל אביב ו, כמו  בפגישות במכון ויצמן

 .שנוצר ובפרט הודגשה בעיית התדמית שצריך לטפל בה כדי למשוך את הסטודנטים הטובים לתחום

 

ועדה ) א"לוא ןטרכטנברג ציין כי הוא מודע לבעיית המחקר באקדמיה בנושאים שהם בעלי עניי' פרופ

י תוספת תקציבית ניכרת שתהפוך "וציין שקרן פזי הוגדלה והורחבה לאחרונה ע( לאנרגיה אטומית

הכספים יחולקו לפי קריטריונים שיקבעו . את הקרן לגורם משמעותי במחקר האקדמי בנושאים אלה

   .א"ת ולוא"י ועדה משותפת לות"ע

 

ננה יכולה לקבוע האם תחום אקדמי זה או ת כרגולטור ממלכתי אי"טרכטנברג הדגיש כי ות' פרופ

ת ולהקצאת משאבים יעודיים "האפשרות היחידה להתערבות ות. אחר צריך להיתמך כדי שלא יעלם

' פרופ. י גורם ממלכתי"למחקר בתחום מסויים היא אם  המחקר בתחום זה יוכר כצורך לאומי ע

הצורך הלאומי :  ושאים הבאיםאת הנ ת לאחרונה "טרכטנברג הזכיר כדוגמאות להתערבות של ות

( באקדמיה)הכשרת אנשי תוכנה , במחקר והוראה הקשורים לים התיכון וניצול משאבי טבע שלו

 .לתעשייה

 

ח "טרכטנברג כי הדו' ממליץ פרופ, ת"ח הוועדה יוביל לתוספת מימון יעודי של ות"כדי שדו, לסיכום

יקה גרעינית כצורך לאומי שעיקרו יכלול הצהרה מטעם גורם ממלכתי המציגה את המחקר בפיז

 .בארץ המערך הבריאות והתעשיי, א"הכשרת כוח אדם הנדרש לפעילות הוא
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 ,א"סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם הנהלת הוא:  הנדון
 4102במאי  7, ביום רביעי, א"במטה הוא

 

 :והשתתפ
 

 (:הוועדה לאנרגיה אטומית: )א"וא

 א"ל הוא"מנכ, ר שאול חורב"ד

 א"וא, המדען הראשי, אלי וקסמן' פרופ

 א "וא, יחידת המדען הראשי, מר אשר צוויק

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן ,מיכאל הס' פרופ

 המרכז למחקר גרעיני שורק, א"וא, ר ישראל מרדור"ד

 מכון ויצמן, יגאל תלמי' פרופ

 
 

 :  פתיחה

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  יצחק צרויה סקר את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

מדעי בעולם המדינות המובילות את המחקר ה. מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

לאומיות שישרתו מחקר -משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות לאומיות ובין

מראה עליה , גרף ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית. זה גם בעתיד

פר מס. מונוטונית במשך שלושת העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

י משרד האנרגיה האמריקאי מראה גם כן מגמת "החוקרים הבכירים בפיזיקה גרעינית הממומנים ע

 .עליה על פני אותה תקופה

 

כיום . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

האקדמי הבכיר  וסך כל אנשי הסגל, קיימת פעילות בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

ללא שינוי נמרץ של מגמה זו יש סכנה . בלבד כיום 5 -ל 01בשנות ה  21-העוסקים בגרעין בארץ ירד מכ
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האקדמיה הלאומית הישראלית . שפעילות מחקרית בפיזיקה גרעינית תיעלם בארץ תוך מספר שנים

ת מצב הפיזיקה בחינ"הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , מתוך הכרתה במצב זה, למדעים

 ." תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, הגרעינית בארץ

 

צרויה מסקנות ביניים של הוועדה שגובשו בעקבות  פגישות הוועדה עם ' הציג פרופ, לסיכום המצגת

הבעיה המרכזית . ת"ר  ות"האוניברסיטה העברית ועם יו, מכון ויצמן, ראשי אוניברסיטת תל אביב

כדי . באקדמיה ספר הקטן מדי של אנשי סגל אקדמי בכיר העוסקים במחקר גרעיניהעולה היא המ

מענקי קליטה לחברי סגל : י תמיכה יעודית  בשלושה מישורים"לפתור בעיה זאת יש לפעול במקביל ע

מימון מענקי קליטה יכללו . מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישיו, דוקטורט-מלגות בתר, חדשים

כדוגמת , ולתאורטיקאים לניסיונאיםוהשתתפות בשכר בשנים הראשונות  לניסיונאיםלהקמת מעבדה 

 01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא יהמינימל היעד. מענקי ביכורה

