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16.4.18 
 

 מ( ")ו למדעים הלאומית הישראלית דוח האקדמיה עדה למעקב אחרי יישום המלצותוהודוח 
  

 הקדמה
 נילי כהןפרופ'  הישראלית למדעים, העבירה נשיאת האקדמיה הלאומית כמתבקש לפי חוק האקדמיה

, ליו"ר ועדת המדע מר יולי אדלשטיין ליו"ר הכנסת 2016בנובמבר  השנישנתי -הדוח התלתאת 
שום . כדי לעקוב אחרי ייאופיר אקוניסמר  ולשר המדע מר אורי מקלב והטכנולוגיה של הכנסת

נוסף על המעקב אחר (. מעקבועדת ה :ועדה )להלן 2017בחודש מרץ  כהןפרופ'  מינתההמלצות הדוח 
, שנתי הבא של האקדמיה-להכין את הרקע לכתיבת הדוח התלת גם עדהוהתבקשה הויישום ההמלצות 

 .2019שיימסר לרשויות בנובמבר 
 

 עדהוחברי הו
 והאקדמיה הצעירה למדעים הלאומיתמקרב חברי האקדמיה  מעקבמינתה את חברי ועדת ה כהןפרופ' 

פרופ' אמנון אהרוני, פרופ' יואב  ,ענבר-נעמה גורןר(, פרופ' "כדלהלן: פרופ' רשף טנא )יו הישראלית,
עדה ור ובהסכמתם של חברי הו"כמו כן לבקשתו של היו .יעזעם אלבנימיני, פרופ' יוסף ירדן, פרופ' נ

 כספים באקדמיהה סמנכ"ל ,גדי לוין. מר משקיפיםלופ' יורם בילו ופרן פרופ' יוחנן פרידמנתמנו 
 . ועדהומזכירת הלרב עטר נתמנתה מ וגב' ,עדהולרכז הו המונ הלאומית הישראלית למדעים,

 
 מ"אופן עבודת הו

ליבת הניהול  שהם ,רבים אישיםזומנו  הלישיבות אל .בות מליאהייש שבעקיימה נה וכשעבדה ועדה וה
קרנות  ושל דוגמת מנהלים ויושבי ראש של קרנות המחקר בארץ ,הגופים התומכים במחקר אקדמישל 

עדה וחברי הונפגשו כמו כן . )ראה נספחים מצורפים( האקדמיהמן מן הממשל ו נציגיםוכן  וולונטריות
גם והתייעצו  כהניםבה הם משבכל אוניברסיטה  או הרקטורים נשיא למחקרהעם סגני  פגישות אישיות

המטרה העיקרית של  ועוד. עם מדענים בכירים האקדמיה הצעירה,ו הלאומית אקדמיההחברי  עם
( 1: )מטרות שתיהיו עוד שנתי השני. -יישום המלצות מהדוח התלת אחרהפגישות הללו הייתה מעקב 

בין להצביע על פערים ( 2)-ולתמיכה במחקר מדעי חלוקת המשאבים הנוכחית של מדיניות הלהבין את 
עוסק בעיקרו במחקר האקדמי הבסיסי ונוגע במספר הדוח . שלהםמימון ל בסיסיבמחקר ההצרכים 

ובשיחות והתכתבויות  תתרשמבשעיון בחומרים  מתוך ,כךעל נוסף  נקודות הקשורות למחקר התרגומי.
 ל."מחקר בחוגופי של שניהלנו נחשפנו לפעילויות דומות 

 
 תמצית הדוח

 (()להלן: ות"תעדה לתכנון ולתקצוב והצלחתה של הומשל המדע הבסיסי ו מפריחתולצד שביעות רצון 
עדה מתייחסת בדאגה למשבר המתמשך ולהעצים את כושרם התחרותי של מדענים ישראלים, הו

ועדה מציעה ובתחומי מדעי הרוח והיהדות וקוראת לבחינה מחודשת של המדיניות הנוכחית. ה
לאקדמיה הלאומית ולות"ת לקיים סיעור מוחות קבוע ומתחדש אשר יזהה כיווני מחקר עתידיים 

ועדה מציינת כי מימון מכשור ותשתיות מדע של חוקרים צעירים וה צעירים.מדענים עם  התייעצותב
. יש צורך בחסר מבוססים לוקה קריםוהדעת. לעומת זאת מימון תשתיות ומכשור עבור ח תאהוא מניח 
ובכלל זה הקרן  ,לבעיות המימון המשלים מהמוסדות. מיפוי של קרנות המחקר פתרון במציאת

מגלה תמונה חיובית  ,לאומיות, מחקרים ממומנים של משרד המדע וכן תל"מ-הלאומית, הקרנות הדו
לאומית -כדוגמת הקרן הדו פול נקודתייאולם הדוח חושף כמה היבטים אשר דורשים ט בעיקרה.
 במשבר תקציבי מתמשך. הנתונהגרמניה –ישראל
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 מבנה הדוח
  האלהאת הנספחים הדוח המלא כולל 

 (https://1drv.ms/f/s!AhWZ42N94sOchl5vdq2PTOiGwNlg)ניתן למצוא אותם בקישור: 
 

 והחברהמדעי הרוח מצב : 1נספח 
 (ISF): הקרן הלאומית למדע 2נספח 
 (ות"תהוועדה לתכנון ותקצוב ): 3נספח 
 (BSF) ישראל–הברית-ארצות למדע לאומית-: הקרן הדו4נספח 
 (GIF)ישראלית למחקר ופיתוח מדעיים –הגרמנית: הקרן 5נספח 
 (מי"ה) הלאומית למחקר מדעי, יישומי והנדסי קרןהו : משרד המדע והטכנולוגיה6נספח 
 (מ"תללתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח ) פורוםה: 7נספח 
 : מעבדות לאומיות8נספח 
 : קרן פזי9נספח 
 הישראלית צעירההאקדמיה ה: 10נספח 
 : קרנות וולונטריות11נספח 
 : רשות החדשנות12נספח 
 (ת"מפאותשתית טכנולוגית )המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה : 13נספח 
 מדע וטכנולוגיה-התוכניות הלאומיות לננושתי : 14נספח 
 יהם: סיכומי פגישות חברי הוועדה במוסדות15נספח 

 
 מסכםדוח 

כבר  11-ו 8, 6, 4, 3  מלצותחלק מהי נזכיר כ כולל את המסקנות העיקריות של עבודתנו. הדוח הנוכחי
שנתי )נובמבר -( ובדוח התלת2015בניסוח שונה, בדוח ועדת המעקב הקודמת )אפריל גם אם הופיעו, 

שנוצרו עם השנים במימון  ניכריםרבות בשנים האחרונות לפצות על פערים  הות"ת פעלנציין כי (. 2016
יהם במדינות המתקדמות בתנאים רות עם עמיתהמחקר המדעי ולאפשר למדענים הישראלים להתח

 הוגנים.
 
המחקר הבסיסי בארץ מתנהל ברובו באוניברסיטאות המחקר. מחקר זה שואף : המחקר הבסיסי. 1

ח אדם איכותי המשרת את מדינת ישראל מבחינה תרבותית ולהעצים את הידע האנושי ולטפח כ
המחקר המדעי הבסיסי אופוליטיות רבות, ומגבלות ג   אחת. חרף מגבלות תקציביות חמורותומעשית כ

מחקר הבסיסי העל כי  בדעהאנו  בשקיפות מלאה.וברמה גבוהה ביותר , מתנהל תוסס הואבארץ 
 peerמבוססת על שיטת שיפוט בידי עמיתים ) תחרותית. מצוינות זו מצוינות מדעיתלהתבסס על 

review), זאת ועוד,  לדעתנו הדרך ההוגנת והמיטבית להתקדמות מדעית במחקר הבסיסי. שהיא
פריצות דרך מדעיות והמשך הישגי המדענים  ;אוניברסיטאות המחקר הן שצריכות להוביל מחקר זה

  יושפעו מכך.לאומית -הביןהישראלים בזירה 
 
כדי לזהות כיווני מחקר חדשניים שיחייבו : (להתוויית כיווני מחקר חדשים עיון )סיעור מוחות ימי .2

ימי  כמה ,בתיאום עם ות"ת, ליזום אנו קוראים לאקדמיה למדעיםהשקעות החורגות ממחקר בודד 
. think tankמעין ו ישיה ,ממשלה מןומות"ת  אישיםוכן עיון שאליהם יוזמנו חוקרים בכירים וצעירים 
וכן אנשי חוקרים  30-יזמן קבוצה של כוהוא  ,(convenerבראשו של כל יום עיון כזה יעמוד חוקר בכיר )

שינסה לזהות את כיווני המחקר העתידיים  ,מסמך ניבלדיון מעמיק. יום העיון יממשל  ואנשיות"ת 
בשטח ולציין את ההשקעות הנדרשות כדי לאפשר לקהילה המדעית בישראל להיות בת תחרות עם 

  עמיתיה מחו"ל.
 
 : תשתיות. 3
 
יות המחקר בארץ )כפי שהפנימו את הצורך בחיזוק תשת ,הממשל ולות"ת לאנשיאנחנו מודים ( א)

פערים שנוצרו עם  ולמלאהקודמים( והקציבו סכומים נכבדים כדי לנסות  האקדמיה תבדוחושנכתב 
לדוגמה, בשנים האחרונות מורגש שיפור ניכר בהצטיידות מדינות המערב המתקדמות בנושא זה. 

 באוניברסיטה העברית, )לדוגמה בטכניון TEMכגון  עוצמה-במיקרוסקופים אלקטרוניים רבי
אביב( נשארו  ובמכון ויצמן למדע(. עם זאת מוסדות אחרים )לדוגמה אוניברסיטת תל בירושלים

פוגע ביכולות המחקר, כולל של חוקרים והדבר תלויים בגיוס תרומה ייעודית לשם כך, הם ו ,מאחור
ם שנוצרו עם השנים חלק מהפערי למלאניתן יהיה שנו מקווים צעירים שגויסו בשנים האחרונות. א

כפי  י תחרות עם המדענים במדינות המובילות במחקר מדעי.נישראלים להיות בולאפשר למדענים 
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( bottom–up) אשר קשובה למדענים תחרותית תוכניתאנו רואים בקיום שצוין בדוחות קודמים, 
אנו  ההשקעות של ות"ת. תוכניתחלק מרכזי בהמדעים  תחומיבכל בסיסי למימון תשתיות מחקר 

נושא ה. כנית התשתיות המתגבשת בות"תורואים בדאגה את הסרת נושא החומרים כנושא מרכזי בת
זוכה ו ,(enabling technology) "טכנולוגיה מאפשרת" בבחינת שכן הוא ,זוכה לפריחה מדעית

כניות ויזכה לתמיכה בתנושא זה ש . אנו מקוויםלאומיות בחו"ל-כניות לאומיות וביןולתקציבי ענק בת
  עתידיות.מחקר  כניותולקדמת הבמה בת קיימות ויוחזר

 
ה חוקרים, במוסד אחד מדרוש לעיתים ציוד משותף לכ יחידיםציוד תשתיתי של חוקרים על ( נוסף ב)

מגבלה על מספר הבקשות בהאוניברסיטאות,  מגישותהבקשות לציוד כזה  את כיוםאו בכמה מוסדות. 
 החליטהשמחנו להתעדכן כי ות"ת הבקשות.  תהגשאת שמונעת לעיתים  ,למימון משלים גבוהדרישה בו

 ,טלמוןאישי בראשותו של פרופ' ועדה ייעודית  מהוהקיקדיש תקציב נכבד לנושא תשתיות המחקר לה
 לאומיות לעומת תשתיות מקומיות.ובכלל זה תשתיות  ,המחקרתשתיות את נושא  בוחנתה
 
ייעודי שמפעיל אותו -הקצבה לכוח האדם המקצועי בדרך כללכולל  אינו( מימון ציוד מוסדי כבד ג)

ן, חשמל וכו'(, בתחזוקה שוטפת, יתים יש לגייסו במיוחד( ולתמיכה בתשתיות הנדרשות )בניי)ושלע
מימון בובהיקף ההוצאות הנלוות האלו לעמוד מתקשות אוניברסיטאות הבאחריות ובביטוח. כיום 

 . הוועדה ממליצה לבחון דרכים חדשות להשתתפות במימון הוצאות אלה.(matching) משליםה
 
מצטיינים  מדענים צעיריםעל פי רוב אוניברסיטאות המחקר מצליחות להעמיד לרשות ( מצאנו כי ד)

באמצע תברר לנו כי מדענים הלעומת זאת ומענקי קליטה מכובדים. תשתיות  םשהן חפצות לגייס
נזקקים לשדרוג לאחר גיוסם( אשר מעוניינים לעבור לתחום מחקר חדש או שנה  15-כשלהם )הקריירה 
 בושבעידן  נמצאים שאנחנויש לזכור  נשארים ללא מקור מימון אפשרי. ,שלהם המעבדה תשתיות

מגדיל את העניין של מדענים באמצע והדבר מהירות מאוד,  הטכנולוגית ההתפתחותהחדשנות ו
תחומיות מעבר של מדענים מצטיינים בין -מגמת הרבבשל כמו כן . תחום חדשהקריירה לעבור ל

 אנו סבורים שיש ליצור במסגרת הקרן הלאומית למדע,לפיכך  .תחומים יכול להפרות ולקדם את המדע
 הצעות יוצאות דופן מסוג זה.  כמהלמימון , שתיועד דומה במהותה ל"ביכורה"הכנית ות למשל,

 
 
לאומית. -בין ברמה מוביל בישראל הרוח במדעי האקדמי המחקר רבים בתחומים :מדעי הרוח. 4

ויש בו גם תרומה רבה לחיזוק החברה,  ,חיוני לשמירת האיכות התרבותית של המדינה זה מחקר
עולמי. ועדה של -כללמדעי הרוח עוברים משבר כידוע, החינוך, מוסדות השלטון והכלכלה בארץ. 

אנו הציעה דרכים אחדות להתמודד עם הבעיה. ו 2007שפורסם בשנת ח האקדמיה דנה בבעיה בדו
 הרוח בארץ.החמורה של כלל הפקולטות למדעי  תרואים בדאגה רבה את הסכנה הטמונה בהידרדרו

והייחודיות האקדמית של מדעי הרוח  דמהשמחלקות שהיו דגלי הק ,חמורה כה היא המצב תמונת
 !מתמשך לאומי משבר הוא המשברבארץ ובעולם עומדות להיעלם מהנוף האקדמי. 

 ובתקציבי בתקינה, בוגר לתואר התלמידים במספר הניכר לקיטון מודעות שהאוניברסיטאות אף
שתשקם את  ומהפכניתולא התוו מדיניות חדשה  השגרתית מההתנהלות עתה עד חרגו לא הן המחקר

אחת מדרכי  זושכן  הרוח, למדעי המחלקות כלפי שוט הם הנמוכים התלמידיםהמצב הקיים. מספרי 
 כלכליות-חברתיותלאוניברסיטאות. מספר הנרשמים מושפע ממגמות שונות ) גמול של ות"תהת

כי תוכניות הפיתוח העיקריות של מרבית האוניברסיטאות מופנות  נראה על כך נוסף(. ואחרות
מופנות  וכניותהת, ואילו במדעי הרוח וההנדסה סגל חדש במדעי הטבע ה שלקליטלותמיכה ללהרחבה, 

-לדרכים שונות שיגרמו לגידול במספרי התלמידים )תלמידים מחו״ל, תוכניות בין בעיקרן
של  איננו נגזרת ישירההוא ה לציבור החרדי ועוד(. חשוב לציין כי מצב המדע יאוניברסיטאיות, פני

 גידול במספרי הסטודנטים לתואר הבוגר.
 

ומיזמים גדולים במדעי הרוח.  כניותות למימון כניתות הקמת על המליץשראל בי המדע מצב דוח
 על ידי) לאחרונה שהוקמו והמיזמים, האוניברסיטאיים במוסדות ראוי ביטוי קיבלו לא האלהמלצות 
מבחינת המצב הכללי של וזניחים הלאומית למדע( הם טיפה בים  הקרןו למדעים הלאומית האקדמיה

 הפקולטות למדעי הרוח. 
 

