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ידיעות בקצרה
חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן נבחר לסגן נשיא איגוד
האקדמיות הלאומיות של אגן הים התיכון -
Euro–Mediterranean Academic Network
חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן נבחר בספטמבר  2016לתפקיד סגן נשיא איגוד האקדמיות
הלאומיות של אגן הים התיכון ,)Euro–Mediterranean Academic Network( EMAN
שמטרתו לעודד שיתוף פעולה בין המדינות החברות בו הן בתחומי המדע והן בתחומים מעשיים.
לתפקיד נשיא האיגוד נבחר נציג האקדמיה הקרואטית .Prof. Pavao Rudan
סגני הנשיא שיכהנו לצד פרופ' פרידמן הם נציג האקדמיה של מצרים  Prof. Yahia Zakiונציג
האקדמיה של פורטוגל .Prof. Artur Anselmo

ביקור ראשון במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין האקדמיה
למדעים לבין החברה המלכותית הבריטית
פרופ' דייוויד לי ,חבר החברה המלכותית הבריטית
( ,)Royal Societyהגוף הבריטי המקביל לאקדמיות
לאומיות למדעים ,ואורח האקדמיה למדעים ,הרצה
ב 23בנובמבר  2016לפני תלמידי התיכון הישראלי
למדעים ולאמנויות על בניית מכונות מולקולריות
זעירות .התלמידים הנלהבים שאלו אותו שאלות וגם
זכו לחזות במעשי קסמים שעשה המרצה.

מימין :ד"ר מאיר צדוק ,מר בוב לפידות ,גב' גליה פינצי,
פרופ' דייוויד לי ,פרופ' נילי כהן ופרופ' איתמר וילנר

זהו הביקור הראשון במסגרת הסכם שיתוף הפעולה ותכנית הביקורים שבין האקדמיה לבין
החברה המלכותית הבריטית .במהלך ביקורו הרצה פרופ' לי בכמה מהאוניברסיטאות בארץ
ונפגש עם מדענים ישראלים .כחלק מההסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבין החברה
המלכותית נערך ב 20-19בספטמבר הכינוס הראשון המשותף ,באנגלייה ,בנושא "חומרים
עבור אנרגייה" בראשותו של פרופ' איתמר וילנר.
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מימין :פרופ' דניאל ויס ,ד"ר יצחק מקובסקי ,ד"ר גדעון טיבור ,פרופ' גד ברזילי ,ד"ר מאיר צדוק ,פרופ' נילי כהן ,פרופ' רות ארנון,
פרופ' צבי בן–אברהם ,פרופ' מורל גרופר ופרופ' עדו יצחקי