בעשור חדשים אנשי סגל  7קליטה של כ ב המשמעות היא הצורך .העשור הבא במשךבכל הארץ 

צרויה הדגיש שראשי ' פרופ .יא כמיליון דולר לשנה בעשור הקרובהעלות המשוערת ה .הקרוב

בשיקום המחקר ( כספית ובהקצאת תקנים)הצהירו שיתמכו , ת"ר ות"ובעיקר יו, האוניברסיטאות

מטרת המפגש הנוכחי הינה . י גורם ממלכתי"הגרעיני באקדמיה במידה והנושא יוגדר כצורך לאומי ע

 .וא הצהרה ברוח ז"לבקש מהנהלת וא

 

 :דיון

הודגשה בעיית התדמית שצריך לטפל בה כדי . כמו  בפגישות הקודמות נידונו הסיבות למצב שנוצר

צוין גם שעקב צמצומים כלליים באקדמיה ובמחלקות . למשוך את הסטודנטים הטובים לתחום

 ,ובגלל המספר הקטן של החוקרים, ירדה כמות החוקרים בגרעין, לפיזיקה והתחרות בין התחומים

 .ירידה זו מאיימת לסגור את התחום לחלוטין

 

הוא אמר . וקסמן ציין שיש לנתח לעומק את גורמי השורש לצמצום המחקר הגרעיני בישראל' פרופ

הוא מסכים עם המתווה המתגבש . יש לבצע שיווק אגרסיבי של הנושא לאורך שנים, שכדי לשקם

 7אך טוען שקליטת , גל חדשים בנושאלשיקום התחום  ושהצורך העיקרי הינו קליטה של אנשי ס

' פרופ(. 5מקסימום )אנשי סגל חדשים בעשור הקרוב הינה יעד לא ריאלי ויש לכוון ליעד נמוך יותר 

שכן , וקסמן הוסיף שהסיבה היחידה שבגינה יש לשקם את המחקר הגרעיני בישראל הינה מדעית

את התחום לאורך זמן אם לא יהיה לו לא ניתן יהיה לקיים . הפיזיקה הגרעינית בעולם אכן פורחת

א יכולה לעמוד במשימותיה גם על ידי קליטת פיזיקאים מתחומים משיקים "וא. צידוק מדעי

.  ל"י הכשרתם בחו"והכשרתם הספציפית במרכזי המחקר שלה או ע( אסטרופיזיקה ועוד, חלקיקים)

י הקמת "בין השאר ע, אלא תמכה ותומכת מעשית במחקר הגרעיני בישר"וקסמן הבהיר שוא' פרופ

א אושר לפני "י הוא"שמימונו ע, כולל חדר מטרות לניסויים בפיזיקה גרעינית', מתקן שרף שלב א

 .מעבדות וציוד תשתיתי נעשה באמצעות קרן פזי, ומימון מחקרים, חודשים אחדים
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מהבחינה המדעית תלמי הדגיש שמחקר אקדמי בפיזיקה גרעינית  נחוץ למדינת ישראל  לא רק ' פרופ

 .אלא גם ובעיקר במקרה חירום

א "ההכשרה הניתנת במחלקות הגרעין באוניברסיטאות הינה חיונית לוא, חברי הוועדה ציינו שלדעתם

. וליישם את תכנית השיקום שתוארה לעיל" אפליה מתקנת"ולכן יש לבצע , ולגורמים נוספים בישראל

תנאי למימון הינו , אך כאמור, לממן תכנית זו, ת"ובעיקר מות, הוועדה מצפה ממוסדות האקדמיה

 .הצהרה רשמית שמחקר אקדמי בפיזיקה גרעינית בישראל הינו צורך לאומי

 

א עם מוסדות וארגוני מחקר מדעי "לאומיים של הוא-ר חורב סקר את הקשרים הלאומיים והבין"ד

למצב הבעייתי שבו נמצא  ר חורב ציין שהוא מודע"ד. DOE -ו JRC ,CEAעם דגש על , בארץ ובעולם

הוא . המחקר הגרעיני בישראל ומעוניין לעזור לוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית לקדם את מטרתה

מכיוון שעתה , ל"א מממנת לימודים לתארים מתקדמים בחו"הוא, אמר שבנושא של הנדסה גרעינית

הוכיחה את תמיכתה  א"ר חורב הוסיף ואמר שהוא"ד. לא ניתן להכשיר אנשים בנושא זה בישראל

והתכנית להקמת שרף , כולל חדר המטרות', י הקמת מתקן שרף שלב א"במחקר גרעיני בישראל ע

ר חורב הבהיר שהוא יהיה מוכן להצהיר "ד, לסיכום. ₪מיליון  211בהיקף כולל של מעל ', שלב ב

 .שמחקר גרעיני הינו חיוני  למדינת ישראל
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 סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם   
 האנרגיה והמים, המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות 