 ,מחודשת ובהערכה בתובנות דחוף צורך קיים החדש התקינוב התלמידים במספרי הקיטון מגמת בשל
 זה: קצובלהחיל מהפך מהותי בכל הקשור למודל הת שיביאו לשינוי המצב הקיים. בראש ובראשונה יש

, וויוניותולא בש במצוינותכי המודל המחודש יתמוך  הראוי מן. האוניברסיטאות של ואלו ות״ת של
 תמיכה לגבי שונה לחישוב המלצות יישום)נדרש  השונים והפרסומים המחקרים של באופיים יתחשב
 מלבדכפי שהוצע בעבר( ויכיר בצורות נוספות של הקדשת זמן אקדמי  ,בספרים ופרקים בספרים
 . (למחקר הנוגעות אלה)בעיקר הוראה 
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 הקרן כמו, אישי תחרותי בסיס על אקדמי מחקר למימון נוספים ערוצים בדחיפות לפתוח ממליצים אנו
שהוקמה השנה ותומכת בכינוסים ובהזמנת חוקרים. יש  ,האקדמיה של והחברה הרוח מדעי לקידום

. מתקדמים לתארים סטודנטיםו  וקטורנטיםד)להרחיב את התמיכה בחוקרים צעירים ומבוגרים, בתר
ובמיזמים גדולים  בתוכניותיש להציע גם תמיכה  כן כמו. רסומיםכמובן הערכה מחודשת לפ לשלב יש

כמו אפשרויות התמיכה שהציעה  ,(אוניברסיטאיים-וביןחוקרים )אוניברסיטאיים  כמההמאגדים 
סכום כספי  הועידאנו ערים לעובדה שות"ת ה (.לדוח 2 נספחגם  אהלאחרונה הקרן הלאומית למדע )ר
ועדה ייעודית בראשותו של פרופ' יוסי שיין להמליץ על דרכי  מהוהקינכבד לטיפול במשבר המתמשך 

 תמיכה במדעי הרוח. הות"ת לכנית ותה של תהדחיפות בהפעלאנו מדגישים את  בנושא חשוב זה.טיפול 
 
. אנו דעקרן הלאומית למלסכומים נכבדים ביותר  קצהות"ת מ: (ISFהקרן הלאומית למדע ). 5

ומעודדת שקיפות מלאה בשל שיפוט בידי עמיתים ובסטנדרטים גבוהים מוצאים כי קרן זו מתנהלת 
 .פורץ דרך בסיסימחקר 

 
שנתי שנקבע לאחרונה -מסלול הרבלפי ה )א( אנו ממליצים לות"ת להמשיך ולהגביר את התמיכה בקרן

 לדוח(. 2נספח ה )רא
 

ת וות"ת והקרן הלאומית למדע בנושא "טכנולוגישל  תוכניתן םקידואנו רואים בברכה את )ב( 
גם  ,המדעית ולמימון נדיבלתהודה עצומה בקהילה זוכה זה נושא  .לדוח( 3נספח גם  ה)רא "נטיותוקו

ועדה הייעודית ולהתעדכן כי ה שמחנו .כנית הדגל החדשה של הקהילה האירופית(ובחו"ל )ראה ת
עוד בדוח מקיף ומרשים באיכותו. בראשותו של פרופ' אורי סיון, שהקימה ות"ת, סיימה את עבודתה 

הקרן הלאומית קול קורא ראשוני להצעות מחקר בשיתוף שמחנו להתעדכן כי בעקבות דוח זה יצא 
 מפא"ת בהיקף נכבד. למדע ו

 
 : לאומיות-קרנות דו. 6
 

 למדע לאומית-קרן הדול המשותפת תוכניתבהרחבת השל ות"ת  השקעתהאנו רואים בברכה את  )א(
להכביר מילים . אין צורך (NSF) בארצות הברית( ולקרן הלאומית למדע BSF) ישראל–ארצות הברית

 הלאומית הישראלית למדעים כפי שהומלץ בדוחות הקודמים של האקדמיה ,זו תוכניתחשיבות  על
אנו ממליצים  .בפועל נוחלת זו תוכניתשהמדעית ובעיקר לאור ההצלחה  ,(2016ונובמבר  2015)אפריל 

 את התאמת מסגרת המימון של ות"ת לצרכים להבטיחלאחר שש שנים כדי  תיבחן מחדשזו  תוכניתכי 
איננו  NSF-עם ה שיתוף הפעולהחרף הנאמר לעיל יש לשים לב כי  כנית בעתיד.והת ולהצלחתשיעלו אז 

כלול המשותפת ת תוכניתים שהוו מקונאולפיכך יוצר עיוותים. , BSF-של היפלינות צאחיד לכל הדיס
 4נספח  הרא) בעיקר בשל חוסר משאבים מספיקים ,בעתיד שטחים מדעיים שעד כה לא זכו לתמיכה

  .לדוח(
 

אבן מרכזית במחקר הבסיסי בארץ  היא( GIF) ישראלית למחקר ופיתוח מדעיים–הגרמניתהקרן  )ב(
ולחשיפת מדענים  ומשמשת כר לשיתופי פעולה מדעיים יוצאי דופן בין המדענים משתי המדינות

לאומית היחידה -זו הקרן הדונציין כי  .גרמנים צעירים להיסטוריה ולתרבות של מדינת ישראל
הכספים המיועדים לחלוקה נגזרים בה הי קרן צמיתה, אשר זו שתומכת בחוקרים ממדעי הרוח.

בעלויות המחקר גידול ובשל ירידה בשיעור הריבית תקציב הקרן קטן, בשל , קרי מהריבית. המרווחי
ביקשו להעמיס, שהאוניברסיטאות ירידה בשער החליפין ובתקורות  ובשל )בעיקר ציוד וכוח אדם(

 של מענקי המחקר חרף הסכומים הקטנים יחסיתאולם מענק המחקר נטו לחוקר הישראלי קטן. 
למסלול  את הקרן לעבור הזו חייב. תופעה ברוכה לקרן זו ה מתמדת במספר בקשות המחקריניכרת עלי

הולכים  (2017–2013בשנים  25.7%–13%) אולם גם כך אחוזי הזכייה במענקים ,שנתי-מימון תלת
ולהעדפת  המדענים בקרב( וגורמים לתסכול רב ISF-, לדעת ה33%-ויורדים מתחת לרמה הרצויה )כ

וממליצים תופעה זו אנו רואים בדאגה רבה . , במיוחד בקרב החוקרים המבוססיםקרנות מחקר אחרות
לממדים  ,הגרמניב גורמי ממשלאום עם י, בתהתאים את מסגרת המימון של הקרןל מדיניותלקובעי ה

 במסגרת הקרן מדעיים מצויניםשיתופי פעולה  פתחלוהמשיך שיאפשרו למדענים משתי המדינות ל
)לאחר שפג מיליון אירו בלבד  7-יש לציין שאשתקד היה תקציב הקרן כ .לדוח( 6-ו 5 יםנספחגם ה )רא

מיליון  5-נדרשת תוספת גישור של כ ,ממשלתי האחרון(, ולפי הערכת הקרן-הסכם הגדלת התקציב הדו
קרנות מחקר אחרות, ול GIFמשותפות חדשות לקרן  תותוכנילהשיק גם אנו ממליצים  .הקדםאירו ב

 ,DFG ,Leibniz Association ,Helmholtz Institutes, DAAD-, ובכלל זה הגרמניות וישראליות
lexander von Humboldt FoundationA ,ראה  ו'וכ(-in-https://www.research

organisations.html-funding/funding-germany.org/en/research). 
 
לאומיות -דו תותוכני כמהבהצלחה להטמיע הלאומית למדע במשך השנים האחרונות הצליחה הקרן  )ג(

להרחיב את הקשרים האלה לות"ת הוועדה ממליצה חדשניות, כגון שיתופי פעולה עם סין והודו. 
 .וסינגפור , אוסטרליהיפן, אהקור  קנדה,  דוגמת מובהקת מצוינות מדעיתשמתאפיינות בלמדינות 
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מוצלחת  בהווה, Horizon 2020-ו בעבר FP7השתתפותה של ישראל בתוכניות האיחוד האירופי, )ד( 

משותפים  במיזמים היוקרתיות ומשתתפים ERCביותר. חוקרים מהארץ קיבלו מספר רב של מלגות 
זה עם צמרת החוקרים  ( של המחקר האירופי. שיתוף פעולה מדעיFlagshipהדגל ) במיזמיואף  ,רבים

כלכלית. על כן אנו ממליצים על המשך  לישראל, ואף רווחי ביותר ופה הוא מהמצליחיםשל איר
התנאים הדרושים ומתן  בטחת ה אגבהשתתפותה של מדינת ישראל בתוכניות המדעיות האירופיות, 

 זה.פעולה תמיכה תקציבית הולמת לשיתוף 
 
 
תלוי במתקני ענק בעלויות גבוהות. מימושו מוגדר מדע ש"מדע גדול"  :( cienceSBig"מדע גדול" ) .7

, דוגמת בהם שימושלו שאחראים לפיתוח מתקנים גדוליםלאומיים -ןביארגונים  בכמהישראל חברה 
-ומאיץ ה (ESRFבגרנובל ))סינכרוטרון( מאיץ האלקטרונים (, CERNבז'נבה ) הגדול מאיץ ההדרונים

SESAME .מחקר גדולים יחסית, דוגמת המאיץ  מתקני כמהבמדינת ישראל הוקמו לאחרונה  בירדן
 .למדע ( במכון ויצמןINCPMוהמרכז לרפואה אישית ) "שרף"

 
יש לעודד השתתפות של מדענים ישראלים במחקרים הדורשים שימוש במתקני מחקר גדולים מחוץ  (א)

מוסיפה בסינכרוטרון בגרנובל  הנעשיםלמדינה. התרשמנו כי השתתפות חוקרים ישראלים במחקרים 
 השתתפותהדמי בישראל ות"ת החליטה להגדיל את חלקה של בלנו בסיפוק את המידע כי יק .להוגד
הדברים של רוח את אנו מבינים כי החלטה זו תואמת  .(ESRF) זהחשוב במתקן מחקר  2018שנת ל

 אנו ממליצים שהגדלה זו תהפוך לקבועה.לאחרונה.  זהסיכום הכינוס שנערך בחסות האקדמיה בנושא 
השתתפות במתקני מחקר גדולים  נושיבח , מדי פעם,צוותי חשיבההמליץ על הקמת אנו רואים צורך ל

על בסיס תחרותי  מוענקשמימון המחקרים הללו  אף לדוח(. 8-ו 7 יםנספח גם ה)רא אחרים בעתיד
מודל בתוספת מחקר ב וכ) על כך תוגמליםאינם מוהאוניברסיטאות מהמתקנים עצמם, החוקרים 

 .דוח(ב 12)ראה גם סעיף  , ואנחנו ממליצים לתקן זאתהתקצוב(
 
 שהם ,להקמת מתקנים גדוליםכסף נכבדים  סכומי ,ומסלולים אחרים מדרך תל" ,המדינה מקציבה (ב)

נגישים למדענים  הם פי רוב עלאולם  ,תולאומי ותמשמשים מעבד כלי מחקר ייחודיים. מתקנים אלו
מהאקדמיה בארץ. הוועדה ממליצה למצוא דרך לאפשר למדענים מהקהילה המדעית בלבד ספורים 

לעומת זאת אנו מציינים בסיפוק כי . המדעי בישראל להשתמש במתקנים מסוג זה לקידום המחקר
משרת חוקרים רבים באקדמיה ואף  למדע ( במכון ויצמןINCPMהמרכז לרפואה מותאמת אישית )

 Israel Precision Medicine) IPMP במיזםוכן  לאחרונה מתל" םשהקי"פסיפס"  במיזםיזכה לתגבור 
(Partnership, אחרים עם גופיםהנדיב בשותפות עם ות"ת ו מן וקרן ידרהנערך בחסות קרן קל, 
תחרותיים  מענקי מחקרגובה מחירי עלות בלבד ומעמיד  INCPM. הקרן הלאומית למדע בניהולה של
עדה והו ,כנהוג במתקנים דומים בחו"ללמפות את המתקנים הלאומיים.  אפוא מומלץ. למשתמשים

ליזום קולות קוראים לשיפוט ההצעות על בסיס תחרותי ולממן הצעות המבטאות מצוינות מציעה 
  .לדוח( 9-ו ,8 ,7 נספחים ה גם)רא מדעית בלבד

 
-בתרתלמידי מחקר והמחסור ב בשל: דוקטורנטים לתארים מתקדמים מחו"ל-ובתר תלמידי מחקר. 8

במעבדות המחקר בישראל אנו רואים בברכה רבה את הקמת קרן מחו"ל דוקטורנטים מצטיינים 
מארצות דוקטורנטים -הצורך בקליטת תלמידי מחקר ובתר למלא אתבאה  . קרן זומורטימר צוקרמן

ב את ות"ת החליטה לאחרונה להרחישמחנו להתעדכן כי  .קנדה במעבדות המחקר בישראלמו הברית
חשובה  תוכניתלהיות שותפות ב לכלל אוניברסיטאות המחקר בארץ שיתוף הפעולה עם קרן זו ולאפשר

 חשוב זה נושאלמדעים פועלת לקידום  הישראלית יה הלאומיתהאקדמאנו מציינים בסיפוק כי . זו
מרחבי העולם לחיזוק המעבדות והמחקר  דוקטורנטים מצטיינים-למתן מלגות לבתר תוכניתוהקימה 
בניהול האקדמיה הלאומית והחברה המלכותית הבריטית  תוכנית, קיימת על אלה . נוסףבישראל

לפני סר רלף כהן ז"ל.  שהקיםה של הקרן בתמיכת ,דוקטורנטים מצטיינים מבריטניה-להבאת בתר
מהודו ומסין. גם דוקטורנטים -בתרייחודית לקליטת דוקטורנטים ו תוכניתות"ת שנים הקימה  כמה

רואים בדאגה את אנו . מארצות הבריתקרן פולברייט היוקרתית מסייעת במימון מלגאים מצטיינים 
ממליצים  . אנודוקטורנטים מחו"ל במחקר המדעי בארץ-של דוקטורנטים ובתרהמספר הקטן יחסית 

במחקר האקדמי בארץ ים מחו"ל ים מצטייננטדוקטור-לשילוב דוקטורנטים ובתר תותוכנילחזק את ה
מנת להתחרות בהצלחה עם מדינות  עלהמדע.  תחומיולמצוא את הדרכים לתת מענה לבעיה זו בכל 

דוקטורנטים מצטיינים מהשורה הראשונה, חובה עלינו להגדיל את המלגה -אחרות במשיכת בתר
יש לתכנן ולהקים מנגנון מידע מתאים שיחשוף מועמדים פוטנציאליים ממוסדות  כמו כן .הניתנת להם

המבורכת  פעילותהנו רואים בברכה את דוקטורט בישראל. א-מחקר מובילים בחו"ל לאפשרויות בתר
 .(לדוח 10נספח גם  הנושא חשוב זה )רא ובקידומו של ובהצפת הישראלית של האקדמיה הצעירה

 
פעילות קרנות לאחרונה ב הניכרתהתרחבות בסיפוק רב את האנו רואים  :קרנות וולונטריות .9

קרן וולפסון, , כגון ותיקותקרנות על . גם יחד בארץ תרגומיוולונטריות במימון מחקר בסיסי ומחקר 
קרן  ,8בסעיף  לעיל שהוזכרה ,קרן יד הנדיב וקרן מורשה, נוספו קרנות כמו קרן מורטימר צוקרמן
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 יחד שפועלות עם הקרן הלאומית למדע ,קרן יד הנדיב והות"ת ,מכון ברוד בבוסטון()בשיתוף  מןרקל
אנו ידי סר רלף כהן ז"ל. ברן שהוקמה וכן הקIPMP במסגרת ה מדעיים שאפתניים מיזמיםף ונילמ

לטובת כלל הקהילה  בשֹום שכלהמדיניות ינתבו את האמצעים  קובעימברכים על פעילות זו ומקווים ש
 לדוח(. 11-ו 2נספחים גם המדעית בארץ )ראה 

 
המכללות מאנו רואים חשיבות רבה בהעברת ידע מהאוניברסיטאות ו: ותרגומי ייעודימחקר . 10

כלכלה  בחיזוקולסייע  הןהמקומית כדי להגביר את כושר התחרות שלוהחקלאות ה ילחיזוק התעשי
 גם )ראהשחשיבותן עולה עם השנים  ,בקרנות מחקר ייעודיותמחקר זה נעזר  .ידע בארץ-מבוססת
  (.13-ו 12 ,9 ,6נספחים 

 
 המנוהלת במשרד המדע(, מי"ה) הלאומית למחקר מדעי, יישומי והנדסי קרןב אנחנו רואים (א)
שומים. אנו רואים בסיפוק רב את יי-מוכווניהנדסיים למימון מחקרים מכשיר מרכזי , הטכנולוגיהו

הנדסית -הקרן בקהילה האקדמית ה שלהטמעת פעילותאת י וההנדסהידע  תחומיהרחבת הקרן לכל 
  .(דוח זהל 6 נספחגם ה )רא בארץ

 
ה אטומית ולות"ת, גדל י, המשותפת לוועדה לאנרגילדוח זה( 9נספח  גם ראה) תקציב קרן פזי (ב)

נטי לשני הגופים ולמחקר הרלומכשיר מרכזי בשנים האחרונות. הקרן הפכה בשנים האחרונות ל
תומכת גם ברכש ציוד כבד . הקרן אטרקטיבית יותר ויותר לחוקרים מדיסציפלינות שונות באקדמיהו

ובהקמת מעבדות לחוקרים מצטיינים חדשים. הואיל והחלטות הקרן מבוססות על שיפוט מדעי של 
אנו סבורים  ,ותיות אחרותקרנות תחראלה של בה דומים ל ההזכיי ושיעוריעמיתים בארץ ובחו"ל, 

)ראה גם  ת במודל התגמול של ות"תותחרותי נותכאל קר מי"ה וקרן פזי הקרנות שראוי להתייחס אל
 .בדוח( 12 סעיף

 
אנו , (2015)אפריל  המשך לדוח ועדת המעקב הקודםב: מחקר של רופאים במוסדות האקדמיים .11

חולים ובקהילה לחלק את זמנם  לרופאים בבתיאפשר הקיימים כדי ל ניםמנגנואת ה הרחיבלקוראים 
הרפואי. אנו מאמינים כי הקמת מסגרת זו תהיה לתועלת רבה מחקר לקליני -בין הטיפול הרפואי

 ,"פסיפס" המיזםשל  םאת הקמתרב אנו רואים בסיפוק  .ככלללמדעי הרפואה ולרמת הרפואה בארץ 
 ו"ת, שיאפשרוות( וקלרמן הנדיב יד) וולונטריותקרנות שהוקם בסיוע  ,IPMP ומיזם ,מעל ידי תל"

לממש שילוב של חוקרים מהאקדמיה ורופאים מהמוסדות הרפואיים לקידום המחקר במדעי החיים 
דוח זה(. אנחנו קוראים לות"ת לממן תוכנית שתאפשר לרופאים ל 7נספח  גם המדעי הרפואה )ראבו

של תוכניות היחסית  חוסר ההצלחה בשל גםארי מוסמך )תואר שני( במוסדות האקדמיים, ותל ללמוד
.Ph.D.+M.D . 
 