ביקור רשמי במרכז הישראלי לחקר הים התיכון
ביום ראשון ,י"ט במרחשוון תשע"ז ( 20בנובמבר  ,)2016התקיים ביקור רשמי של ראשי
האקדמיה במתקן לטכנולוגיות לחקר ים עמוק  -המרכז הישראלי לחקר הים התיכון
בחיפה .בביקור השתתפו נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ'
רות ארנון ,מנכ"ל האקדמיה היוצא ד"ר מאיר צדוק והמנכ"לית הנכנסת גב' גליה פינצי.
המרכז הישראלי לחקר הים התיכון נוסד בשנת  2013בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' צבי
בןאברהם ,והוא מקיים פעילות מחקרית ענפה ומגוונת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות
מחקר ,מכללות ומכוני מחקר ממשלתיים .פיתוח חסר תקדים ותגליות חשובות של מאגרי גז
ונפט בים התיכון מול חופי ישראל מציבים את מדינת ישראל לפני פיתוח כלכלי בצד אתגרים
מדעיים וטכנולוגיים בקנה מידה עולמי הטומנים בחובם פוטנציאל עצום.
בשנת  2011מינתה הפרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה (כתוארה אז) ,ועדה להכנת תכנית
חירום אקדמית לפיתוח תחומי מחקר רלוונטיים לתגליות אלו החיוניים לישראל.
ּפֵרות פעילותה של הוועדה ותמיכתה הנלהבת של פרופ' ארנון הניבו את ייסודו של המרכז
בחיפה ,המאגם משאבים לאומיים על מנת להתמודד עם האתגרים הרבים ועם הפוטנציאל
המדעי ,הטכנולוגי ,הכלכלי ,הביטחוני והסביבתי שהים התיכון מציב.
מטרותיו של המרכז הן הקמה ושיפור של תשתיות מחקר מתקדמות וחדשניות הנדרשות
לאלה :מחקר ימי ,קידום המומחיות המדעית ומאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים,
הבטחת פיתוח ברקיימא של משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל באגן המזרחי של
הים התיכון ומינוף האתגרים המקומיים להובלה עולמית במדעים ובטכנולוגיות בתחומי הים.
נשיאת האקדמיה התרשמה עמוקות מהפעילות המחקרית הענפה ומהעבודה המצוינת של צוות
המרכז .האקדמיה תמשיך לתמוך בייעוד משאבים לאומיים למרכז ובהשקעתם בפעילותו 		.
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נשיאת האקדמיה למדעים השתתפה
בכינוס חדשנות בגרמניה
נשיאת האקדמיה השתתפה בתחילת נובמבר  2016בכינוס הביןלאומי Falling
 Wallsבברלין .הכינוס היוקרתי מושך אליו חוקרים מן השורה הראשונה שהובילו
מחקרים פורצי דרך מעשרות מדינות .החוקרים מוזמנים להציג את מחקרם בכינוס
בפני מאות מוזמנים ,הכוללים ראשי אקדמיות ומוסדות מחקר יוקרתיים ,אנשי
ממשל ,נציגי חברות וגופים מן המגזר השלישי .הכינוס מתקיים מדי שנה ב 8וב9
בנובמבר ,אז נפלה חומת ברלין.
עם מטרות הכינוס ,כפי שהגדירו מארגניו נמנות אלה" :לקשר
בין מדע ליזמות ,פוליטיקה ,מדיה ותרבות"; "לזהות מגמות,
הזדמנויות ופתרונות באתגרים גלובליים ולקחת בהם חלק של
ממש"; "להפוך רעיון לנגיש ,מובן ומוכר לקהל הרחב" ו"לעורר
השראה' ,לשבור חומות' ולא להיכנע למובן מאליו".
הנשיאה ישבה בראש אחד המושבים של הכינוס ,שבו הוצגו
מחקרים בנושאים "ייצור דיגיטלי"" ,ביולוגיה קוואנטית",
"מחקרי טרור" ו"מחקר מיקרוביומי" .בפתח דבריה ציינה
הנשיאה כי המועד שבו נפלה חומת ברלין הוא גם מועד ליל הבדולח .לדבריה ,לאחר
מוראות השואה נרקמו יחסים מדעיים הדוקים בין ישראל לגרמניה ,המביאים לידי ביטוי
בולט את הרעיון של נפילת חומות.

פרופ' נילי כהן ,נשיאת האקדמיה למדעים ,בכינוס
 Falling Wallsבברלין ,נובמבר 2016

נשיאת האקדמיה השתתפה בטקס לציון  350שנה
לאקדמיה הצרפתית הלאומית למדעים
נשיאת האקדמיה הוזמנה לנאום לצד שישה ראשי אקדמיות זרות בטקס שנערך באחרונה
במוזאון הלובר לציון  350שנה לאקדמיה הצרפתית הלאומית למדעים .הנשיאה נשאה את
דבריה במושב שכותרתו הייתה "."Digital, Robotics, Employment
בטקס השתתפו כארבעים נשיאים של אקדמיות זרות וחברי האקדמיה הצרפתית.
באירוע נאם נשיא צרפת פרנסואה הולנד ,שהדגיש את חשיבות התמיכה במחקר הבסיסי
ובחשיפת המדע לבני נוער.
נשיא האקדמיה הצרפתית פרופ׳ ברנר מניה ( )Bernard Meunierוהמזכירה
הקבועה פרופ׳ קתרין ברשיניאק ( )Catherine Bréchignacהעניקו לפרופ׳ כהן את
אות האקדמיה.
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בתחום מדיניות המדע