 4192ביוני  91, ביום שני  
  

 

 :השתתפו

 
 משרד התשתיות הלאומיות

  המדען הראשי, ר שלמה ולד"ד

 בשבתון במשרד המדען הראשי ,  ר אילן יער"ד

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית , ר גיא רון"ד

 

לא ,  שקיימת החלטה  להקים כור כוח  גרעיני בארץ שיספק הישיבה נפתחה בדבריו של המדען הראשי שציין

במשרד התשתיות מוקמת בימים אלו מנהלת שתתחיל .  מתצרוכת  החשמל בישראל  01%כ ,  4195יאוחר מ 

לרכוש אותו , אבל כדי לאפיינו.  אין כוונה ליצר את הכור בארץ.  שנה  41-05בתהליך ההקמה שצפוי לקחת כ 

 . עילו בהמשך נידרש כוח אדם מקצועי וידע שאינם זמינים כיום בארץבצורה מושכלת ולהפ

 

כגוף . הכוונה היא כי את נושא פיתוח הגרעין למטרות אזרחיות יוביל בארץ משרד התשתיות הלאומיות

 המשרד  רואה באקדמיה בארץ לצד הוועדה לאנרגיה אטומית ושיתופי פעולה בין לאומים , המוביל

 . אמצעי הכרחי לצבירת הידע  הבסיסי וכוח האדם הנדרש

 

המשרד  יהיה מוכן לתמוך  בשנים הקרובות במחקר בסיסי ויישומי בגרעין שקשור , פ התכניות המתגבשות"ע

תרמו , בעיקר  בתחומי חומרים)בניצול האנרגיה הגרעינית ובמקביל גם לנסות לאושש את ההנדסה הגרעינית 

 .בארץ( כוריםהידראוליקה והנדסת 
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.  ל מחוסר תשתית אקדמית בארץ"הכשרת כוח אדם מקצועי בהנדסת גרעין ברמות השונות נעשית בחו, כיום 

 .חברי הוועדה ונציגי  משרד התשתיות רואים מצב זה בעייתי ומחייב תיקון

 

הגרעינית היא תחום הפיזיקה .  יצחק צרויה הציג נתונים על מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

גרף . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד-בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות לאומיות ובין

מראה עליה מונוטונית במשך שלושת , ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית

מספר החוקרים הבכירים בפיזיקה . העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 .י משרד האנרגיה האמריקאי מראה גם כן מגמת עליה על פני אותה תקופה"גרעינית הממומנים ע

 

כיום קיימת פעילות . בעשורים האחרוניםבארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה , בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין בארץ , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

הפעילות זו   במידה ולא נשנה מגמהשחברי הוועדה הדגישו . בלבד כיום  5 -ל 01בשנות ה  21-ירד מכ

לתארים כוח אדם  כעשור  ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל  יקה גרעינית בישראל תיעלם בעודזהמחקרית בפי

 .מתקדמים בתחום זה

הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה , מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 ." תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית בארץ"העיקרית 

 

שקפתם כי כיום הבעיה הבוערת ביותר היא מחסור חמור באנשי סגל אקדמי חברי הועדה הציגו את ה

יש עניין ונכונות של סטודנטים לעסוק בתחום .  במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ העוסקים בתחום הגרעין

 יהמינימלי היעד.  התכנית המתגבשת לתיקון המצב חברי הוועדה הציגו .אולם אין מספיק אנשי סגל להנחותם

המשמעות  .העשור הבא במשךבכל הארץ  01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא

במסגרת  .חדשים בעלות ממוצעת של  כמיליון  דולר לשנה בעשור הקרובאנשי סגל  7קליטה של כ ב היא הצורך

מעבדה לאיש סגל חדש  ר ולד העריך כי משרד  התשתיות יהיה מוכן  לממן הקמת"המדען  הראשי ד,  תכנית זו

כמו כן  המשרד יהיה מוכן להשתתף במימון מחקרים בארץ על בסיס הענות לקולות קוראים של .  באקדמיה

 .המשרד בנושאי אנרגיה  ופיזיקה גרעינית

 

ר הועדה סוכם כי המדען הראשי ישלח לוועדה מכתב המדגיש את השקפת המשרד כי פיתוח ידע "לבקשת יו

 .הנדסה גרעינית הוא צורך לאומית ובפיזיקה גרעיני
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יכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עםס     

הטכנולוגיה והחלל, המדענית הראשית במשרד המדע   

   ביום חמישי, 42 באוגוסט 4192 

 