שמענו על הצורך ( 15נספח גם ה רא)בביקורים שלנו באוניברסיטאות : מודל התקצוב של ות"ת. 21

איך להכליל הכרה בספרים של חוקרים  :האלה. עלו השאלות לעדכן את מודל התקצוב של ות"ת
 גדולים בחו"לאיך למדוד מחקרים תחרותיים שנעשים במתקנים  לדוח זה(? 4)ראה סעיף  במדעי הרוח

קרנות חדשות יחסית )לדוגמה קרן מי"ה וקרן  שמממנות? איך למדוד מחקרים בדוח זה( 7סעיף )ראה 
התעשייה  רשות החדשנות, מחקרים בשיתוף עם שמממנתמחקרים  וכן (בדוח זה 10ראה סעיף  – פזי

  אנחנו מציעים דיון מחודש בנושאים אלה. .לאומיות תותוכניבוהשתתפות 
 

( 4סעיף  לעיל)ראה במסגרת ההתמודדות עם התדלדלות המחקר במדעי הרוח ובמדעי החברה )א( 
קודמים לבחון דרכים לעדכן את מודל תקצוב המחקר של ות"ת שיהלום טוב יותר את הומלץ בדוחות 

כחלק מהמדדים להערכת  הכללת פרסום ספרים-אי ,ספציפיתצורכי המחקר במדעי הרוח והחברה. 
המחקר במדעי הרוח והחברה לצורך מודל התקצוב.  ו שלפגעה ביכולת הערכת איכותאיכות המחקר 

על פרסום מכרז למערכת שתיתן מענה לסוגיה זו. הערכת הצוות המקצועי  ות"ת שוקדת ובימים אל
 והבעיה תיפתר לחלוטין. ,במלואההמערכת תופעל בות"ת היא שבתוך שנתיים 

 
כי ייבחן מחדש מודל תקצוב המחקר שלה גם בנושאים  ,הוועדה קיבלה בסיפוק את תגובת ות"ת)ב( 

(, 7בסעיף במתקנים גדולים )שהוזכרו שבמעבדות  יםאחרים, כגון ניקוד מחקרים תחרותיים שנעש
 לאומיות ועוד. תותוכניהשתתפות ב ,התעשייה שמממנתמחקרים  תמדיד

 
אנו ממליצים כי  ,עליהם הצבענו חשובים ביותר להתפתחות המדעית בארץשיוון שהצרכים כ. מ13

 תחלוקמולא  המאמצעים חדשים שיוקצו למטרות אל יבואמרבית המימון לצרכים חדשים אלו 
 מחקרית בלאו הכי./משאבים הקיימים במערכת האקדמיתה
 
האקדמיה הצעירה  מטעם. סקר חוקרים וחוקרות בראשית דרכם האקדמית בישראל הופק ופורסם 14

הדוח המסכם לסקר הוצג להנהלות  לדוח זה(. 10 נספחגם )ראה  2017הישראלית בשנת 
. אנו מברכים את האקדמיה הצעירה על יוזמה בהןכבר אומצו חלק מהמלצות הדוח והאוניברסיטאות, 

  ברוכה זו וממליצים לכל בעלי העניין הפוטנציאליים לקרוא את דוח הסקר.
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: אנחנו מודים לכל האנשים שהקדישו מזמנם ללמדנו ולסייע לנו בעבודת הוועדה ובכתיבת דוח תודות
על  –פרופ' דוד הראל  סגנהלו, נשיאת האקדמיה ,זה. תודתנו נתונה בראש ובראשונה לפרופ' נילי כהן

 ,מר גדי לויןללגב' גליה פינצי ו . תודההעצה ועל העידוד הרב ששאבנו מתמיכתם בעבודת הוועדה
שניהלה את עבודת הוועדה  ,שסייעו לנו רבות בעצה ובגיבוש ההמלצות. אנו מודים לגב' מרב עטר

 תודהבמקצועיות רבה וסייעה לנו רבות בגיבוש סדר היום לפגישות הרבות שערכנו. ברצוננו להודות 
שיח הפורה והמזין -פרופ' יפה זילברשץ ולחברי הצוות המנהלי של ות"ת על הדו לראש ות"ת תמיוחד

המלצות שגובשו עבור דוח זה. אנו לבין שני הגופים ועל האוזן הקשבת שהטו להמלצות הדוח הקודם ו
כמו כן אנו לטייב את המחקר האקדמי בארץ.  – שמטרתו אחת ,שיח זה-מוצאים כי אין תחליף לדו

אנו מכירים להם תודה על ועדה. ובמשך עבודת האיתם נפגשנו שמבקשים להודות לכל הגורמים 
 עדה.והמאמץ הרב שהושקע בהכנת הפגישות עם הו
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 פרס ישראל

; פרופ' זליג מדעי החייםויצמן בחקר ממכון  עדי קמחיזכו בפרסי ישראל פרופ'  2019 -ב

פרופ' אהרן ממן מהאוניברסיטה העברית בחקר לשונות היהודים אשחר ממכון ויצמן במדעי החיים; 

 תור מהאוניברסיטה העברית בחקר הארכאולוגיה; פרופ' דבורה-וספרויותיהם; פרופ' אמנון בן

ברנשטיין מאוניברסיטת חיפה בחקר הסוציולוגיה וחקר האנתרופולוגיה; פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן 

בחקר מדעי כדור הארץ וחקר מדעי האטמוספירה; פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן מאוניברסיטת תל 

 אביב בחקר ההיסטוריה של עם ישראל.

גוריון בחקר מדעי היהדות; -טת בןזכו בפרס ישראל פרופ' אלישע קימרון מאוניברסי 2018 -ב

אילן בחקר הפיזיקה; פרופ' יצחק שלזינגר מהאוניברסיטה -פרופ' שלמה הבלין מאוניברסיטת בר

העברית בחקר הפסיכולוגיה; פרופ' אדוין סרוסי מהאוניברסיטה העברית בחקר המוזיקה; פרופ' 

ופרופ' אלכס לובוצקי  סרג'יו הרט מהאוניברסיטה העברית בחקר הכלכלה וחקר הסטטיסטיקה,

 מהאוניברסיטה העברית בחקר המתמטיקה ומדעי המחשב; 

אביב בחקר המוזיקה; פרופ' -זכו בפרס ישראל פרופ' אריה ורדי מאוניברסיטת תל 2017 -ב

אביב בחקר המשפט; -יוסף ירדן ממכון ויצמן בחקר מדעי החיים; פרופ' נילי ירדן מאוניברסיטת תל

ניברסיטה העברית בחקר מחשבת ישראל; פרופ' מלכה מרגלית פרופ' יהודה ליבס מהאו

 אביב בחקר ההנדסה. -אביב בחקר החינוך, ופרופ' אורי שקד מאוניברסיטת תל-מאוניברסיטת תל

 

 פרס א.מ.ת. 

-פרופ' מיכל שוורץ ופרופ' יאיר רייזנר ממכון ויצמן בחקר הביו זכו בפרס א.מ.ת. 2019 -ב

ר מהאוניברסיטה העברית ופרופ' מיכל סובל מאוניברסיטת חיפה בחקר רפואה; פרופ' בנימין זאב קד

אביב ופרופ' אבנר דה שליט מהאוניברסיטה -היסטוריה כללית; פרופ' עזר גת מאוניברסיטת תל

העברית בחקר מדעי המדינה ואסטרטגיה; פרופ' מרדכי שגב מהטכניון ופרופ' צבי פירן 

ל; ד"ר דוד ויינפלד מהאוניברסיטה העברית וד"ר חנה מהאוניברסיטה העברית בחקר הפיזיקה והחל

 עמית כוכבי ממכון ון ליר בחקר תרגום שירה וספרות. 

זכו בפרס א.מ.ת. פרופ' לסלי ליזרוביץ ופרופ' מאיר להב ממכון ויצמן בחקר  2018 -ב 

יקה; להד מהאוניברסיטה העברית בחקר הגנט-קולקה ופרופ' אפרת לוי-הכימיה; פרופ' חנה אנגלברג

פרופ' נחום רקובר מאוניברסיטת בר אילן בחקר המשפט העברי, ופרופ' אווה אילוז מהאוניברסיטה 

 העברית ופרופ' חנה הרצוג מאוניברסיטת תל אביב בחקר הסוציולוגיה. 

זכו בפרס א.מ.ת. פרופ' זליג אשחר ממכון ויצמן ופרופ' אלכסנדר לויצקי  2017 -ב 

רטן; פרופ' יעקב זו מהטכניון בחקר הנדסת מחשבים; פרופ' דוד מהאוניברסיטה העברית בחקר הס

אביב בחקר -הד מהאוניברסיטה העברית בחקר הפילוסופיה, ופרופ' אסף רזין מאוניברסיטת תל

 הכלכלה; 

 

 פרס רוטשילד 

הלל מהאוניברסיטה העברית במחקר מדעי -זכו בפרס רוטשילד פרופ' מיה בר 2018 -ב 

החברה; פרופ' ירון זילברברג ז"ל ממכון ויצמן למדע במחקר מדעי הכימיה ומדעי הפיזיקה; פרופ' 

נעם ניסן מהאוניברסיטה העברית במחקר מדעי המחשב, ופרופ' נעמה ברקאי ממכון ויצמן במחקר 

  מדעי החיים.  
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 לאומיות-החברים באקדמיות בין םרשימת חוקרים ישראלי

 לאומי-מוסד בין מוסד ישראלי ענף מדעי שם החוקר

 National Academy אוניברסיטת חיפה ביולוגיה אבולוציונית אביתר נבו

of Sciences (US) 

 National Academy הטכניון ביוכימיה אברהם הרשקו

of Sciences (US) 

 National Academy הטכניון ביוכימיה אהרון צ'חנובר

of Sciences (US); 

National Academy 

of Medicine (US); 

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany); 

 National Academy מכון ויצמן כימיה אורה קדם

of Engineering (US) 

 Academie des טכניוןה כימיה אילן מארק

Sciences (France) 

האוניברסיטה  כימיה וילנראיתמר 

 העברית בירושלים

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

 Academy of מכון ויצמן פיזיקה איתמר פרוקצ'יה

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

הנדסת  אלון גני

 אווירונאוטיקה וחלל

 National Academy הטכניון

of Engineering (US) 

האוניברסיטה  ביוכימיה אלכסנדר לויצקי

 העברית בירושלים

National Academy 

of Sciences (US) 

 National Academy מכון ויצמן מדעי המחשב דוד הראל

of Sciences (US); 

National Academy 

of Engineering (US) 

 National Academy מכון ויצמן כימיה דוד מילשטיין

of Sciences (US); 

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany); 

Royal Society (UK) 
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האוניברסיטה  מתמטיקה דוד קשדן

 העברית בירושלים

National Academy 

of Sciences (US) 

 National Academy הטכניון הנדסת חומרים דן שכטמן

of Engineering (US) 

הנדסת  דניאל וייס

 אווירונאוטיקה וחלל

 National Academy הטכניון

of Engineering (US) 

האוניברסיטה  מתמטיקה הלל פורסטנברג

 העברית בירושלים

National Academy 

of Sciences (US) 

 National Academy הטכניון הנדסה כימית זאב תדמור

of Engineering (US) 

 Academy of הטכניון כימיה יבגני ניקיטין

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

אוניברסיטת תל  כימיה יהושוע יורטנר

 אביב

National Academy 

of Sciences (US); 

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

אוניברסיטת תל  מתמטיקה יוסף ברנשטיין

 אביב

National Academy 

of Sciences (US) 

 National Academy אוניברסיטת בן גוריון הנדסה כימית יוסף קוסט

of Engineering (US) 

 National Academy הטכניון מדעי המחשב יעקב זיו

of Sciences (US); 

National Academy 

of Engineering (US) 

האוניברסיטה  כלכלה ומתמטיקה ישראל אומן

 בירושלים העברית

National Academy 

of Sciences (US) 

 National Academy מכון ויצמן כימיה ליאה אדדי

of Sciences (US) 

 Academy of מכון ויצמן פיזיקה לסלי ליזרוביץ

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

 National Academy מכון ויצמן ביוכימיה מאיר וילצ'ק

of Medicine (US) 

 Academy of מכון ויצמן כימיה מאיר להב

Sciences 
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Leopoldina 

(Germany) 

 National Academy הטכניון פיזיקה מוטי שגב

of Sciences (US) 

 Academy of הטכניון מדעי המוח מוסא יודעים

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

 National Academy מכון ויצמן ביוכימיה מיכאל סלע

of Sciences (US); 

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany); 

Academie des 

Sciences (France) 

האוניברסיטה  מדעי המחשב מיכאל רבין

 בירושליםהעברית 

National Academy 

of Sciences (US); 

Royal Society (UK); 

Academie des 

Sciences (France) 

גנטיקה רפואית,  משה אורן

המטולוגיה 

 ואונקולוגיה

 National Academy מכון ויצמן

of Sciences (US); 

National Academy 

of Medicine (US) 

 National Academy הטכניון הנדסת מכונות משה שהם

of Engineering (US) 

 National Academy מכון ויצמן ביוכימיה עדה יונת

of Sciences (US); 

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

 National Academy מכון ויצמן מדעי המחשב עדי שמיר

of Sciences (US); 

Royal Society (UK) 

האוניברסיטה  רפואה עודד אברמסקי

 העברית בירושלים

National Academy 

of Medicine (US) 

 Academy of מכון ויצמן פיזיקה עוזי סמילנסקי

Sciences 
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Leopoldina 

(Germany) 

אוניברסיטת תל  רפואה צבי לרון

 אביב

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

אוניברסיטת תל  ביולוגיה אבולוציונית אלוני רוני

 אביב

Academy of 

Sciences 

Leopoldina 

(Germany) 

האוניברסיטה  כימיה רפאל לוין

 העברית בירושלים

National Academy 

of Science (US) 

 National Academy הטכניון הנדסת חשמל שלמה שמאי

of Engineering (US) 

 National Academy אוניברסיטת בן גוריון רפואה שמעון גליק

of Medicine (US) 

 National Academy מכון ויצמן מדעי המחשב שפי גולדווסר

of Science (US); 

National Academy 

of Engineering (US) 
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 לאומיים-הוועדה לקשרי מדע בין-דו"ח תת
 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' אמנון אהרוני
 פרופ' אלי קשת

 
פרק זה סוקר את קשרי החוץ המדעיים של ישראל, המתבטאים בשיתופי פעולה בין מדענים במסגרת הסכמים בין 

בדו"ח מצב המדע בישראל השני  אקדמיות ואוניברסיטאות וכן בהסכמים ממשלתיים. הוא מסתמך על הפרק המקביל
( עם נציגי 2018 אפריל - 2017מרץ ההוא ) ח"דוהשקיימה הוועדה למעקב אחרי יישום המלצות (, על פגישות 2016)תשע"ז/

שנתי -התלת, על פגישות שקיימה הוועדה לכתיבת הדו"ח (2018 מאיהגישה )ועל הדו"ח המסכם ש לאומי-קרנות מחקר בין
 ידם.-לאומי ועל מידע ומסמכים שנמסרו על-קרנות מחקר ביןהנוכחי עם נציגי 

 
 ההשקעה העולמית במחקר ופיתוח )מו"פ(

האמריקאי,  National Science Board -וה ]UNESCO ,OECD ]2,1סמך פרסומי -עלהוא מיזם עולמי.  21 -ע במאה המד
הצפיפות הגבוהה  2012. בישראל היתה בשנת 2007 -יחסית ל 21%בעולם, גידול של  (FTE)מיליון חוקרים  7.8היו  2013 -ב

היתה  (GERD)ההוצאה הגולמית הגלובלית על מחקר ופיתוח  2015בשנת לכל מיליון תושבים.  8,337 –בעולם של חוקרים 
 4.2%מהתמ"ג שלה על מו"פ )לעומת  4.3%ישראל השקיעה באותה שנה  )שוויון כוח קניה(. PPPטריליון דולר  1.918

בקצבי הגידול של  רג אותה ראשונה בעולם במדד זה. ראויות לציון התמורותיבארה"ב(, ערך שד 2.7% -בדרום קוריאה ו
 ראליםלאומיים של חוקרים יש-מימון מו"פ ע"י מדינות שונות, שצפויות להשפיע על תמהיל שיתופי הפעולה הבין

 -ל 37% -החלק היחסי במימון מו"פ של ארה"ב ושל אירופה קטן מ 2015 -ו 2000. לדוגמה, בין השנים והשקעות המדינה
 מזרח אסיה-, דרום אסיה ודרוםאסיהמזרח באותה תקופה, החלק היחסי של מדינות  , בהתאמה.22% -ל 27%-ומ 26%
מהסכום אותו השקיעה  10היה גדול פי  2016 -ב במדע וטכנולוגיהבמו"פ  הסכום אותו השקיעה סין .40% -ל 25% -גדל מ

 . מבחינת השקעה נומינלית, סין נמצאת היום במקום השני בעולם, אחרי ארה"ב.2000 -ב
 

 לאומיים-שיתופי פעולה בין
תקנים ידי השאיפה לעבוד עם מומחים עמיתים במ-על מּונעיםמדענים רבים ומוסדותיהם משתפים פעולה אלה עם אלה, 

ידע חדש שיביא לקידום התחום שבו הם עוסקים ולהתמודדות עם  –מכוח סקרנותם  –הטובים ביותר בעולם, ומחפשים 
לאומי נמצא במגמת עלייה, וכך גם אחוז הפרסומים -בעיות פרטניות במסגרתו. לפיכך, שיתוף הפעולה המדעי הבין

 המדעיים המשותפים.
( 2( שיתופי פעולה ישירים בין מדענים ממדינות שונות, )1לאומיים ניתן למיין לשלושה סוגים: )-את שיתופי הפעולה הבין

 גדולים. שלושת אלה מתוארים להלן. תשתית( שיתוף במתקני 3לאומיים ממלכתיים ומוסדיים, )-שיתופי פעולה בין
 
 שיתופי פעולה ישירים בין מדענים ממדינות שונות. 1

לאומיים. -פעילות זו בין מדענים בודדים או קבוצות מדענים המשתפים פעולה היא המסלול העיקרי בקשרי המדע הבין
ידי קרנות ייעודיות, ולפיכך פעילות כזאת תלויה בקיומן של -רבים משיתופי הפעולה האלה אינם ממומנים ישירות על

נוף שיתופי הפעולה בתחומי המו"פ של ישראל משתנה:  פי.האירו ERC -או ה (ISF)קרנות כגון הקרן הלאומית למדע 
בעבר בלט שיתוף הפעולה עם ארה"ב מעל היתר, אולם בעשור האחרון התעצם שיתוף הפעולה עם האיחוד האירופי, 

 ולאחרונה גם עם סין, הודו ומדינות אחרות באסיה, בהתאמה עם התמורות הגלובליות במימון מו"פ שתוארו לעיל.
 