דוח מצב המדע השני
על פי חוק מוטל על האקדמיה להגיש לכנסת אחת לשלוש שנים דוח על
מצב המדע .בתום השנה יוגש דוח מצב המדע השני ,שעל עריכתו מופקד
פרופ' רשף טנא .בין השאר מוצע בו ליצור מסגרת למימון תשתיות מחקר
על בסיס תחרותי בשיתוף עם הקרן הלאומית למדע .ההצעה שהוגשה
לות"ת מסמנת שיתוף פעולה מתמיד עם צוות ות"ת בנוגע לתכניות
המחקר במדינת ישראל.

התכנית הרב–שנתית לתשתיות מחקר ותקציבי
ההשכלה הגבוהה :שיתוף הפעולה האקדמיה  -ות"ת
האקדמיה רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה בינה לבין הות"ת .שיתוף פעולה זה מתבטא בפעילויות
משותפות שונות ,בין השאר הקמת ועדה משותפת לאקדמיה ולות"ת המופקדת על התוויית כיווני
המחקר במדינת ישראל .את פעילות הוועדה מרכזים מטעם האקדמיה פרופ' דוד הראל ופרופ' יעקב
זיו ,וחברים בה פרופ' רשף טנא ,פרופ' יוסי שילה ופרופ' אבנר הולצמן ,ומטעם האקדמיה הצעירה -
פרופ' אלישבע באומגרטן ,פרופ' אריאל כנפו ופרופ' מיכל פלדמן .הצורך להגדיל את תקציב המחקר
ותשתיותיו ,ולפחות לקבע את שיעורו בכלל תקציב ההשכלה הגבוהה ,הועלה גם בדוח מצב המדע.
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן מברכת על התכנית הרבשנתית של ות"ת ,שהוצגה עם פתיחת
שנת הלימודים האקדמית .ות"ת להצגת תקציבה הרבשנתי ,עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית.
בראשית השנה הודיעה ות"ת כי תקציבי ההשכלה הגבוהה גדלו גידול מרשים .בסיס התקציב,
שהוא  10מיליארד שקל בתקציב השששנתי עד  ,2016יגדל ל 12מיליארד בתקציב בשנים
תשע"ז  -תשפ"ב.

פורסם דוח ארגון אונסק"ו על מחקר וחדשנות בישראל
ארגון אונסק"ו פרסם במרס  2016דוח ראשון מסוגו ,שהוצאתו לאור
הייתה יזמה של האקדמיה ונשיאתה דאז פרופ' רות ארנון .הדוח ממפה
את מערכות המדע ,ההנדסה ,הטכנולוגיה והחדשנות בישראל ,בבחנו את
מדיניות המחקר והפיתוח בארץ ואת הכלים המעודדים חדשנות .הדוח
הוא חלק מסדרת פרסומים של הארגון הביןלאומי ,הנקראת Global
Observatory of Science, Technology and Innovation Policy
 .Instrumentsהסדרה נועדה להציג תובנות ישימות בתחומים אלה.
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הסכם שיתוף פעולה מדעי נחתם בין
האקדמיות למדעים של ישראל וליטא
בטקס חגיגי שנערך לאחרונה בליטא נחתם הסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים לאקדמיה הליטאית למדעים .בטקס השתתפו נשיאת
האקדמיה הלאומית הישראלית ,שגריר ישראל בליטא אמיר מימון ונשיא האקדמיה
הליטאית למדעים פרופ' וולדמאראס רזומאס.