 :השתתפו

 הטכנולוגיה והחלל, המדעמשרד 

  תהראשי ניתהמדע, נורית ירמיה' פרופ

 מנהל תחום פיזיקה ומתמטיקה שימושית,  פדיל סלאחר "ד

  מנהל תחום הנדסה ומדע יישומי, ר טארק אבו חאמד"ד

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית , ר גיא רון"ד

 המרכז למחקר גרעיני שורק, יתהוועדה לאנרגיה אטומ, ר ישראל מרדור"ד

 

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  יצחק צרויה הציג נתונים על מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

גרף . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד-לאומיות וביןבו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות 

מראה עליה מונוטונית במשך שלושת , ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית

מספר החוקרים הבכירים בפיזיקה . העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 .האמריקאי מראה גם כן מגמת עליה על פני אותה תקופהי משרד האנרגיה "גרעינית הממומנים ע

כיום קיימת פעילות . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין בארץ , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

הפעילות זו   במידה ולא נשנה מגמהשחברי הוועדה הדגישו . בלבד כיום 5 -ל 01 -בשנות ה 21 -ירד מכ

לתארים כוח אדם  יקה גרעינית בישראל תיעלם בעוד כעשור ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל זהמחקרית בפי

 .מתקדמים בתחום זה

מטרתה  הקימה ועדה לאומית אשר, מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

    ."תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית בארץ"העיקרית 
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חברי הועדה הציגו את השקפתם כי כיום הבעיה הבוערת ביותר היא מחסור חמור באנשי סגל אקדמי 

עסוק בתחום יש עניין ונכונות של סטודנטים ל. במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ העוסקים בתחום הגרעין

התכנית . התכנית המתגבשת לתיקון המצב חברי הוועדה הציגו .אולם אין מספיק אנשי סגל להנחותם

מענקי קליטה ו טדוקטור-מלגות בתר ,מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי: מתמקדת בשלשה מישורים

בכל  01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא המינימלי היעד .לחברי סגל חדשים

חדשים בעלות ממוצעת של אנשי סגל  7 -קליטה של כב המשמעות היא הצורך .ר הבאהעשו במשךהארץ 

 .כמיליון דולר לשנה בעשור הקרוב

ע בימים חברי הוועדה תיארו בפני המדענית הראשית ומנהלי התחומים את הנושאים המודרניים שבהם מתבצ

הוצג הקשר בין מוסדות האקדמיה ובין , כמו כן. אלו מחקר בסיסי פורץ דרך בפיזיקה גרעינית בעולם ובארץ

ומקיים , אשר קולט פיזיקאים גרעיניים המוכשרים במוסדות האקדמיים, המרכז למחקר גרעיני שורק

 ."שרף"בעיקר במאיץ היונים רב העוצמה , מחקרים משותפים עם חוקרי האקדמיה

על הוועדה למצות את , ת או משרד המדע"ירמיה הדגישה שבמקביל לפנייה לגופים ממלכתיים כמו ות' פרופ

. הפעילות לשיקום הפיזיקה הגרעינית במסגרת המחלקות והפקולטות הרלוונטיות במוסדות האקדמיים

, עם זאת. האקדמייםירמיה שמשרד המדע אינו מממן קליטה של אנשי סגל במוסדות ' הבהירה פרופ, בנוסף

דוקטורט -לתלמידים לתארים מתקדמים ולמשתלמי בתר משרד המדע יוכל לסייע  במימון מלגות ייעודיות

להפצת קול קורא למלגות  אלה במסגרת כלל קולות ( בסיוע חברי הוועדה)המשרד יפעל . בפיזיקה גרעינית

 . 4106למלגות לוי אשכול לשנת  4105קוראים של המשרד  בינואר 

שלח לוועדה מכתב המדגיש את השקפת המשרד כי פיתוח ידע בפיזיקה גרעינית הוא ת ירמיה' פרופ, כמו כן

 .צורך לאומי 
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 :השתתפו

 יד הנדיב

 מנהל תחום מצוינות אקדמית, אשר רגן

 

             הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

               ר"יו, יצחק צרויה' פרופ 

 פיסצקיאלי ' פרופ

 ר גיא רון "ד

 מרכז, ר יוסי סגל"ד

 

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  יצחק צרויה הציג נתונים על מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

גרף . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד-קמת תשתיות לאומיות וביןבו כספים רבים לפעילות שוטפת ולה

מראה עליה מונוטונית במשך שלושת , ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית

מספר החוקרים הבכירים בפיזיקה . העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 .רד האנרגיה האמריקאי מראה גם כן מגמת עליה על פני אותה תקופהי מש"גרעינית הממומנים ע

 

כיום קיימת פעילות . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין בארץ , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

הפעילות זו   במידה ולא נשנה מגמהחברי הוועדה הדגישו ש. בלבד כיום 5 -ל 01 -ה בשנות 21 -ירד מכ