 לאומיים ממלכתיים ומוסדיים-ביןשיתופי פעולה . 2

 למדינת ישראל קשרים ממלכתיים ומוסדיים נרחבים, לדוגמה:
OECD –  הוועדה למדע ולטכנולוגיה;(Committee for Science and Technology, CSTP) 
 ;ידי יחידת הקשר הממומנת ע"י משרד החוץ-ריכוז הפעולות נעשה על –אונסקו 
 עם הנציבות האירופית. 2007 -המו"פ של האיחוד האירופי, על פי הסכם שנחתם ב תכניות

 
 השתתפות ישראל בתכניות המו"פ של האיחוד האירופי 2.1

. היא הוקמה )Innovation Authority(יושבת ופועלת מהרשות לחדשנות  )ISERD(מנהלת המו"פ הישראלית לאירופה 
(, משרד 10%(, משרד המדע )35%(, הרשות לחדשנות )50%בהחלטת ממשלה ומתוקצבת ע"י המועצה להשכלה גבוהה )

להם להצליח בהן. יש האוצר ומשרד החוץ. מטרתה להנגיש את תכניות המסגרת האירופיות לגופים ישראלים ולסייע 
 יתרון מבני לכך, שגוף אחד במדינה, בעל ראייה רחבה, מרכז את הדברים.

זכייה בקולות קוראים של תחום תשתיות מחקר : מישורים שלושהמתקיימת בבתכניות אירופיות השתתפות ישראל 
בשלב  – ESFRIלמפת הדרכים  ותמתכנית המימון ועובר ותתשתיות מחקר שצומח(, Horizon 2020)כגון  בתכנית המימון

 שונים )חלקם יתוארו בהמשך(. פרויקטים בינלאומיים, ומשרד ממשלתי מממןההטמעה יש צורך במעורבות של 
 ,)EUROMED )PartnershipTransport Mediterranean -Euroממשלתיות, ביניהן -קיים מגוון תכניות אירופיות בין

AAL )Ambient Assisted Living Joint Programme Net-ERA( ,EUREKA ו- Eurostars המעבדה האירופית ,
, הוועידה האירופית )EMBL( ,ESFRI )European Cooperation in Science and Technology(לביולוגיה מולקולרית 

                                                           
1 http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm 
2  http://data.uis.unesco.org  
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 ועוד., )EMBC( ,COST )The European Strategy Forum of Research Infrastructure(לביולוגיה מולקולרית 
 תכניתמומנות במסגרת שונה מ. שתי תכניות אלה מERA-Net -ו COSTלמדענים מישראל השתתפות ערה בתכניות 

 ( 2018-28שנתית ) 10לאחרונה הושקה תכנית  .הןמשלימה את התקציב של תכניתאבל ה ,המו"פ האירופית הרגילה
PRIMA )Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area(  ,למערכות מים ומזון חקלאי

לאות והאנרגיה לא הסכימו לחתום על ערבות, רשות החדשנות חתמה מדינות. הואיל ומשרדי המדע, החק 19בהשתתפות 
 גבילה אתמ את התכנית, מתקצבת לחדשנות שרק הרשות ,העובדה אלף אירו לשנה. 750 -עליה לבד ותקצבה אותה ב

 השתתפות האקדמיה. 
ומאז היא חברה בכל התכניות.  (FP4)לתכנית הרביעית  (Associated Country) נלווית מדינההצטרפה ישראל כ 1996 -ב

Horizon 2020 ( זוהי קרן המו"פ הגדולה בעולם, עם תקציב של 2020-2014היא תכנית המסגרת השמינית .)מיליארד  77
גרת החוזה, ישראל משלמת דמי השתתפות קבועים במסשנים. התכנית תומכת כמעט בכל תחום מדעי וטכנולוגי.  7 -אירו ל

מראש, ובתמורה חוקרים ישראלים זכאים להשתתף בכל 'הקולות הקוראים' ולזכות במענקים תחרותיים כמו כל מדען 
, המשמעותיים המתקבלים למחקר םכספיהאחר ממדינות החברות באיחוד האירופי. השתתפות זו חשובה לא רק בשל 

לאומי וקבלת תו איכות למדע הישראלי בעקבות ההצלחה בו, ובשל יצירת -ת במבחן ביצועים ביןההתמודדו בשל אלא גם
 רשתות מדעיות וטכנולוגיות בעלות ערך מדעי וגיאופוליטי מוסף.

 מיליארד אירו. 1.9מיליארד אירו, ואילו ההחזר עד כה עומד על  1.5 -ההשקעה הישראלית הכוללת בתכנית עד כה היא כ
דופן ביחס למדינות אירופה האחרות )ממוצע ההצלחה של  יההצלחה של מדענים ישראלים בתכנית הם יוצאשיעורי 

המענק לחוקר ישראלי היה הגבוה ביותר מכל המדינות. המספרים  H2020(. בתכנית 22%ישראל מאז הצטרפה הוא 
ע"י השנה הוקצה  והן לאקדמיה.הגבוהים של הגשות וזכיות מישראל מעידים על אטרקטיביות התכנית הן לתעשייה 

יכולה לתרום  בריסלבבריסל. נציגות כזאת ב בצוות של הנספח הכלכליעובד  – (עמ"י) עובד מקומי ישראלימשרד הכלכלה 
, התל"ג הישראלי 2019 -ל 2014מאידך גיסא, הגידול בתקציב התכנית בין  מדינת ישראל.המו"פ בלקידום האינטרסים של 

ושער האירו המתחזק גורמים לכך,  אירופיתל בהשוואהגבוהה ההצמיחה הישראלית שצומח בקצב גבוה מהאירופי, 
זאת (. לאור 1.9% -ל 1.4% -מ עלה תכניתהאחוז היחסי של השתתפות ישראל בשישראל נדרשת להגדיל את תשלומיה )

יחד עם זאת, לאור החשיבות העצומה של התכנית לקידום המו"פ במדינת  שיטת התקצוב צריכה להשתנות.נראה, ש
מנת לאפשר את המשך -ישראל, חשוב מאוד שישראל תעשה את מרב המאמצים ותקצה את המשאבים הנדרשים על

 פעילותה הענפה בתכניות המו"פ האירופיות.
כמכון מחקר אירופי, שמשתלב במפת תשתיות המחקר  ,"יד ושם"רון לשואה ולגבורה, רשות הזיכהתבשרנו על ההכרה ב

 האירופיות ובשל כך יזכה למימון שותף. זוהי עדות לחשיבות שרואה אירופה בחקר השואה. אנו, כמובן, מברכים על כך.
 .ובפרסוםבפגישתנו עם נציגי "יד ושם" התרשמנו עמוקות מפעילויותיו בהנצחה, בתיעוד, בחינוך, אך גם במחקר 

(. תקציב התכנית צפוי לגדול, אם כי לא בצורה משמעותית. 7-2021) Horizon Europeתכנית המסגרת התשיעית תקרא 
הלאומנות הגוברת באירופה והברקזיט של בריטניה )אם אכן ימומש( עלולות לפגוע בזכויות ובתנאים של מדינות נלוות, 

 ,(Digital Europe)הדיגיטל  הן בתחומיתכניות מו"פ נוספות שישראל תרוויח רבות מהצטרפות אליהן  כולל ישראל.
אנו ממליצים הן לאקדמיה הישראלית למדעים והן לגופים המייצגים את  .החללו (European Defense Fund)טחון יהב

 ל המשק הישראלי.התעשייה לעשות ניתוח מעמיק של ההשפעה הצפויה לתכניות החדשות ע
 ) ,ERCEuropean Research Council(לחותיהם של מדענים מישראל בקבלת מענקי מחקר מהקרן האירופית למדע הצ

מענקי המחקר מקרן זו מוענקים על בסיס הצטיינות וחדשנות מדעית בלבד, ללא קשר לחלקה של ישראל  מרשימות ביותר.
פעולה מדעי זה עם צמרת החוקרים של אירופה הוא מהמצליחים ביותר לישראל, ואף רווחי שיתוף בתקציב הקרן. 

נחשבת לכה יוקרתית, עד כי הפכה לאחד הקריטריונים להליכי קידום באקדמיה ולבחירה  ERCזכייה במענק כלכלית. 
נות הנלוות מבחינת מספר ברמה הארצית, ישראל במקום השני )אחרי שווייץ( מבין המדי לאקדמיה הישראלית הצעירה.

אביב מופיעים בין -. ברמה המוסדית, מכון ויצמן למדע, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תלERC -ומימון הזכיות ב
על כן אנו ממליצים על המשך השתתפותה של  , בהתאמה(.14 -ו 7, 6הראשונים מכלל המוסדות האירופיים )מקומות 

ירופיות, אגב הבטחת התנאים הדרושים ומתן תמיכה תקציבית הולמת לשיתוף מדינת ישראל בתכניות המדעיות הא
מדעי שיעורי ההגשה וההצלחה במענקים ב שבשונה ממדינות אירופאיות אחרות, ,יש לתת את הדעת על כך פעולה זה.

מספר השערות לכך, ביניהן שבקרב חוקרים במדעי הרוח הועלו  .בהשוואה למדעי הטבעבארץ נמוכים יותר הרוח והחברה 
יש פחות הישגי פרסום  חדשנות ופריצות דרך, ,(impact)השפעה למה מתכוונים בדרישות כגון והחברה פחות ברור 

חשוב  דוקטורים ובציוד.-באנגלית, או שבדיסציפלינות אלה יש צורך נמוך יותר במענקי מחקר גדולים מאוד, בבתר
מץ הסברתי לעידוד חוקרים מצטיינים ממדעי הרוח והחברה להגיש הצעות לקרן זו. בנוסף, מדענים בכירים להשקיע מא

, ובכך תורמים הן לפעילות הקרן היוקרתית והן להגדלת סיכויי ERC -מהארץ יושבים במספר רב של ועדות שיפוט של ה
  רי סגל להשתתף בוועדות כאלה.הזכייה של חוקרים ישראלים. אנו ממליצים למוסדות המחקר לעודד חב

הסטודנטים הבינלאומיים באקדמיה  שיעור אתלהעלות  הנייר המדיניות על בינלאומיות של ות"ת מציין את כוונת
ctions Aodowska Curie łMarie Sk. תכנית האיחוד האירופי 24%הישראלית, כאשר היעד לעשור הקרוב עומד על 

)MSCA(  ומאפשרת לחוקרים, החל משלב הדוקטורט ואילך, לשדרג )מחייבת ניידות חוקרים בין מדינות )ובין מגזרים
ות למוסדות הישראלים חיזוק קשרים עם מוסד תכניתאת הכשרתם, כישוריהם וקשריהם הבינ"ל. בנוסף, מאפשרת ה

בפועל,  זו להיות אחד האמצעים העיקריים למימוש חזון ות"ת. תכניתיכולה  ,. לפיכךמצויניםבחו"ל וקליטת חוקרים 
מרגע שהאיחוד האירופי ביטל את תכנית השבת חוקרים צעירים בתכנית זו ישראל לא ממצה כיום את הפוטנציאל שלה. 

ראלים שחזרו לארץ בעזרתה, העניין של האקדמיה הישראלית חוקרים יש 390תכנית בה ישראל כיכבה עם מעל  –לארצם 
מאופיינת באתגרים ייחודיים לישראל, אתגרים ברמת  MSCA תכניתההשתתפות הישראלית בצנח.  MSCAבתכנית 

חסמים מובנים בתכנית כוללים העדר תקציב ייעודי למתאם עבור ניהול  , ואתגרים ברמת המוסדות וות"ת.תכניתה
 ITNהגבלת מימון המענק בתכנית  ;התקציב מוקדש למשכורות ומעט מאוד להוצאות המחקר עצמו עיקר ;הפרויקט

(Innovative Training Network) הדרישה  ;שנים 4שנים, בעוד שלימודי דוקטורט אורכים לרוב לפחות  3 -ל
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ת מחצית מהזמן ושהמנחה יעסקו במחקר בתעשייה לפחו EID (European Industrial Doctorate)שדוקטורנטים בתכנית 
ישראל אינה בראש רשימת היעדים המועדפים בין האתגרים הייחודיים לישראל: לא חייב להיות מהסגל האקדמי, ועוד. 

( המוטל על המוסד 20%היטל גבוה ) ;דוקטורט-בתרעל מרבית החוקרים המצטיינים באירופה ובעולם לתקופת דוקטורט ו
השתתפות ישראל בתכנית הפנסיה האירופית -אי ;אליהם היא כאל עובדים זריםשההתייחסות  ,בגין חוקרים מחו"ל
מחסור בקורסים באנגלית בחלק  ;תהליך ארוך ומסורבל לקבלת אשרות לחוקרים (Resave);לחוקרים ניידים 
גישת  ;ב של ות"תובמודל התקצ MSCAהכללת תכנית -ישראליים כוללים את אי-חסמים פנים ועוד. ;מהאוניברסיטאות

מוסדיים כוללים חוסר מודעות -המלגות הנהוגה בישראל לעומת גישת המשכורות הנהוגה באירופה, ועוד. חסמים פנים
מתן קרדיט למנחה )מהמענק ו/או מהמוסד( על הנחיית -אי ;עול מנהלי כבד ;למאפיינים הייחודיים של התכנית

ת טפסים ומידע לא מספקת באנגלית במרבית המוסדות, תשתי ;הסטודנטים הזרים ו/או על מתן כל קורס חדש באנגלית
. אנו ממליצים לקיים מפגש סיעור מוחות בהשתתפות MSCAהכין נייר עמדה מפורט בנושא תכנית  ISERDועוד. צוות 

משרד , הצוות, רשויות המחקר במוסדות השונים וגורמים מקצועיים רלבנטיים )ות"ת, משרד הכלכלה, משרד הפנים
 ( במטרה לגבש מתווה שיאפשר מימוש טוב יותר של התכנית בישראל.  המיסים ורשות האוצר

ים עתירי השקעה המאגדים מספר קבוצות מהאקדמיה יכמו כן, מדענים מישראל מתקשים להשתלב בפרויקטים אירופ
דוקטורט -בתרמבצעים שרוב המדענים הצעירים  ,איה )קונסורציה(. אחת החולשות המובנות במדע הישראלי היומהתעשי
הם מהם לא מרושתים למדע האירופי ונדרשת ה הישראלית ינקלטים באקדמיה או בתעשיו חוזרים כשהם ,לכן. בארה"ב

   תקופה ארוכה יחסית של לימוד התרבות המדעית באירופה.
 