מימין :ראש ממשלת ליטא מר אלגירדאס בוטקוויץ ,נשיאת האקדמיה הלאומית פרופ' נילי כהן ,השגריר אמיר מימון
ונשיא האקדמיה הליטאית למדעים פרופ' וולדמאראס רזומאס

ההסכם מדגיש את רצונן של המדינות לקדם שיתוף פעולה אקדמי ,ליזום ולעודד קשרים
בין חוקרים ומדענים משתי המדינות ,לתמוך ולסייע בביקורי מדענים וחוקרים משתי
המדינות ולקדם ,לשפר ולשדרג את שיתוף הפעולה האקדמי ואת ההבנה בין האקדמיות
למדעים .עוד הוחלט בהסכם כי האקדמיות בישראל ובליטא ייזמו כינוסים וסדנאות מעת
לעת בהשתתפות שמונה עד עשרה חוקרים צעירים ומבוגרים מכל מדינה .ההסכם תקף עד
סוף שנת  2020ויחודש בתום תקופה זו בהסכמת האקדמיות למדעים של ישראל וליטא.
נשיאת האקדמיה הזכירה את המורשת התרבותית העשירה של יהדות ליטא ,את מוראות
השואה ואת התקווה שמביאה עמה חתימת ההסכם לשיתוף הפעולה המדעי .הנשיאה בירכה
בטקס את שיתוף הפעולה שבין המדענים בליטא ובישראל ומסרה כי היא מצפה לחיזוק
היחסים המדעיים בעקבות חתימת ההסכם בין שתי האקדמיות למדעים בליטא ובישראל.
לפני הטקס ,בפגישה שנערכה בלשכתו עם נשיאת האקדמיה ,סקר ראש ממשלת ליטא
אלגירדאס בוטקוויץ את ההתפתחות המחקרית בארצו ואמר כי הוא מוקסם מההישגים
של מדינת ישראל בתחום המחקר והחדשנות .עוד ציין כי ליטא לומדת מניסיונה המוצלח
של ישראל בשיתוף הפעולה המדעי עם האיחוד האירופי.
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קידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה
ביום שני ,י"ב בתמוז תשע"ו ( 18ביולי  ,)2016התקיימה בכנסת ישיבה משותפת של
ועדת המדע והוועדה לקידום האישה בהשתתפותן של נשיאת האקדמיה ,פרופ' נילי
כהן ,ולשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון .הוועדה דנה בנושא קידום נשים
במוסדות להשכלה גבוהה .יו"ר הוועדה ,ח"כ אורי מקלב ,העניק לפרופ' רות ארנון
אות הוקרה על תרומתה למדע.

סיור במוסדות החינוך של באקה אל–ר'רבייה
ביום ראשון ,ד' בתמוז תשע"ו ( 10ביולי  ,)2016אירחו עיריית באקה אלר'רבייה ולשעבר
שר המדע ראלב מג'אדלה את נשיאת האקדמיה ואת סגן הנשיאה .הפגישה כללה סיור
במוסדות חינוך ובמכללה הטכנולוגית במקום.
סוכם כי האקדמיה תארח תלמידי תיכון מצטיינים מבאקה אלר'רבייה במפגשים של
"בשערי האקדמיה".

חידוש פעילותה של ועדת ביואתיקה
בשל חשיבות הנושא והשלכותיו המדעיות והחברתיות הוחלט לחדש את פעילותה
של הוועדה .בראשה עומד ד"ר עתניאל דרור ,וחבריה הם פרופ' רות ארנון ,פרופ'
מישל רבל ,פרופ' יוסף ירדן ,פרופ' אפרת לוילהד ,פרופ' שי לביא ,פרופ' יעקוב חנא
ופרופ' ליאת איילון.
לאחרונה רואיינו פרופ' ארנון ,פרופ' רבל ,ופרופ' לוילהד ועתניאל דרור ב ACATECH

(האקדמיה הלאומית הגרמנית למדע ולהנדסה) בעניין פוטנציאל החדשנות של מדעי
■
החיים והביוטכנולוגיה.
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