לתארים כוח אדם  יקה גרעינית בישראל תיעלם בעוד כעשור ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל זהמחקרית בפי

 .מתקדמים בתחום זה

אשר מטרתה הקימה ועדה לאומית , מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 ". תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית בארץ"העיקרית 
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חברי הוועדה תיארו בפני אשר רגן את הנושאים המודרניים שבהם מתבצע בימים אלו מחקר בסיסי פורץ דרך 

, ן המרכז למחקר גרעיני שורקהוצג הקשר בין מוסדות האקדמיה ובי, כמו כן. בפיזיקה גרעינית בעולם ובארץ

ומקיים מחקרים משותפים עם חוקרי , אשר קולט פיזיקאים גרעיניים המוכשרים במוסדות האקדמיים

 ".שרף"בעיקר במאיץ היונים רב העוצמה , האקדמיה

 

ואת הצורך הלאומי בה בתחומים , חברי הוועדה תיארו את חשיבותה הרבה של הפיזיקה הגרעינית לחברה

רדיוגרפיה וטומוגרפיה באמצעות קרינה , דימות -בתחום האבחון)רפואה , הפקת אנרגיה: שונים ובכללם

תיעוד במחקר גיאולוגי , תעשייתי של מונים וגלאים פיתוח, (ובתחום הטיפולי באמצעות קרינה מייננת, מייננת

הדרוש לביצוע , הכשרת כח אדם מיומן. פיקוח המדינה על השימוש במקורות אנרגיה גרעינית, ובאומנות

כבר היום ישנו מחסור ניכר באנשי מקצוע . מחקרית-נעשית במסגרת האקדמית, תפקידים ופעולות חשובים אלה

 .עם השנים אם המצב הנוכחי יוותר כמות שהוא מחסור אשר ילך ויעצים, אלה

 

חברי הוועדה הציגו את השקפתם כי כיום הבעיה הבוערת ביותר היא מחסור חמור באנשי סגל אקדמי 

יש עניין ונכונות של סטודנטים לעסוק בתחום . במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ העוסקים בתחום הגרעין

התכנית . התכנית המתגבשת לתיקון המצב הוועדה הציגו חברי .אולם אין מספיק אנשי סגל להנחותם

ט ומענקי קליטה דוקטור-מלגות בתר ,מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי: מתמקדת בשלשה מישורים

בכל  01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא המינימלי היעד .לחברי סגל חדשים

חדשים בעלות ממוצעת של אנשי סגל  7 -קליטה של כב היא הצורךהמשמעות  .העשור הבא במשךהארץ 

 .כמיליון דולר לשנה בעשור הקרוב

 

 . הפנייה ליד הנדיב היא לתמוך בתכנית המתגבשת לשיקום ולפיתוח תחום הפיזיקה הגרעינית בישראל

 

ושיד הנדיב תשקול , אמר שיד הנדיב אכן תומכת במצוינות אקדמית, אשר הבין את חשיבות הנושא, אשר רגן

, יצחק צרויה יישלח מכתב בהתאם' ולבקשת פרופ. בתנאי שהיא לא תישא בעול לבדה, אפשרות תמיכה במלגות

 . אך לא מחייב
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 'נספח ג

 מכתבי עמדה
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 ישראל במדינת הגרעין מדעי נושא לבחינת הלאומית הועדה: אל 
 

 בישראל גרעינית בפיסיקה בהכשרה הצורך: הנדון
 

 לחולים הניתן( רדיותרפיה) הקרינתי הטיפול בתהליך קריטי אדם כוח מהווים רפואיים פיסיקאים .1
 .אונקולוגיים

 אקדמית הכשרה על מתבססת ברדיותרפיה רפואיים פיסיקאים של הפורמאלית ההכשרה .2
 והשתלמות, שלישי או שני תואר ברמת גרעינית הנדסה או פיסיקה, (ל"מחו) רפואית בפיסיקה
 ובהשתלמויות ל"בחו או בארץ הרפואיים במרכזים הרדיותרפיה ביחידות ומעשית פרטנית

 .ב"בארה או באירופה אירגונים י"ע מאורגנות
 הנדרש התקן, (0223 מאי, אנקול ועדת) בישראל הרדיותרפיה לבחינת הוועדה קביעת פי על .3

 .לפחות כפול מהקיים הינו בישראל ברדיותרפיה רפואיים לפיסיקאים
 גילאי התפלגות, בישראל ברדיותרפיה רפואיים פיסיקאים של הנוכחית הכמות בהינתן .4

 צורך יש לעין הנראה בעתיד, ברדיותרפיה רפואי פיסיקאי של הממוצע העבודה וזמן, הפיסיקאים
 . שנים 3  כל הגרעין מדעי בתחום מתקדם תואר בעלי 5 -כ של ממוצעת בקליטה