 לאומיות-קרנות דו 2.2
זוכה להתייחסות מיוחדת בדו"ח זה לאור איכותה  GIFקרן  :)GIF( גרמניה למחקר ופיתוח מדעי-קרן ישראל 2.2.1

וחשיבותה המדעית מחד, ומצוקתה התקציבית והפגיעה התדמיתית בה בשנה האחרונה מאידך. דיון במצב הקרן התקיים 
 .2019והוועדה האחראית לדו"ח מצב המדע  2016המדע  במסגרת ארבע ישיבות שונות של ועדת המעקב ליישום דו"ח מצב

 יש לציין, שפרופ' אליעז חבר במועצת הנגידים של הקרן.
והבונדסטאג הכירו בה  ישראל . שרי המדע של גרמניה וישראל חתמו על הסכם הקמתה, וכנסת1986 -נוסדה ב GIF קרן

הקרן קמה כדי לקדם ר ממוקם במינכן. ושיקהמשרדה הראשי ממוקם בירושלים, בעוד משרד  כגוף סטטוטורי עצמאי.
הידידות וההבנה ביניהן  את קשרי המדע והטכנולוגיה בין שתי המדינות, מתוך הכרה ששיתוף פעולה מדעי יחזק את קשרי

היא  GIFבגרמניה ובישראל. קרן הקרן תומכת במחקר בסיסי ובמחקר יישומי למטרות שלום  ויקדם את המו"פ לתועלתן.
אבן מרכזית במחקר הבסיסי בארץ ומשמשת כר לשיתופי פעולה מדעיים יוצאי דופן בין המדענים משתי המדינות 

מדעית. מדענים למופת מבחינה הקרן מתנהלת  .ולחשיפת מדענים גרמנים צעירים להיסטוריה ולתרבות של מדינת ישראל
כלות וחתני  15נמנים  GIFעם הזוכים במענקי קרן  .הקרן במימוןצמאים לשיתופי פעולה מצטיינים בישראל ובגרמניה 

כלות וחתני פרס לייבניץ.  64 -כלות וחתני פרס ישראל, ו 37מישראל(,  10כלות וחתני פרס וולף ) 12מישראל(,  3פרס נובל )
קיימים כמעט בשום מדינה  לאש ,הולץ()רובם שייכים לרשת הלמ גדולים גרמניה היא מעצמה מדעית, עם מתקני מחקר

 , ועם יכולות מדעיות משלימות לאלה בישראל. לפיכך, שיתוף הפעולה המדעי איתה חשוב מאוד למדע בישראל.אחרת
מהפרסומים המדעיים של חוקרים ישראליים בעשרים השנים האחרונות הם עם שותפים מגרמניה )מקום  7%לראייה, 

הפרסומים הישראלים ממחקרים הממומנים ע"י שיעור  מפרסומי ישראל(. 23% -תפים לשני אחרי ארה"ב, שחוקריה שו
אחת מן הקרנות התחרותיות שזכייה  היא GIFקרן . 2018 -ב 1.3% -ל 1998 -מכלל פרסומי ישראל ב 0.8% -גדל מ GIFקרן 

אחת משתי  זוהייתרה מכך, בהן נחשבת יוקרתית ועשויה לעזור לחברות ולחברי סגל צעירים בהליכי קידום באקדמיה. 
. פן ייחודי הרוח החברה, והיחידה שתומכת במדעי ת בחוקרים ממדעיושתומכ היחידות תוהתחרותי תולאומי-הדו נותקרה

התכנית  .(2001 -, שהושקה בYSP)תכנית  שיתופי פעולה בין חוקרים צעירים משתי המדינותשל הקרן הוא תמיכה ב
שותף/פה לשנים מאז סיום הדוקטורט שלהם )או תואר מקביל(, ובשלב ההגשה אין דרישה  8תומכת בחוקרים שטרם עברו 

נאות משותפות לחוקרים צעירים הקרן מארגנת כינוסים בנושאים מדעיים וסד 2016. בנוסף, מאז שנת השנייה מדינהמה
 (.GYSMמובילים משתי המדינות )תכנית 

בראש מועצת הנגידים של  הכספים המיועדים לחלוקה נגזרים מרווחיה, קרי מהריבית. בהקרן צמיתה, היא  GIFקרן 
דיסציפלינות הקרן עומדים שרי המדע של שתי המדינות, וחברים בה שישה מדענים בעלי שם משתי המדינות, המייצגים 

שונות, מוסדות שונים, ואת שני המגדרים. מועצת הנגידים מתווה את מדיניות ניהול הקרן, וששת המדענים החברים בה 
 סמך חוות הדעת של ועדות מקצועיות-דנים ומחליטים על הזוכים במענקי המחקר, במסגרת התקציב שמוגדר להם ועל

  ליך השיפוט המדעי התחרותי.ידי הקרן בשנה נתונה ושניהלו את ה-שמונו על
לצד הישראלי. בחמשת  למעלה ממחציתםמיליון אירו לחוקרים משתי המדינות,  262.7 מאז הקמתה, הקרן חילקה

אלף אירו בתכנית  18-27.5 -בתכנית הרגילה ו אלף אירו 168-209המענק הממוצע היה  שיעור המחזורים האחרונים
המענק המרבי במטרה להפוך את הקרן לאטרקטיבית יותר,  שיעור להגדיל את בעקבות החלטת מועצת הנגידים הצעירים.
אלף אירו בתכנית הצעירים. בשבעת  28 -אלף אירו בתכנית הרגילה ו 300המענק המרבי שהוענק היה  2017-8במחזור 

  הצעירים.בתכנית  21-33% -בתכנית הרגילה ו 13-26%ההצלחה היה שיעור  ,2017 -ל 2011המחזורים שבין השנים 
מאז  שלא קיימת יותר בשוק. ,ריבית גבוההונהנה מ( החשכ"ל) אצל החשב הכללי הושקע, הון הקרן 2014בדצמבר  31 עד

משמעותית בשנים האחרונות.  תקציב הקרן קטן ,לכמעט אפס הריביתבשער  בשל ירידהשפקע ההסכם עם החשכ"ל ו
במקום זאת,  מיליון אירו, כדי להגן עליה לטווח ארוך. 203 -מועצת הנגידים קיבלה החלטה לא לנגוס בקרן, שגודלה כ

ידי שני משרדי -מיליון אירו לשנה על 4.8בסך  2010-2במטרה לגשר על הפער, הוגדל תקציב המחקרים של הקרן בשנים 
ירידה בשער , בשל גידול בעלויות המחקר )בעיקר ציוד וכוח אדם(אולם, מיליון אירו לשנה.  5ך סב 2014-7המדע, ובשנים 

מעמיסות  בישראל שהאוניברסיטאות (overheads) תקורותהו (2019 -ל 2003לאירו בין השנים ₪  4.18 -ל 5.15 -מ) החליפין
חייבה את הקרן לעבור ה במספר בקשות המימון במקביל, העליי , מענק המחקר נטו לחוקר הישראלי קטן.באופן לא רשמי

אולם גם כך אחוזי הזכייה במענקים  ,2016החל משנת  ,שנתי בתכנית מדענים צעירים(-)דו שנתי-למסלול מימון תלת
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המומלצים  33% -, קרוב ל30% לכל הפחותלדעתנו, הרצוי ) נמוכים משמעותית מהסף( 2017–2013בשנים  25.7%–13%)
בהעדר תקציב מספיק.  ,יש הצעות, שקיבלו חוות דעת מצוינות בתהליך השיפוט המדעי ועדיין לא ממומנות .(ISF -ע"י ה

 להעדפת קרנות מחקר אחרות, במיוחד בקרב החוקרים המבוססים.הובילו תסכול רב בקרב המדענים ומגמות אלה יצרו 
הובילה לירידה  ,2016, החל מיוני אלף אירו 20 -אלף אירו ל 40 -אפילו בקרב הצעירים, הורדת גובה המענק המרבי מ

 בשנה האחרונה הקרן נפגעה. 7 -עובדים ל 16 -הצורך לחסוך בעלויות הוביל לצמצום צוות עובדי הקרן, מבמספר ההגשות. 
, מהתפטרות שתי פרופסוריות גרמניות מהמועצה ידי שר המדע-גם מפרשת פסילת מינויה של פרופסור יעל אמיתי על

 .ומכך שנכון להיום מועצת הנגידים כוללת רק שלושה מתוך שישה מדענים ,בעיתונות שונים מיםמפרסו ת,בעקבות זא
( מענקים קטנים מדי, 2הצלחה נמוך מדי, ) שיעור (1)היא כאמור שילוב של  מההיבט המדעי ה העיקרית, הבעייחד עם זאת

 ( מחזורי הגשות רחוקים מדי.3) -ו
ממשלתי(, ולפי -מיליון אירו בלבד )לאחר שפג הסכם הגדלת התקציב הדו 7-שאשתקד היה תקציב הקרן כ ,יש לציין

 2.5אישר העברת  (BMBF)משרד המדע הגרמני  בהקדם.לשנה מיליון אירו  5-הערכת הקרן נדרשת תוספת גישור של כ
לה משנה שטרם התקבל האישור מהצד מיליון אירו, מותנה בהקצאת סכום זהה מהצד הישראלי. למרבה הצער, זה למע

יתרה מכך,  .(ממשרד המדע₪ אלף  100 -מות"ת ו₪ אלף  400ממשרד האוצר, ₪ מיליון  2הקצאה בסך  משלבה) הישראלי
פצירים בגורמים וממצב זה אנו רואים בדאגה . לשנת תשע"ט, אך לא מעבר לכך יעודילשם כך תקציב י ות"ת שריינה

בנובמבר  9מתאריך  3123ה סעיף ה' בהחלטת הממשלהרלבנטיים בישראל להעביר את התקציב שהובטח לקרן. זאת ועוד, 
הקרן מוזכרת כמקור תקציבי למימון  –, וגרוע מכך GIFם "דמי חברות" בקרן מילא קיישכן  ,ערבב מין בשאינו מינו 2017

לא תיפגע.  GIFשמקבלי ההחלטות יפעלו בהקדם לתיקון ההחלטה, כך שקרן  אנו תקווה, SESAME(.3(פעילות אחרת 
להתאים את מסגרת המימון שלה, בתיאום עם ו להירתם בדחיפות לעזרת הקרן מליצים לקובעי המדיניותבנוסף, אנו 

מצוינים גורמי ממשל בגרמניה, לממדים שיאפשרו למדענים משתי המדינות להמשיך ולפתח שיתופי פעולה מדעיים 
 -בנוסף להלוואת הגישור, אנו ממליצים להגדיל את הקרן עצמה )הפעם האחרונה בה היא הוגדלה היתה ב במסגרת הקרן.

אנו ממליצים  מיליון אירו בשנה. 12 לפחות הקרן על התשואה של מיליון אירו(, במטרה לייצב את 50של בשיעור  ,2005
 DFG ,Leibniz-לקרנות מחקר אחרות, גרמניות וישראליות, ובכלל זה הו GIFמשותפות חדשות לקרן  תכניותגם להשיק 

Association ,Helmholtz Institutes ,DAAD ,Alexander von Humboldt Foundation וכו' )ראה ,
organisations.html-funding/funding-germany.org/en/research-in-ww.researchhttps://w.)  בנוסף, לאור

מצוקת המשאבים החליטה מועצת הנגידים לבחון אפשרות להשקת תכנית חדשה למחקר יישומי בשיתוף התעשייה 
כך. כמו כן, יש להיזהר מפגיעה להערכתנו, בטווח הארוך תידרש הקצאת תקציב ייעודי לשם  ובהשתתפות במימון מטעמה.

במימון מחקרים ממדעי הרוח והחברה או מפגיעה במימון מדע בסיסי, במיוחד לאור העובדה שלמדע יישומי יש מקורות 
כדי למנוע בעתיד ערבוב פוליטיקה לבסוף, מימון מבוססים אחרים, כגון משרד הכלכלה והרשות לחדשנות הפועלת תחתיו. 

שגוף מדעי בכיר במדינת ישראל, כגון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, יהיה מעורב בהכנת במדע, אנו ממליצים 
 הנציגים הישראלים במועצת הנגידים. 3את  המדע שמתוכה יבחר שר ,רשימת מדעניות ומדענים בכירים

 
משמשת מסגרת נוספת לשיתופי פעולה  DIPקרן  :)DIP )Israelische Projektkooperation-Deutschקרן  2.2.2

. היא מממנת )DFG(ידי הקרן הלאומית הגרמנית למחקר -ומנוהלת על 1997 -מדעיים בין גרמניה לישראל. הקרן נוסדה ב
. הדגש הוא על מדעי הטבע והחיים, ם גרמנים וישראליםמדי שנה שלושה עד ארבעה מחקרים המאגדים קבוצות מדעני

אירו מיליון  1.655 המחקרים ממומנים לתקופה של חמש שנים, בסך כולל שלאך פרויקטים ממדעי הרוח ממומנים גם כן. 
 למחקר.

 
כדי לקדם נושאים  רה"בידי ישראל וא-על 1972 -ב נוסדה BSF ןקר :)BSF( ארה"ב-לאומית ישראל-הקרן הדו 2.2.3

ולסייע לשיתוף הפעולה בין מדענים בשתיהן. שיתוף הפעולה  ,אשר לשתי המדינות עניין בהם ,בתחומי המדע והטכנולוגיה
רותיה משמשים למימון פ  , שצמיתההקימו לצורך זה קרן  ה"במתבטא בתכניות מחקר ובמחקרים משותפים. ישראל ואר

מתן מענקי מחקר לשלוש שנים, ארגון סדנאות מחקר והענקת מענקי השתלמות לחוקרים  –פעולות שונות של הקרן 
 אחת מנוהלת בבנק ישראל והשנייה אצל החשכ"ל. –הקרן בישראל ניזונה משתי קרנות צמיתות  ם משתי המדינות.צעירי

שנים  4 -אלף דולר ל 130מיליון דולר לשנה. המענק הממוצע בקרן הוא  16 -בשנים האחרונות הקרנות הצמיתות מניבות כ
גישת הקרן אלף דולר לשנתיים.  75ירים, בה מוענקים עד יש גם תכנית לצע יחד. (הישראלי והאמריקאי) לשני השותפים

מנת למקסם את מספר שיתופי הפעולה -היא להגדיל את מספר המענקים הממומנים במקביל להקטנת גובה כל מענק על
הקרן עברה להגשה אחת לשנה לסירוגין של תחום  שנה 15 -, לפני כלאור מגבלות תקציבבין חוקרים מישראל ומארה"ב. 

בשנים הראשונות תמכה הקרן במחקרים בתחום מדעי החיים ומדעי הטבע המדעים הפיזיקליים ותחום מדעי החיים. 
כמו כן, בראשית הדרך  עדיין, תחום מדעי הרוח לא ממומן. בלבד, אולם בהמשך נוסף מימון מחקרים במדעי החברה.

לממן הצעות מחקר מהנדסה. למרות שבשנים האחרונות מומנו הצעות ספורות כאלה באמצעות התקבלה החלטה לא 
מנת שניתן יהיה להביא את ייצוג ההנדסות -על BSF, נדרשת הגדלה תקציבית של קרן BSF-NSFהתכנית המשותפת 

את הנדסה  רשמית מעבר לכך, אנו ממליצים לפנות למועצת המנהלים של הקרן בבקשה להוסיף השונות להיקף ראוי.
 .BSFומדעי הרוח לתחומים הזכאים למימון מטעם קרן 

בטיפוח הקשר המדעי בין המדינות ירדה בהדרגה במהלך  BSF -, יעילות ה1984מאחר שהקרן השמורה לא עודכנה מאז 
 מל"גומבלה ממשרד האוצר הישראלי יממנפת הקרן סכום צנוע שק 2012 -החל מ השנים. במטרה להתמודד עם בעיה זו,

שהוגש  ,החל מדו"ח ועדת המעקב הראשונה .)NSF( ה"בבקרן הלאומית למדע של אר מחלקות 12לשיתוף פעולה עם 
בעקבות גיבוש  ,2016 -מהחל  ,, האקדמיה למדעים המליצה על מימון ייעודי להגברת שיתוף פעולה זה. ואכן2015באפריל 

תכניות  16היו כבר  2016 -ב שנים. 6 -ל₪ מיליון  NSF 196 -הקצתה ות"ת לתכנית המשותפת עם התכנית החומש החדשה, 

                                                           
3 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3123_2017 
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מממן את  BSF -ר האמריקאי, ואילו הקמממן את החו NSF -. בהצעות הנבחרות למימון, הNSF -מימון משותפות עם ה
 -על כ 2016 -עמד ב NSF -החוקר הישראלי מהכספים הייעודיים שמקורם בממשלת ישראל. תקציב שיתוף הפעולה עם ה

לבדה לממן את  BSF -מיליון דולר, ודווח על פער כספי גדל והולך בין התרחבות התכנית המשותפת לבין יכולתה של ה 5.5
נגרעו מדעי החברה מהתחומים הזכאים למימון בתכנית  מכךכתוצאה  ו.המדענים הישראלים הנבחרים למימון בתכנית ז

NSF-BSF.  נדגיש, כי האמריקאים גודלם היחסי בשתי המדינות. המבטאת את גם מדעי החיים אינם זוכים לתמיכה
תברר, כי אין מאנו עדים להצלחה מסחררת של תכנית זו.  .BSF-NSFהביעו עניין בהגדלת היקף התכנית המשותפת 

אנו רואים , הישג שיש להמשיך ולטפח. NSF -קשרים מדעיים מסועפים מעין אלו עם המדינה אחרת בעולם אשר לה 
אין צורך להכביר מילים על חשיבות תכנית זו, . BSF-NSF בברכה את השקעתה של ות"ת בהרחבת התכנית המשותפת

(, ובעיקר לאור 2016ונובמבר  2015 מאיראלית למדעים )כפי שהומלץ בדוחות הקודמים של האקדמיה הלאומית היש
כי תכנית זו תיבחן מחדש לאחר שש שנים כדי להבטיח את  ,ההצלחה המדעית שתכנית זו נוחלת בפועל. אנו ממליצים

לשים לב כי כאמור התאמת מסגרת המימון של ות"ת לצרכים שיעלו אז ולהצלחת התכנית בעתיד. חרף הנאמר לעיל יש 
שהתכנית  ,, ולפיכך יוצר עיוותים. אנו מקוויםBSF-איננו אחיד לכל הדיסציפלינות של ה NSF-הפעולה עם השיתוף 

 המשותפת תכלול בעתיד שטחים מדעיים שעד כה לא זכו לתמיכה, בעיקר בשל חוסר משאבים מספיקים. 
 

על ידי ישראל וארה"ב  1977 -נוסדה ב BARDקרן  :)BARD(ישראל -לאומית למו"פ חקלאי ארה"ב-הקרן הדו 2.2.4
רותיה של קרן פ  כדי לקדם מחקר בסיסי ויישומי משותף בתחום החקלאות לתועלת שתי המדינות. פעילות זו ממומנת מ

אלף  300 -בסדר גודל של כ – מיליון דולר, שהוקמה מכספי שתי המדינות בחלקים שווים. מענקי הקרן 100שמורה של 
תחומי  למוקדשים לפיתוח, להתמודדות עם שינויי האקלים ולפתרון בעיות בכ –דולר למחקר במשך שלוש שנים 

דוקטורים, מלגות לסטודנטים ומימון כינוסים מדעיים. היקף הפעילות -החקלאות. הם כוללים בין היתר תמיכה בבתר
תהליך הבחינה של ההצעות המופנות לקרן נעשה במקביל בוועדות שיפוט ייעודיות  ר.מיליון דול 7 -הוא כהשנתי של הקרן 

כ מועברים הדירוג "ב. כל הצעה מוערכת גם במדדי חשיבות לאומית לכל אחת מהמדינות. רק אח"ארהבבישראל ו
 נוספת פעם תהמשקלל, ב"וההמלצות למימון לוועדה מייעצת המורכבת מחמישה חוקרים בכירים מישראל וחמישה מארה

 ועדה זו ממליצה לבסוף רק על התכניות הטובות ביותר הראויות למימון. אחת. עדיפויות רשימת לכדי ההצעות כלל את
במועצת המנהלים  למימון. יזכו המומלצות מההצעותלה וזו מחליטה א ,ההמלצות מוגשות למועצת המנהלים של הקרן

גם מחקרים  , בנוסף למחקרים באקדמיה,הקרן מממנת 2018מאז  .אמריקניםשל הקרן מכהנים שלושה ישראלים ושלושה 
 של חברות עסקיות.

 
 לאומיות אחרות-תכניות דו 2.3

קיימות תכניות נוספות לשיתופי פעולה מחקריים בין ישראל למדינות אחרות. שיתופי פעולה אלה מבוססים לרוב על 
ת ע"י ולדוגמה לאור יכולות משלימות הקיימות בהן. תכניות אלה מנוהל, יחד תחומים ששתי המדינות מעוניינות לקדם

להטמיע בהצלחה כמה  ISF -ה שנים האחרונות הצליחהאו ע"י משרד המדע והטכנולוגיה. ב (ISF)הקרן הלאומית למדע 
ות לות"ת להרחיב את הקשרים האלה למדינ יםממליצ אנועם סין והודו.  בעיקרלאומיות חדשניות, -תכניות דו

במשרד המדע והטכנולוגיה קיים  אה, יפן, אוסטרליה וסינגפור.יות מדעית מובהקת דוגמת קנדה, קורשמתאפיינות במצוינ
ולהפעלת תכניות מחקר  פיםפעולה משות מיאגף לקשרי חוץ, המקיים קשרים עם מדינות שונות בעולם לחתימה על הסכ

 גרמניה,קוריאה, טאיוון, וייטנאם,  הודו, יפן, סין,קנדה, ברזיל,  כולל, מדינות 30 עםתכניות משותפות משרד למשותפות. 
היקף סלובקיה וסלובניה. אוקראינה, בלארוס, פורטוגל, צ'כיה, קרואטיה, צרפת, איטליה, רוסיה,  אוסטריה, בריטניה,

מימון הוא רק בתכניות אלה משרד הכלכלה אינו שותף. ה₪. מיליון  46 -הוא כ 2018-2019המימון בכל אחת מהשנים 
חתמה  2018בשנת  ידי אוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר, והתקציב לא מיועד למימון חברות.-למחקרים המובלים על

נוסף, נחתמו הסכמי יוון, קפריסין ופולין. בסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע הסכמי שיתופי פעולה חדשים עם 
יצוע חקר התכנות לירח ואת ב SPACE ILרט, נציין את שיגור החללית וסוכנות החלל האיטלקית. בפ NASAעם  יישום

לאומיים השונים ישראל -. ראוי להזכיר, שבשיתופי הפעולה הביןיניםילוו-צרפתית על גבי ננו-למשימה משותפת ישראלית
החדשנות של  לאחרונה פורסם על עליית ישראל למקום החמישי בעולם באינדקס נהנית ממוניטין החדשנות המצוין שלה.

Bloomberg.4  
 

 לאומיים-הסכמים בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לבין אקדמיות וארגוני מדע בין 2.4
-באירופה, באמריקה, במרכז אסיה, בתתמדינות  39 -)ברובם אקדמיות למדעים( ב מוסדות 40לאקדמיה הסכמים עם 

רה בארגונים היבשת ההודית ובמזרח הרחוק בשנים האחרונות פעלה האקדמיה  .לאומיים חשובים רבים-בין, והיא חב 
, בעולם כגון ארה"ב לאומיים המדעיים עם המדינות המובילות-חיזוק הקשרים הבין( 1) נמרצות בשני כיוונים מרכזיים:

 בריטניה, גרמניה, צרפת, יפן, סין והודו. במסגרת זו הגדילה האקדמיה את השתתפותה התקציבית וערכה כינוסים
נחתם הסכם היסטורי לשיתוף פעולה  2019בשנת  שהשתתפו בהם מבכירי המדענים במדינות אלה. ,וסדנאות משותפים

לכינוסים של מדענים צעירים  חלק ניכר מן הפעילות הוקדש גם בין האקדמיה הישראלית לבין האקדמיה האמריקאית. 
מביאה לידי ביטוי את הקשר המיוחד בהסכם שיתוף  (Kavli Frontiers of Science) תכנית קאוולילדוגמה,  .מצטיינים

חיזוק ( 2). (NAS) הפעולה בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לאקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים
ת ופעילּו ,לאומיים כמו המורשת היהודית, מדינות מוסלמיות-הקשרים עם מדינות שבהן יש הדגשים חברתיים ובין

לאומיים של האקדמיה באים לידי ביטוי בחילופי חוקרים במסגרת הסכמים -קשרים הביןה אזורית באגן הים התיכון.
-לאומיות, במתן חסות לתכניות יוקרתיות למלגות בתר-לאומיות ורב-עם אקדמיות בעולם, בקיום סדנאות מדעיות דו

האקדמיה מייצגת . לאומיים-המדעית הישראלית בארגוני מדע בין דוקטורט, בפעילות מדעית אזורית ובייצוג הקהילייה

                                                           
4 https://nocamels.com/2019/01/israel-5th-2019-bloomberg-innovation-index/   
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. )ESF(והקרן האירופית למדע  )ICSU(לאומית למדע -המועצה הביןלאומיים כגון -את ישראל בארגוני גג מדעיים בין
דוגמאות מרכזיות  גג של אקדמיות שונות באירופה.-הגג העולמי של האקדמיות( ובארגוני-)ארגון IAP -האקדמיה חברה ב

 לשיתופי פעולה במסגרת זו כוללות את ארה"ב, אנגליה, גרמניה, סין, הודו, טאיוון ודרום קוריאה.
זמת המוסדות וידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בי-על 1982 -המרכז האקדמי הישראלי בקהיר הוקם ב

האקדמיה מפעילה . 1979 -להשכלה גבוהה והחברה המזרחית הישראלית בעקבות הסכם התרבות בין ישראל למצרים מ
משימתו העיקרית של המרכז היא להדק את הקשרים בין האוניברסיטאות ובין החוקרים  את המרכז במימון ות"ת.

צרים ובישראל, לסייע לחוקרים משתי המדינות להשיג חומר מספריות ומארכיונים בנושאי מחקרם ולטפח מחקרים במ
משותפים. מן הצד המצרי רוב המשתמשים בשירותי המרכז הם חוקרים וסטודנטים מצריים בתחומי הלשון והספרות 

 בתחומי ההיסטוריה והתרבות המצרית והערבית.חוקרים וסטודנטים  – העברית ומדעי היהדות בכלל, ומן הצד הישראלי
בעקבות השינויים האחרונים שעברה מצרים, בשנים האחרונות מפעילים את המרכז עובדיו המצרים, בעוד מנהל המרכז 

 בטחוני מאפשר זאת.-מבקר במצרים מעת לעת, כאשר המצב המדיני
בהשתתפות ירדן, הרשות  –ל אזור המזרח התיכון נוסד בוושינגטון איגוד נשיאי האקדמיות ומועצת המדע ש 1994 -ב

הפלסטינית, מצרים וישראל ובחסות האקדמיות הלאומיות של ארה"ב. האיגוד החליט לקיים פגישות סדירות באזור וכן 
דנו תהיה נכונות צ  ענפה זו נפסקה בשל ההתפתחויות במזרח התיכון, ומ תמחקרים, סדנאות ופעולות משותפות. פעילּו

  להמשיכה.
דוקטורים( -ראחת החולשות הברורות של המדע בארץ היא נוכחותם הדלה יחסית של חוקרים צעירים )דוקטורים ובת

ממדינות המערב, ובעיקר מארה"ב, באוניברסיטאות הישראליות. חוקרים אלה מעשירים את איכות המחקר וגיווני וכן 
בעקבות המלצת האקדמיה  תקופת ההשתלמות. משמשים שגרירים למחקר ולאורח החיים בארץ בשובם לחו"ל בתום

התגבשו בשנים האחרונות  ,. לשמחתנו2015 מאיהצעירה, ועדת המעקב הראשונה גיבשה המלצה ברוח זו בדו"ח שהוגש ב
דוקטורים מצפון אמריקה )תכנית "צוקרמן"( ומאנגליה )תכנית "סר רלף כהן"( לישראל, -מספר תכניות להבאת בתר

 ,פועלת באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדה 2016 -החל מ הות"ת והאקדמיה למדעים.בסיוע פילנטרופי, 
דוקטורים מצטיינים. יש לשקול צעדים -להבאת בתר ,המורכבת מחברי האקדמיה ומחברי האקדמיה הצעירה הישראלית

 ת המחקר בארץ.מעשיים חדשים להבאת חוקרים צעירים ממדינות המערב ארצה, בעיקר מארה"ב, כדי להשביח א
 
 ף במתקני תשתית גדוליםשיתו. 3

מתקני מחקר גדולים דורשים משאבי שטח, תקציב, תחזוקה שוטפת וכוח אדם שאין ביכולתה של ישראל להעמיד. מתקני 
לאומיים. הם חיוניים להתקדמות הידע האנושי והטכנולוגיה. ישראל -מחקר גדולים הם תוצאה של שיתופי פעולה בין

רה בכמה השימוש במתקנים אלה חושף שיתופי פעולה כאלה, ופעילות מדעניה במסגרתם זוכה להערכה רבה בעולם.  חב 
-לשיטות מחקר מתקדמות ולגישות פורצות דרך ומאפשר להם להפגין את מצוינותם ברמה הבין את המדענים הישראלים

כדי לאפשר למדענים לאומית הגבוהה ביותר, לתרום לשת"פ אזורי ולפתח שיתופי פעולה עם קבוצות מובילות בחו"ל. 
הלאומית הישראלית ישראלים להשתמש במתקנים כאלה, המדינה מקדישה אמצעים לא מבוטלים, בחסות האקדמיה 

לאומיות. -חבר במועצות המנהלים של חלק מן התשתיות הבין משרד המדע והטכנולוגיהלמדעים וות"ת, כמתואר להלן. 
 ;₪(מיליון  7)מעל , גרמניה היידלברגאשר ב EMBLבמעבדה האירופית לביולוגיה מולקולרית  המשרד משלם דמי חברות

CERN, (מיליון  4ה, שווייץ )מעל במערבית לעיר ז'נ₪; SESAME  רשת  ;₪(מיליון  2.4)מעל אשר באלאן, ירדן-Instruct
ERIC רשת  ;לחקר ביולוגיה מבנית שמרכזה באוקספורד, אנגליהERIC-EMBRC ורשת אירופית ;לחקר ביולוגיה ימית 
EuBI תמשי קרינת סינכרוטרון וישראל חברה גם בארגון האירופי למשרפואה. -לטכנולוגיות דימות בביולוגיה ובביו- 
FEL ,ESUO. 

והיא זו האחראית  הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון היא ועדה פנימית של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
היא אחראית  זובמסגרת  .)מאיצי חלקיקים מעגליים( לקידום הפעילות המדעית בנושא קרינת הסינכרוטרון בישראל

כך שתתאפשר למדענים ישראלים גישה חופשית אליהם לצורך  ,למימון חלקה של ישראל במתקני הסינכרוטרון בעולם
 מחקריהם.

 
פיזיקת החלקיקים האלמנטריים חוקרת את רכיבי היסוד של גרעיני האטום  הסמוך לז'נבה: CERNמאיץ החלקיקים 

הוא המרכז הגדול בעולם לחקר  CERN זאת באמצעות מאיצים בעלי אנרגיות גבוהות מאוד. ;ואת הכוחות הפועלים בהם
שהתחיל  Large Haldron Collider (LHC), מהם מפעיל מכלול של מאיצי חלקיקיםהוא לאומי. -זהו גוף בין חלקיקים.
-טרה 7 של לאנרגיה עד שמואצים, פרוטונים התנגשות לניסויי נועד המאיץ .הוא המאיץ הגדול בעולם 2008 -לפעול ב
 . אחד כל וולט-אלקטרון

והמוביל את הפעילות המדעית הניסויית שנערכת בו הוא הוועדה הלאומית לאנרגיות  CERN -הגוף המייצג את ישראל ב
 CERN -השתתפות ישראל ב שר המדע.גבוהות. חבריה ממונים על ידי נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ו

מושתתת בראש ובראשונה על הצטיינותה המדעית ועל הקשר המדעי שלה לקהילה המדעית בתחומי הפיזיקה של אנרגיות 
חתמה ישראל על הסכם הצטרפות  1990 -ב מיליון דולר. 7-8שיעור השקעת מדינת ישראל בהשתתפות בפרויקט:  גבוהות.

)נכון CERN  -הונף דגל ישראל בטקס צירופו אל דגלי המדינות החברות האחרות ב 2014בינואר במעמד משקיף.  CERN -ל
 CERNהוכתרו בהצלחה המאמצים שנמשכו שנים רבות להביא את  2013זאת לאחר שבדצמבר   ;כאלה( 23להיום, סה"כ 

ת ּושותפ. CERNסגן נשיא מועצת נבחר פרופ' אליעזר רבינוביץ לתפקיד  2015 -ב לקבל את ישראל כחברה מלאה במועצה.
, ותרומתה הייחודית היא בניית גלאים בשבילו. (ATLAS)מתבטאת במסגרת תאגיד הגלאי הענק אטלס  LHC -ישראל ב

בשנים האחרונות חל שיפור רב בשיתוף הפעולה בתוך ישראל וכן ביחסים שבין ישראל לבין מדינות העולם, ואלה 
 -ב עצמם בעמדה שיש בה כדי לקדם רבות את העבודה על גילוי פיזיקה חדשה במאפשרים לפיזיקאים הישראלים למצ  

CERN אכן, מדענים ישראלים מילאו תפקיד מרכזי הן בבניית המערכת שאפשרה את גילוי החלקיק הסקלרי )חלקיקי .
 היגס( והן בניתוח הנתונים שהביאו למסקנה של גילוי החלקיק החדש.
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 -מדינות חברות ו 13כיום יש בו  .1994פעיל מאז שנת  ESRF -ה :ESRF – , צרפתבגרנובלמתקן הסינכרוטרון האירופי 

, והוא משמש Xהו אחד מהמקורות הגדולים בעולם לקרני , ביניהן ישראל. ז(Scientific Associates)מדינות נלוות  9
חוקרים מישראל השתמשו  300 -נכון להיום, למעלה מלמחקר בסיסי מונע חדשנות במדעי החומר המעובה והחומר החי. 

משמש אפוא כלי חשוב  ESRF -דוקטורים. ה-תלמידי מחקר ובתרחוקרים ראשיים וכן  40 -כולל כלמחקריהם,  ESRF -ב
ת ּוהם יוצאי דופן. ישראל נמצאת בעקיב ESRF -המדענים הישראלים בגם בהכשרת דור העתיד של חוקרי ישראל. הישגי 

: בחלקה היחסי במספר המחקרים המשותפים והפרסומים שנבעו מהם, ESRF -המדינות המובילות מדעית ב 3-4בין 
קרה מח, ביצעה חלק גדול מ2009באיכותם ובהיקף הזכייה לאחר שיפוט. פרופ' עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 

ישראל מצויה בקו עלייה מתמיד במדד ההצלחה החשוב ביותר  .ESRF -במתקן ה בנושא מבנהו ופעולתו של הריבוזום
, שהוא הגבוה 1.55שנתי של -, והגיעה לממוצע תלת(geo-return coefficient) , הנקרא 'מקדם ההחזר'ESRF -להנהלת ה

 בראשית הדרך היה זה פורום תל"מ שהשתתף במימון המתקן מכל המדדים הללו שהשיגו מדינות אחרות בחומש האחרון.
 נדרשים לשלם כחצי מיליון האקדמיים , והמוסדותמיליון אירו לשנה 1 -ת כ. כיום, ות"ת מתקצב)פרויקט תל"מ הראשון(

ו , הוענקESRF -בשנים האחרונות, הודות למצוינותן המדעית של הצעות המחקר שהוגשו לוועדות המדעיות של ה .אירו
לחוקרים הישראלים זמני שימוש במתקן העולים בהרבה על חלקה היחסי של ישראל בתקציב התפעול של המתקן, שעמד 

, 2021. החל משנת 2019-2023לשנים  ESRF -חתמה ישראל על חידוש ההסכם עם ה 2018. בנובמבר 1.5%עד לאחרונה על 
. הדבר יאפשר לחוקרים הישראלים 1.75% -במתקן ל עם סיום שדרוג המתקן, תגדיל ישראל את השתתפותה התקציבית

 להרחיב את פעילותם הענפה בו.
 