 עוסקים בהם ברפואה נוספים תחומים שני יש אך הרדיותרפיה לתחום נכון לעיל האמור כל .5
 כה עד השכילה לא ישראל מדינת לצערנו. אבחנתית ורפואה גרעינית רפואה ,מייננת בקרינה

 עם להשתנות עשוי זה מצב. פיזיקאים להעסיק האלה בתחומים העוסקים החולים בתי את לחייב
 בו מצב להיות עלול מכך כתוצאה. OECD – ה ודרישות החולים בתי של האקרדיטציה דרישות

 .אותם שיכשיר מוסד יהיה לא כי כאלה יהיו לא אבל רפואיים בפיזיקאים צורך יהיה
 הגרעין במדעי האקדמית ההכשרה קיום בהמשך לאומית חשיבות קיימת, לעיל האמור לאור .6

 ובתחומים ברדיותרפיה רפואיים פיסיקאים להכשרת בסיס השאר בין תהווה אשר, בישראל
 .מייננת בקרינה משתמשים בהם הנוספים

 
 

 ,בברכה
 

 אלעזרא דרור' דר
 .ר האגודה הישראלית לפיזיקה רפואית"יו
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 לכבוד
 יצחק צרויה' פרופ

 ר הוועדה הלאומית לבחינת נושא הפיסיקה הגרעינית במדינת ישראל"יו
 מכון וייצמן למדע

 רחובות

 התייחסות המדען הראשי לצורך בהכשרה בפיסיקה גרעינית

 כללי

בפתח . ר"למיטב הבנת משרד המדע, לבקשתכם ביצענו בחינה של הצורך בהכשרה בפיסיקה גרעינית

לאור שיטות העבודה הנהוגות , הדברים חשוב ביותר לציין שבסיס הידע העיקרי של משרד המדען הראשי

בדרך כלל בבקשות לתמיכה בפרויקטים בשלבי החיים , נשען בעיקר על פניות התעשייה למשרדנו, בו

את מכירות שבין סיום המחקר הבסיסי ובטרם החלו החברות , פ"לרוב בשלבי המו)המוקדמים שלהם 

 (. המוצר המפותח

הכדאיות שלהן הנובעות מההיצע והביקוש בשוק ר בהתאם לשיקולי "ברות לפנות למדעמדובר ביוזמת הח

אולם אין , פ בשוק בתחומים השונים"פניות אלו אכן מהוות אינדיקציה מסוימת לגבי פעילות מו. החופשי

 .א לתמיכת הפעילות בתחומים אלו"ך בהכשרת כאי קיומו של צור0לגבי קיומו גורפותלהסיק מכך מסקנות 

הם עשויים , עוד חשוב לציין כי באופן כללי כי במידה וקיימים נושאים שגורמי ממשלה מעוניינים לקדם

מעבר לכוחות השוק החופשי  \על מנת שיהיה וקטור נוסף, לקבל תיעדוף במנגנון מענקי המדען הראשי

תעשייה , טכנולוגיות חלל, ננוטכנולוגיה, קלינטק, סייבר: מותמספר דוגמאות קיי. לקידום נושאים אלה

אנו מציינים עובדה זאת כדי להציע . פליטת גזי חממה, תחליפי נפט לתחבורה, מדעי החיים, מסורתית

הרי , שבמידה ונושא הפיסיקה הגרעינית יוגדר כנושא בעדיפות לאומית, הלכה למעשה פלטפורמה

פ בתעשייה "ובפרט את שלבי המו)ר לתמוך ולעודד מהלך זה "גרת המדעשקיימים מנגנונים מובנים במס

 (.ר"עליהם מופקד המדע

שיש , במדע שימושי( כולל מרכזים רפואיים)רן תומך גם במחקרים באקדמיה "לבסוף גם נזכיר המדע

שונות של  ט"כיוון זה נתמך במסגרת תכוניות מגנ. פ תעשייתי"להם קרבה כזו או אחרת ליכולת מימוש מו

 .ר"המדע

 סקירת פעילות בשנים האחרונות –פיסיקה גרעינית 
הנושאים . פרויקטים שניתן לשייך לפיסיקה גרעינית הגיעו יחסית מעט מאוד לשולחננו בשנים האחרונות

 :שהגיעו עסקו בתחומים הבאים
 :בתחום הרפואי .1

a. חלבונים שמוצמדים להם של סמנים רדיואקטיביים 0גילוי מולקולות 

b. חלבונים המכוונות להגיע לתאים סרטניים ולגרום להרס שלהם-לקולותמו 

c. מצלמות גרעיניות להדמיה רפואי 
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d. MRI  וNMR להדמיה רפואית ושימושים נוספים  

e.  ריפוי סרטן בעזרת שטף פרוטוניםProton therapy 

f. גלולה עם איזוטופ להדמיית המעיים מבפנים 

g. ובגוף בתאים פיזורן אחר מעקב לצורך תרופות סימון 

 הוא הפיתוחי האתגר, רדיואקטיביים בחומרים שימוש יש כאשר גם, כ מהכרותינו פרויקטים אלו"בד