 סינכרוטרון האור למדע ניסויי ויישומי במזרח התיכון :SESAME –מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון 
)SESAME(  היוזמה להקמתו היתה של ארגון בירדן. במחוז בלקא שהוא מאיץ סינכרוטרון הממוקם באלאןMESC  ושל

הוא מיזם שיתופי של  ססמי. 2002 -באונסקו  תחת חסותה של סדהוא נוו חוקרים אחדים מגרמניה, מארה"ב ומישראל
הוא המתקן היחיד מסוגו במזרח התיכון, מתוך . CERN שהוקם במתכונתו של ,מדענים וממשלות באזור המזרח התיכון

למדינות המזרח התיכון )וכך, בין היתר,  לצורכי מחקר סינכרוטרוןקרינת לספק מנת -הוקם עלהוא  .בעולם כולו 60 -כ
בין מדינות המזרח התיכון המסוכסכות בעזרת שיתוף פעולה מדעי  כינון שלוםסייע בוכדי לתרום ל(, למנוע בריחת מוחות

ה, כימיה, פיזיקה, מדע החומרים, ביולוגיה יאומטריהמתקן נועד לאפשר מחקר במגוון רחב של תחומים: ארכ .לאומי-ןבי
 על בסיס תחרותי.ולזכות  הצעת מחקר להגישחוקרים מנת להשתמש במתקן למחקרם, על ה-על ומקצועות ההנדסה.

 הרשות גם, בנוסף. וטורקיה , בחרייןפקיסטן, איראן, מצרים, קפריסין, ירדן, ישראל: הפרויקט של המייסדות החברות
 מדעיות ומשלחות השני עבדאללה ירדן מלך במעמד 2017 במאי חגיגי בטקס נחנך המתקן. לפרויקט שותפה הפלסטינית

הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  .והעולם התיכון המזרח רחבי מכל רבות
עלות דמי החברות השנתיים ממומנת לפי החלטת הממשלה . 1997 -ומשרד המדע הצטרפו ליוזמה זו מתחילת דרכה ב

וף פעולה המשרד לשית 12%משרד המדע והטכנולוגיה,  30%משרד האוצר,  50%, סעיף ה', על פני החלוקה הבאה: 3123
כאמור לעיל,  , אך לא מחקרים.beam lineמשרד המדע והטכנולוגיה מממן את הפעילות, כולל משרד החוץ.  8% -אזורי ו

כך שחלקו של משרד האוצר לא ימומן באמצעות פעולה מאזנת של הפחתה החלטת הממשלה אנו ממליצים לתקן את 
אנו ממליצים, שמדינת ישראל קציבי קשה עוד לפני גזירה זו. , שמצבה התGIFבתקצוב משרד המדע והטכנולוגיה של קרן 

זה גם יצמצם את שינוי מיליון אירו בשנה.  2תשקול הצטרפות כחברה רגילה, מה שיקנה לה שימוש בשווי של עד 
הבירוקרטיה הכרוכה בהגשת מועמדות חדשה לנספחות מדי כמה שנים. אחת הבעיות שיש לתת עליהן את הדעת, שמימון 

)בעיקר הצעירים( מפסידים הכרה ראויה על זכייה קרים הזוכים איננו נכלל במודל המחקר של ות"ת, ולכן החוקרים החו
 רבים אדום, בעוד שחוקרים-האינפרבתחום ה רק קרן היום מציע סינכרוטרון בירדןבעיה נוספת היא שה במענק תחרותי.

  .מהווה מקור לדאגה טחונייהב המצבגם , לבסוףזקוקים לקרן שתאפשר לחקור מקרומולקולות. 
 

לאומיים חדשים שהוקמו לאחרונה או עתידים לקום -אנו ממליצים להמשיך ולבחון שותפות במתקנים בין, 3לסיכום פרק 
בצ'ילה, מתוך  החדש לאומי-הבין מצפה הכוכביםבעתיד הקרוב, דוגמת מתקן הלייזר של אלקטרונים חופשיים בגרמניה ו

תפותה של ישראל חייבת להתבסס בעיקר על שיקולים של תועלת מדעית וקיומה של מסה קריטית ראיה מפוכחת. השת
 בתחומים הנדונים.בעלת מצוינות מובהקת מדעית ישראלית  של פעילות
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 פרופ׳ רשף טנא, יו״ר הועדה למצב המדע בישראל, לכבוד: 

 האקדמיה הישראלית למדעים 
 
 

 בירדן  SESAMEסינכרוטרון פרוייקט ה הנדון:

 
על הכתב פרטים נוספים קשתך אנחנו מעלים בובהתאם לשותך, אבהמשך להופעת פרופ׳ רועי בק בפני הועדה אשר בר

את האפשרויות המחקריות אשר לנו  ,אשר החל את פעולתו בירדן ,SESAME( סינכרוטרון) האור קורמבנוגע לפעילות 

 המלצותינו בפני הועדה בנושא.כמדינת ישראל הוא פותח, ואת 
 

 :מקוצר היסטורי רקע

SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Application in the Middle East הוא מתקן )

המיזם החל כשתוף פעולה הבנוי . רפות מדינות האזובירדן בהשתתשהוקם מעגלי(  אלקטרונים)מאיץ  סינכרוטרון מחקרי

צרים, מ ישראל,ירדן,   טורקיה,החברות בארגון הן אירן,על ישראל ומספר מדינות ערב והתפתח למיזם אזורי רחב יותר. 

 MESC (Middle Eastern Scientificזמה להקמתו באה מארגון והי רשות הפלסטינאית.הפקיסטאן, קפריסין היוונית ו

Committee)  לקדם את הפעילות המדעית  ו הרצוןיוזמי המתקן הי מטרותוישראל.  , גרמניהארצות הבריתמחוקרים ו

ועובדי  םבין מדענישיתוף פעולה   מאד לישראל כדי לאפשרממתקן שקרוב ברמה טובה  שנעזרת בקרינת סינכרוטרון

 שפעלה בתחילת דרכהמועצת ססמי,  .גישור והבנה בין ישראל לשכנותיהובכך לנסות להתחיל תהליך  האזורממשלה מ

 עיקרי שקוליה. 2003בחסות אונסקו, החליטה שהמתקן יוקם בירדן, באלאן שליד עמאן. טקס הנחת אבן הפינה היה בינואר 

של מאיץ שיכול לשמש אכסניה  : מיקום נוח יחסית לגישה מישראלהיושל מדינת ישראל בתמיכה במיקום המאיץ בירדן 

הלכה למעשה  למדעני האיכות בארופה ובעולם שישראל מוכנה לתרום  , תמיכה ביציבות ירדן והדגמהלמחקר מדעי איכותי

 הביעו תמיכההאקדמיה ומשרד המדע משרד האוצר,כרוטרון, הוועדה הלאומית לקרינת סינלפעילות חיובית באזורינו. 

 .תחילת דרכהעוד בזמה זו ויב

SESAME  .מנוהלת על ידי מועצה. נציגי ישראל במועצה היו בתחילה פרופסור משה דויטש ופרופסור אליעזר רבינוביץ

לצידו של  בקרועי פרופסור חבר במועצה  2019את מקום פרופסור דויטש מילא פרופסור משה פז פסטרנק ז״ל ומשנת 

פרופסור רבינוביץ נבחר פה אחד לתקופת  .CERNודם לכן כמנכ״לים של ק. שלושת נשיאי המועצה שרתו פרופ' רבינוביץ

 כהונה כסגן נשיא המועצה.

על מנת לאפשר גרעין התהות ממשי הוסכם לקבל תרומה גרמנית של מאיץ ישן שעמד בפני פרוק. לאחר שהוקמה 

מיניסרטיבית שאפשרה שתוף פעולה בין מדינות שלחלקם אין שום קשר דיפלומטי זה עם זה הוחלט לבנות התשתית האד

הושק המאיץ בטקס בו  2017. הדבר התאפשר עקב יוזמה ישראלית. במאי 2017מאיץ חדש לחלוטין שבניתו נסתימה ב

דע פרץ ואזאנה, נשיאת ות״ת משרד המל ״)יוצגה על ידי מנכ השתתפו גופים רשמיים מחברות הארגון ובכללם ישראל

פרופסור יפה זילברשץ, נשיאת האקדמיה למדעים פרופסור נילי כהן, שותפים ממשרדי המדע והחוץ ונציגי ישראל למועצת 

הגישו מדענים ישראלים הצעות מחקר לפעילות מחקרית במתקן. שלוש מהן אושרו  2018ססמי ומדענים ישראלים(. בשנת 

 על ידי הארגון.

לפרופסור רבינוביץ  Science Diplomacy-את פרס ה 2019העניקה בשנת  (AAAS) המדעהאגודה האמריקאית לקידום 

 יחד עם עוד ארבעה תורמים מרכזיים לבניית המאיץ.
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 : תקצוב

)עשרת אלפים דולר( אך חשובה לארגון. מאז היא ממלאת  האקדמיה למדעים היתה הראשונה שהרימה תרומה סמלית

 2004בשנת  SESAME-.  משרד המדע מיסד את הוועדה הישראלית לתומך מתמיד בהשתתפות ישראל בארגוןתפקיד 

. הנציגים דויטש ורבינוביץהפרופסורים הועדה עמדו ששותפו בה גם משרדי ממשלה נוספים כולל משרד האוצר. בראש 

(. מדעמשרד ה) אוצר(, אבי ענתימשרד ה) מדע(, אייל אפשטייןמשרד ) לועדה הפיננסית של הארגון היו אילנה לויהישראלים 

מדור אונסקו במשרד השנתים.  משרד האוצר הפקיד התחיבות בידי רבינוביץ שימצא מקור תקציבי לתשלום דמי החבר

מופתית עד פרישתו של בראלי. מחליפתו דוקטור דלית החינוך בראשות דני בראלי מימן את תרומת ישראל לארגון בצורה 

ם עלו בהדרגה ככל שהתקדמה הקמת המאיץ. יתידמי החבר השנ. 2014במימון שנה נוספת עד  אטרקצי הצליחה להמשיך

פנה רבינוביץ במקביל  2011כאילו הוא בעצם מאיץ גרמני ישן. בשנת סבל הארגון מתת תקצוב והצגה לא נכונה  2003מאז 

שיאפשר מימון למאיץ חדש. לאחר ביקור במתקן הביע להתניע תהליך כדי גי טורקיה, ירדן ומצרים ולמשרד האוצר לנצי

משרד האוצר הסכמה שישראל תתרום בנוסף לדמי החבר השנתיים סכום של חמישה מליון דולר לרכישת מאיץ חדש. 

אוצר. התמיכה המדעית מההשלמה יבואו מיש על ות״ת ישירות ושני שליושת החלוקה התקציבית היתה ששליש התרומה 

 ניתנה על ידי האקדמיה וות״ת. 

מיליון דולר כל אחת. התרומות  5נחתם בעמן הסכם שבו מתחיבות אירן, טורקיה, ירדן וישראל לתשלום של  2012במרץ 

מליון  0.2להעביר עד כה רק הצליחו הם של טורקיה,ירדן וישראל ניתנו במועדן. לטענת האירנים עקב הסנקציות הכלכליות 

, חלקם להפיכת CERNחוד הארופי להתחיל להעביר כספים יעודיים לארגון. חלקם דרך ידולר. המהלך הישראלי גרם לא

.  ממשלת איטליה הסכימה לתרום 2019מ החל מופעל על ידי אנרגיה סולרית המתקן המאיץ לראשון הירוק מסוגו בעולם. 

מהכסף הוקדש על פי בקשת  נציג ישראל לבנין מתקן מגורים במקום שיאפשר שהיית מדענים חלק עד חמישה מליון יורו. 

 ישראלים. הקמת הבניין מושלמת בימים אלו. 

ישולמו  2020עד  על פיה 2017-נובמבר והוליך להחלטת ממשלה ב 2016ו  2015מימן לבדו את תקציב משרד המדע 

 דמי החבר השנתיים על פי החלוקה הבאה.

  8%משרד החוץ: , 12%המשרד לשיתוף פעולה אזורי: , 50%משרד האוצר:  ,30%המדע והטכנולוגיה:  משרד

הודיע מנכ״ל ות״ת בזמנו, גדי פרנק, שעם תחילת הפעילות המדעית במתקן תשקול  2017-בישיבה במשרד המדע ב

 ות"ת צריכה לממש את התחייבותה כעת.  –מכיוון שהפעילות המדעית החלה  ות״ת להשתתף במימון.

מדענים ממדינות שכנות הגישו הצעות למחקרים הראשונים בו מחקרים, הצעת להראשון קורא הקול היצא  2018בשנת 

עם ממוזאון באיראן  18-מגילות מהמאה ה ניתן למצוא מחקר על SESAMEהמחקרים המתבצעים ב במאיץ. בין  שיתבצעו

–5,000, עיטורים מפטרה כדי לפענח מה היו הצבעים המקוריים שלהם ועצמות בנות םרומילשדרכים חדשות  ואמטרה למצ

בדלים ההבדלים בתנאי החיים במקומות השונים בעבר והבהם נחקרים האיראן ועיראק, שנה מקפריסין, סוריה,  13,000

 ל ידי חוקרים ישראלים.בשנה האחרונה התקבלו הצעות ראשונות לשימוש במתקן ע .בין אז להיום

הצעות נבחרו וזכו בזמן  2 -הצעות ע"י חוקרים מישראל, ו 3הוגשו  2019בקול הקורא האחרון שתוצאותיו פורסמו באביב 

 הועדה הלאומית לקרינתויו"ר  גולן, חוקר במחלקה להנדסת חומרים באוניברסיטת בן־גוריון בנגב יובל פרופ'לדוגמא, קרן. 

 אשר תאפשרספקטרוסקופיה  נבחר לקבל זמן קרן לביצוע, חומרים מוליכים למחצה חדשיםאשר עוסק בפיתוח , סינכרוטרון

הניסוי אשר . משפחה חדשה של מוליכים למחצה הנחקרים בקבוצתובלגלות מהו אופי הקישור בין האטומים השונים  ול

ד בביצוע ספקטרוסקופיות בליעה של , אשר מתמקSESAME -יתבצע במסלול האלומה הראשון ב 2019נקבע לדצמבר 

 איקס. -קרני

באנרגיות הנמוכות של האור. שימוש אחד הוא  –משתמשים באינפרה־אדום  SESAME -שב במסלול האלומה השני

רכיבים לתקשורת אופטית וכדומה. שימוש נוסף ללהבנת התפקוד של חומרים המשמשים לפיתוח חיישנים לראיית לילה, 

 .להבנת המבנה המולקולרי של חומרים )כמו בניסיון לפענח את הצבע המקורי של העיטורים בפטרה(באינפרה־אדום הוא 
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(, אשר נמצא בתכנון בימים אלו, ואשר הקמתו זורזה בעקבות soft x-rayמסלול אלומה שלישי בתחום האקס ריי הרך )

 ולץ הגרמנית. התרומה נדיבה של אגודת הלמ

 מקרו־מולקולות, בעיקר חלבוניםמבני )קריסטלוגרפי( של  לאפיוןבפיתוח, ישמש  נמצא, שעדיין נוסףמסלול אלומה 

בתרומה אישית ע״י המלך הירדני. מסלול אלומה זה  (בחלקו)יונת(. מסלול זה נתמך עדה )כדוגמת עבודתה של פרופ׳ 

  זו.הצפי לשימושו ע״י חוקרים ישראלים רבים העוסקים בשיטת אפיון נמצא בראש מעיינינו לאור 

ישמש לחקר מבנים גדולים  אשרבזוויות קטנות,  Xפיזור קרני ( מסלול אלומה ל1פים כוללים )נוסמתוכננים אלומה  ימסלול

( מסלול אלומה למדע והנדסת החומרים אשר 2) .מרוכבים, ליפידים, פולימרים ונוזלים DNAיחסית שיוצרות מולקולות כמו 

בקרב  יםלהיות פופולרי יםצפוי י אלומה אלוגם מסלול דקות ברזולוצייה גבוהה.ישמש לדיפרקציית אבקות ולאפיון שכבות 

 .חוקרים ישראלים

 :אתגרים

 ממשתמשי הסינכרוטרון בסקר שנערך לאחרונה ע״י הועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון אשר באקדמיה, נמצא שמרבית

ים משתתפים במחקר זה באופן סטודנט 150-ממקור ביולוגי. כ על מקרו־מולקולות יםעובדקבוצות(  50-)למעלה מבישראל 

נסקרים ציינו כי חוקרים במעבדתם מבצעים מה 75% -כ שימוש בקרינת סינכרוטרון נחוצה לביצוע מחקרם.הכאשר פעיל 

 שותפים מהארץ ומחו״ל. מציינו שבמקרים מסוימים הם נדרשים לעזרה  כמחצית ואילובעולם השונים את המדידות במתקנים 

מהנסקרים ציינו שהם מבצעים את  68%-)כ ESRFרוב המחקר בקרינת סינכרוטרון בישראל מבוצע במתקן האירופי 

חודש בתקצוב  ESRFע״י מדינת ישראל. חשוב לציין שרק לאחרונה החוזה עם כלכלית , אשר פעילותו נתמכת מחקרם שם(

ונבחרו ע"י הועדות  ESRF אשר הוגשו לבעבר. תקצוב זה היה נחוץ ביותר מכיוון שחלק מהמחקרים אשר מגדול יותר 

מהשימוש בפועל של  שתמיכת מדינת ישראל הייתה קטנה משמעותית מכיווןולא בוצעו  לבסוףנדחו המדעיות למימון 

     חוקריה.