 רקע בעלי של מעורבות גם נדרשת הפיתוח בתהליך. וכימיה ביוטכנולוגיה, פסיולוגיה, בביולוגיה

 .גרעינית רפואה, הדמיה, בביופיסיקה

 הגרעיני המרכז: אתרים 3-ב מתבצע מחקר ומוסדות תעשייה, חולים לבתי בארץ תרופות-הרדיו ייצור

' ויח. FDG כדוגמת רדיואיזוטופים של רחב מגוון מייצרת – איזוטופיה חברת; FDG בעיקר המייצר בשורק

 בתי העדר בשל בארץ מתבצע לא בחיות רדיואקטיבית מסומנות תרופות אחר מעקב. בהדסה הציקלוטרון

 .ייעודיים חיות

 .וטיפול מיפוי למטרות חדשים רדיואקטיבים חומרים לפיתוח בקשות פגשנו לא

 בהקמת לתמיכה בקשה שורק ג"ממ י"ע (תשתיות לאומיות)מ "תל לפורום הוגשה נזכיר עוד כי בעבר

 .התקבלה לא ההצעה - "ותכשיריהם רדיואיזוטופים להכנת בשרף לאומית תשתית"

 HLSבתחום אזרחי ו  .1

a. חומרים רדיואקטיבייםלגילוי  איטיים נויטרונים גלאי 

b. שימושים בקרינה קוסמית. 

c. גילוי מוקשים בעזרת איזוטופים 

 .את מספר החברות שהגישו בקשות בנושאים לעיל ניתן לספור על יד אחת

 המצב כיום בפיסיקה גרעינית בארץ
הפעילות . שואפת לאפס, למיטב הכרותינו, הפעילות בתעשיית ההייטק, פרט לשני הכורים הגרעיניים

חלקם , רובם בגיל מתקדם, המדענים. דמיה דועכת במידה כזו שיש חשש להעלמותה כמעט כלילבאק

 .מגדל סטודנטים וחוקר בניכר

 מסקנה מהמצב היום
 מתקדמת אקדמאית הכשרה בארץ תתקיים שלא יתכן לא לאומית מבחינה כי להסכים שלא קשה

 אותן החברות מבחינת, בתעשייה התעסוקה שנתוני למרות זאת. משמעותי בהיקף גרעינית בפיסיקה

עליה מופקד משרד , וכוחות השוק לעידוד פעילות תעשייתית, מעודדים אינם -במדען הראשי  פוגשים

 .מאוד חלשים –המדען הראשי 0הכלכלה

 מה ניתן לעשות במסגרות המדען הראשי
אותו עם תמריצים  במידה וגורם בעל עניין יחליט כי הנושא מספיק חשוב בכדי לתעדף, כאמור .1

אולם , ניתן לבצע תיעדוף זה כבר במסגרות הקיימות ובשיטות העבודה הקיימות, ממשלתיים

חייבת לבוא מהתעשייה וחייב להיות לה , ר"חשוב לזכור כי כל יוזמה שתזכה לתמיכת המדע

 .רציונל עסקי

הכלכלה אך חשוב להזכיר כי המדען הראשי של משרד , ברור כי צריך להתחיל מהאקדמיה .0

  למרות זאת המדען יזם זיקה לאקדמיה כמקדמת. מופקד על התעשייה ולא על האקדמיה
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אפשר לנסות ולדחוף פעילויות . י תמיכה במחקרים שימושיים באקדמיה"חדשנות תעשיתית ע

 .ט"באקדמיה עם פוטנציאל שימושי לתעשייה באמצעות מסלולי מגנ

 :נות כגוןאפשר לשלב את נחל שורק בפעילות בצורות שו .3

a. ג לשוק האזרחי בפיסיקה גרעינית"מחקרים שימושיים בממ. 

b.  ג"מתקן מבוסס־מאיץ למחקר שימושי בממ -" שרף" יישומיפיתוח. 

c. ג בנושאי פיסיקה "הגשת פרויקטים תעשייתיים למדען באמצעות חברת היישום של ממ

סיקה אף אחת מהן לא בפי, יש לציין שהחברה הגישה בעבר בקשות למדען)גרעינית 

 (.גרעינית

 לסיכום

כ השתתפות המדינה בסיכון אותו הן "ר הינו עידוד חברות לחדשנות תו"אופי הפעילות במשרד המדע

למרות שהיוזמה לפרויקטים (. ל"או שותפים בחו0בשיתוף האקדמיה ו, לבדן)לוקחות בגין חדשנות זאת 

 .תחומים האחריםניתן לתמרץ תחומים מסוימים בהטבות שונות ביחס ל, תמיד בתעשייה

פ משמעותית בתחומים הקשורים בפיסיקה גרעינית "לצערנו איננו חווים בשנים האחרונות פעילות מו

יחד עם זאת כפי . ומכאן קשה לנו לקבוע שאכן קיים צורך מהותי להכשרה לתארים מתקדמים בתחום זה

 מתקדמת אקדמאית הכשרה בארץ תתקיים לא לאומית מבחינה כי להסכים שלא קשה, שצוין קודם

 . משמעותי בהיקף גרעינית בפיסיקה

אנו נהיה נכונים לסייע בידיכם לתת מסגרות לפעילות משותפת עם התעשייה בכדי לתת גם אופק עסקי 

 .לתחום זה

 ,בברכה

                                                      

 צחי שנרך                                                                    

                                                                                   

 סגן טכנולוגי למדען הראשי                                                                                         
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 ה"תשע חשון' ד שלישי יום
 4102 אוקטובר 40                    
 sharon11299: סימוכין                   

 
 

 לכבוד
 יצחק צוריה' פרופ

 ר הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית"יו
 מכון וייצמן למדע

 רחובות
 
 
 

הטכנולוגיה והחלל מכיר בחשיבות קיום המחקר הבסיסי והיישומי בתחום הפיזיקה , משרד המדע
ולא יעלה , אין ספק כי תחום זה חיוני לקיום מחקר אקדמי ברמה נאותה במדינת ישראל. הגרעינית

 .  על הדעת מצב בו התחום יעלם לחלוטין
 

 בתחום קף המחקר האקדמיאת המגמה המתמשכת של ירידה בהי המשרד רואה בדאגה רבה
התהליך מתבטא בירידה דרסטית במספר אנשי הסגל הפעילים עד . ישראל במדינת הגרעינית הפיזיקה

 . למצב שבו תחום הפיזיקה הגרעינית במדינת ישראל כמעט ונעלם
הטכנולוגיה והחלל  מכיר בצורך הדחוף בשיקום התחום מבחינה , משרד המדע, לאור המצב שנוצר

 . אקדמית
 

המשרד ממליץ על נקיטת פעילות ממוקדת לשיקום התחום בארץ תוך הקצאת משאבים ברמה 
המטרה העיקרית של הפעילות הינה הגדלת הסגל האקדמי . י גופי התקצוב המתאימים"הלאומית ע

בנוסף יש . בתחום הפיזיקה הגרעינית לרמה מינימלית שתבטיח קיום מחקר בסיסי ראוי בתחום
למענקי קליטה למדענים צעירים להקמת , דוקטורנטים-דיות לסטודנטים ולבתרלדאוג למלגות ייעו

 . מעבדות חדשות בתחום הפיזיקה הגרעינית
 

לסטודנטים ( כדוגמת מלגות אשכול)משרד יפעל  להקצות מלגות ייעודיות  4105לקראת  , בשלב זה
לסייע בהגדלת מצבת  ולסטודנטיות מצטיינים בתחום הפיזיקה הגרעינית ברמת הדוקטורט על מנת 

 .החוקרים הצעירים המהווים את עמוד השדרה של הסגל האקדמי העתידי בתחום
 
 
 
 
 
  
 

 ,ב ב ר כ ה         
 
 
 
 

         

  נורית ירמיה' פרופ                                                                         



 
 

 

 

 תשע"ה ' כסליוב                                                                                                                                            

 2104בנובמבר  24                                                                                                                                            

 

 

 לכבוד

יצחק צרויה פרופ'  

 מכון ויצמן למדע

 Itzhak.Tserruya@weizmann.ac.ilבאמצעות המייל: 
 

 

. ומשכילה מעניינת שהייתה האקדמיה של גרעינית לפיזיקה הועדה פעילות בנושא הפגישה על רבה תודה

 האוניברסיטאות של משמעותית השקעה דרושי בבעיה כולל שטיפול וברור מאתגר בכללותו הנושא

 . בכלל בארץ הגבוהה ההשכלה ומערכת

 כגון, הנדרשות תמהפעילויו לחלק מוגבלת במידה לסייע תוכל הנדיב ויד ייתכן, בפגישה ציינתיש כפי

 .למהלך כוללת הירתמות תיהיה ואכן במידה, לסטודנטים מלגות

 

 

 

 בהמשך ובהצלחה בברכה                                                                                                                    

 אשר רגן,                                                                                                                    

                                                                                                                 

 מנהל תחום מצוינות אקדמית                                                                                                                    

 יד הנדיב                                                                                                                    
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