כלי מחקרי מהמעלה הראשונה אשר אין לו תחליף במקרים רבים.  וקרינת סינכרוטרון היינשימוש ב, כי חשוב לנו לציין

אירופה בפרט, חוקרים ישראלים מעולים עדיין צריכים בבכלל ולא מבוטל של מתקנים ברחבי העולם ולכן, גם עם מספר 

 להתחרות על כל שעת שימוש במכשיר. כמו כן, חוקרים רבים נדרשים לבצע את המדידות במספר מתקנים שונים תוך

״ויתור״ על ביצוע חלק מהמחקר לאור הזמן המצומצם המוענק להם. כמו כן, הנסיעות למתקנים בחו״ל מעלות אתגרים 

 .)למשל בתנאים קריאוגניים( דוגמאות בתנאים מיוחדיםואתגרים לא פשוטים בשינוע  כלכליים בתקצובם

עולם למדידת סינכרוטרון. יש חשיבות עליונה שתמיכת ישראל במתקן יותר בהוא ללא ספק הכלי הטוב ב ESRF במתקן ה

מכל אוניברסיטה בישראל ברכב לא תצומצם. עם זאת, מחקר בעזרת קרינת סינכרוטרון במרחק נסיעה של כמה שעות 

ן עבודה כתף אל כתף עם שכנינו בפתרו החשיבות שלו ינ. מעבר לכך, לא נסתרת מעינפותח אפשרויות שלא היו בעבר

יותר בן טובה להיות מנוע חיובי לשכנות עשוי שקשר ישיר ואישי בין החוקרים מהמדינות השכנות  , בתקווהמסתורי הטבע

 המדינות. 

 :המלצות

 פתיחת מסלולי אלומה נוספים. למתקן בעל שיעור קומה עולמי היינו תקצוב SESAMEנראה כי עיקר האתגרים בהפיכת 

להגדיל ה כמו כן, הקרבה הגאוגרפית למדינת ישראל יכול השותפות הפעילה בהקמתו ותקצבו מעוררי כבוד גדול למדינתנו.

לחוקרים בישראל  םבניית מסלולי אלומה זמינים ורלוונטייאנו רואים ב, בפרט את אפשרויות המחקר בעלות נמוכה יחסית.

מתקנים המתקדמים מימון לעל חשבון מקורות המימון לפרויקט לא יבואו עם זאת, חשוב ש. כפוטנציאל בעל ערכים מגוונים

  .ESRFכגון  שכבר מתוקצבים
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של השקעה בהקדם האפשרי.  (SAXSבזויות קטנות ) Xלפיזור קרני לעזור במימון פתיחת אלומת מחקר  היא המלצתנו

מיליוני דולרים יאפשרו לזרז את הקמת המסלול להפוך אותו למתקן מודרני המתאים לעבודת החוקרים הישראלים.  2-3

 תהיה אטרקטיביתבזויות קטנות. עזרה במימון הקמת מסלול אלומה זה  xבישראל מתקיים מחקר נרחב בתחום פיזור קרני 

 חות(.מעבדות לפ 10-למספר לא מבוטל של מעבדות בישראל )כ

לבחון את האפשרות בעזרה למימון של מערכות אוטומציה למסלולים הקיימים )כשני מיליון דולר(. אפשרות ניתן כמו כן, 

שלט רחוק״ מישראל. אפשרות תתבצע ב״זאת תאפשר מדידה מרחוק של דוגמאות אשר ישלחו בדואר כאשר המדידה 

. לאור המורכבות בתחוםהטכנולוגית לאור ההתפתחות  זאת מאד מתפתחת בשנים האחרונות בכל המאיצים בעולם

הביטחונית בחלק מהמקרים, הוספת אלמנטים אלו תעזור מאד לביצוע מחקרים אשר הנוכחות הפיזית של החוקר לאו 

 דווקא נדרשת.

 

 בברכה,

 , אוניברסיטת תל אביברועי בקפרופ׳ 

  SESAME, נציג ישראל במועצת ןחבר הועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרו

 

 

 פרופ׳ יובל גולן, אוניברסיטת בן גוריון

  ןיו״ר הועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרו

 

 

 פרופ׳ אליעזר רבינוביץ, האוניברסיטה העברית

  SESAMEנציג ישראל במועצת 
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 2019 מאי 05

 

 הועדה לבחינת מצב המדע בישראל  –לכבוד 

 

להלן סיכום הסוגיות המרכזיות בהשתתפות ישראל בתכניות המ"פ האירופיות לקראת 

 . 2021הורייזן אירופה שתחל בשנת  –הערכות לתכנית הבאה 

 

 77 של תקציב עם, אירופה של השמינית פ"המו תוכנית היא" 2020 הורייזן" תוכנית

את מחברת את כל אירופה ומהווה זוהי תכנית ש. שנים שבע פני על שנפרש אירו מיליארד

ת גדלו משמעותית לעומהמו"פ תכנית . תקציבי תכנית המחקר וחדשנות הגדולה בעולם

התשלום היקף המימון שישראל מקבלת אך גם תכניות קודמות, ובהתאם לכך גדל 

 500 -)לעומת כ אירו מיליארד 1.3עד סופה כ  התוכנית לקופתתשלם  ישראלהישראלי. 

 -מעל לסכום זה, סה"כ כ 10% -צפויה לקבל החזר של כומיליון אירו בתכנית השביעית( 

 ת(. מיליון יורו בתכנית השביעי 860מיליארד אירו לעומת החזר כספי של  1.45

 

  – 2018עד אמצע  עבור קולות קוראים שפורסמו להלן נתונים על ההשתתפות הישראלית

 

 Submitted Participations –  9511כמות מגישים

 Successful Participations -  1304מגישים שזכו במענקים 

Success by sector:  

 מגישים לפי סקטור

Industry 560 

Universities 643 

Others 101 

 Submitted Proposals –  8127הגשות

 Successful Proposals-  1062הגשות שזכו במענקים

 Success Rate –  13%אחוז הצלחה ישראלי

Value of Israeli grants: 

742.58 M€ 

Industry 235.3 M€ 

Universities 48 8. 5 M€ 

Others   18.78 M€ 
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 :  2018עד לאמצע  2020בהורייזן  המגמות בהשתתפות הישראלית

 

 עליה במימון הניתן לישראל והחזר כספי חיובי, בעיקר של האקדמיה.  -1

 כניסה של כלים פיננסיים חדשים למימון חברות. -2

 40% -עלה ב 2020היקף המגישים בהורייזן  –עליה באטרקטיביות של התכנית  -3

 לעומת תכניות קודמות, בעיקר מצד התעשייה. 

אירופית בשיעורי הזכייה בשל התחרותיות הרבה ועודף הביקושים.  ירידה כלל  -4

לאור זאת ירדו שעורי הזכייה לכלל המשתתפים וגם למשתתפים הישראלים, מלבד 

 .  ERC -ב

 -בייחוד בתחום מצוינות חוקרים  –ישנה בולטות ישראלית במסלולים יחידניים  -5

ERC   במסלוליStarting  ו- Consolidators . 

העדר מיצוי של הפוטנציאל הקיים בתכניות שת"פ, שם אחוז הזכייה הישראלי יש  -6

נמוך מהממוצע האירופי. אחוזי ההגשה הישראלים נמוכים במיוחד בתכניות 

מכלל  0.9%משותפות באקדמיה וההשתתפות הישראלית באקדמיה מסתכמת ב 

מיה מכלל המימון )פחות מהשיעור היחסי של השתתפות האקד 0.5% -ההגשות ו

 הישראלית בתכנית(.

 

 הצמיחה ממנועי לאחד הפכה התוכניתשנות השתתפותה של ישראל בתכנית,  23במהלך 

 . האקדמיים במוסדות הבסיסי המחקר ושל הישראלית פ"המו תעשיית של

מעבודת הערכה שנעשתה לאחרונה על ידי חברת שלדור עבור ועדת ההיגוי של איסרד, על 

אירופית על ישראל, עלו חמש תועלות מרכזיות וישירות  ההשפעה של תכנית המסגרת ה

 ובנוסף זוהו תשעה תחומי השפעה מרכזיים על המשתתפים ועל המשק הישראלי. 

 על ההשפעה של התכנית על המשק הישראלי. כלכלית הערכה גם ביצעה חברת שלדור 

 

 עיקרי הממצאים:

 זוהו על ידי המשתתפים בתכנית: שמרכזיות התועלות ת החמש

מובטח למספר שנים ומיועד שקבלת מענק כספי ייחודי, גדול, ללא תמלוגים,  -1

למגוון רחב של סקטורים.  מענק זה מאפשר השקעה בציוד ובמעבדה; מתן 

משכורות לדוקטורנטים; ביצוע ניסויים יקרים לאורך זמן; מימון מחקרים 

לקבלת מימון נוסף; הוצאות לנסיעות  גדולים ופורצי דרך; הגדלת הסיכוי

 לכנסים והזמנת אורחים.
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 רלוונטי בעיקר לתעשייה.  –גישה לאפשרויות גיוס כספים נוספות  -2

שיתופי פעולה של אקדמיה עם חברות אירופיות מובילות וחוקרי אקדמיה  -3

מאפשר יישום רעיון מחקרי בתעשייה; קידום המחקר וקבלת עזרה  –בכירים 

ות להשתתף במאגדים נוספים; פרסום מאמרים עם חוקרים ממומחים; הזמנ

 מובילים והצטרפות לקבוצות מחקר עולמיות. 

גישה לתשתיות מחקר קריטיות מתקדמות  מאפשר ביצוע מחקר מדויק יותר  -4

ומעמיק יותר; מאפשר הרצת ניסויים במספר מדינות; גישה לנתונים ייחודיים 

לקידום המחקר; בדיקת טכנולוגיה במדינות מובילות. כמו כן מכפיף את 

 המחקר לסטנדרטים מתקדמים בתחום אתיקה וניהול מחקר. 

נותן חותם של מצוינות שתורם  -מוניטין בינלאומי של חדשנות ומצוינותבניית  -5

להכרה בינלאומית ביכולות החוקר; פותח פתח לקבלת מענקים נוספים; מקדם 

הכרה בינלאומית; משפר את דרוג המוסד האקדמי; דוחף לתחרותיות 

 .  ולמצוינות; מאפשר חשיפה רבה באירופה

 

 ישראל בתכניות המסגרת האירופיות  י השתתפותכמעבר לכך זיהו בעבודת ההערכה 

 , שמשפיעים על המשק כולו: בישראל הביאו לתשע תועלות על בתעשייה ובאקדמיה

 באקדמיה זוהו השפעות טרנספורמטיביות על: 

 שקעה במחקרהה  ; 

o איכות המחקר ; 

o חיבור ו 'ליגה של הגדולים'חיזוק מקום האקדמיה ב 

o  הישראלית לקהילת המחקר האירופאיתואינטגרציה בין האקדמיה.  

 מתמשכת במו"פ; השקעה החברות בינהן:  עלהשפעות משמעותיות זוהו  בתעשייה

חדירה לשווקים בינלאומיים  הזמן לשוק; קיצורות המוצר; השפעות על איכ

 . ושיפור פוטנציאל הצמיחה העתידי

 

  –להשפעות אלה השלכה על כלכלת ישראל 

 ותורמת, האקדמיים הביצועים על מהיר באופן משפיעה התכניתזוהה כי  באקדמיה 

 . הציטוטים וכמות הפרסומים איכות, הפרסומים היקף לשיפור

 של העסקיים הביצועים על הקצר בטווח' נמוכה' השפעה לתכנית בתעשייה זאת לעומת 

 המתקיים הארוך Cycle-מה כתוצאהוההשפעה היא בעיקר ארוכת טווח ,  חברות

   .המסחרי הפוטנציאל מימוש עד פ"המו משלב
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 של עסקיים ביצועים, פ"במו השקעה דרך הישראלית לכלכלה תרומה לתכנית  המשק ברמת

  .והתעשייה האקדמיה לכלל המחלחלים וטכנולוגיה ידע של Spillover -ו, המשתתפים

 בשנת) Horizon 2020 מסיום כעשור להיות צפוי התכנית של הכלכלית ההשפעה שיא

 להיות צפויה 2030 ועד H2020 מתחילת ישראל לתוצר הממוצעת השנתית התרומה(.  2030

 בתכנית ישראל של ההשקעה מסך 40%-ולכ תוצר 0.15%-ל השווים, לשנה אירו 580M -כ

 ל השווה אירו B1-בכ מוערכת לתוצר התרומה(, 2030) הכלכלית ההשפעה בשיא. המסגרת

 .תוצר 0.2%

 

 'ייחודי' בתכנית המסגרת  פרופיל ההשתתפות של ישראלכל הנאמר מעלה מתקיים כאשר 

בעוד מבנה , מגיעים ממסלולים יחידניים של ישראל מרבית מענקיהלעומת מדינות אחרות. 

 . פ"מרבית הכסף נמצא בפרויקטי שת –' הפוך' של התכנית תקציב התכנית

השתתפות  וזאת בשלוטנציאל של התכנית התעשייה והאקדמיה ממצות רק חלק מהפלפיכך 

ויש עוד מקום להגדיל את השפעתה החיובית  בפרויקטי שיתוף הפעולה )מאגדים(נמוכה יחסית 

 של התכנית על ידי הגדלת ההגשות והמעורבות בתכניות המאגדים. 

 

 

 הורייזן אירופה  –לקראת התכנית הבאה 

 

מיליארד יורו )כפוף  94 -אירופה יגדל לכ הצפי הוא כי היקף תכנית המסגרת הבאה, הורייזן

עדיין לאישור הפרלמנט האירופי ומועצת המדינות(.  בנוסף עבור מדינות נלוות כגון ישראל 

 ושוויץ, לא יתאפשר לקבל החזר שהוא גבוה מההשקעה בתכנית. 

לעומת  Revolutionולא   Evolution -התכנית אמורה להשאר דומה במהותה והוגדרה כ

 הנוכחית.  התכנית

 

 הן על ידי השתתפות במאגדים הלהגברת ישראל תפעל לבנות תכנית  2020עד לסיום הורייזן 

בחינת מודלים מהעולם ושיתופי פעולה ; זיהוי מכלול החסמים הקיימים באקדמיה ובתעשייה

בניית תכנית פעולה )תמריצים, ו אפשריים מול מדינות/חברות 'מצטיינות' במאגדים

 .אמצעים/יכולות נדרשים, מנגנון יישום(

 (Horizon Europeמיצוי פוטנציאל התכנית הבאה )כמו כן ישראל נערכת ל

 .תשלומי המדינה שווים למענקיה – 1:1בהינתן שינוי מנגנון התכנית לתשלום 
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GIF 

של  50-שנה, החל מסוף שנות ה 60-שיתוף הפעולה במחקר מדעי בין גרמניה לישראל מתקיים כבר כ

המאה העשרים, ובערוצים רבים: הן דרך קרנות ייעודיות לשתי המדינות והן במסגרת מענקים 

פרויקטים משותפים לישראל וגרמניה  679 התבצעו FP7בינלאומיים של האיחוד האירופי )במסגרת 

 .1(2017-נכון ל

מחקר עיקרית  שיתוף פעולה זה מתבטא גם בפרסומים משותפים, מהם עולה כי גרמניה היא שותפת

( 354,359מפרסומי ישראל ) 7%( מהווים 25,542של ישראל: פרסומים משותפים לישראל וגרמניה )

מפרסומי  23%פרסומים המהווים  80,342בעשרים השנים האחרונות, במקום השני אחרי ארה"ב )

 ישראל(. 

-GIF German לישראל וגרמניה מספר רב של קרנות מחקר משותפות. אחת הקרנות המרכזיות היא

Israeli Foundation for Scientific Research and Development שאף מעוגנת בחוק משנת ;

1994 . 

כקרן במשותף על ידי שתי המדינות  1986הוקמה בשנת  GIF גרמניה למחקר ופיתוח מדעי-קרן ישראל

. תקציב חומי המדעבמטרה לקדם ולממן פרויקטים משותפים במחקר מדעי בסיסי ויישומי בכל תצמיתה 

יושבי הראש של הקרן הם הקרן למחקרים ולניהול שוטף נגזר מפירות ההשקעה של הון היסוד שלה. 

( העומדים בראש מועצת BMBFשר המדע והטכנולוגיה הישראלי ושרת החינוך והמחקר של גרמניה )

משמשים היום כיו"רים  סגן שרת החינוך והמחקר של גרמניהמר תומס רחל, ו . מר פרץ וזאןהנגידים

מגרמניה(. -3-מישראל ו 3שאר חברי מועצת הנגידים הם מדענים בכירים משתי המדינות ) בפועל.

משרדי הקרן ממוקמים בירושלים ולפי תקנון הקרן, העומד בראשה הוא ישראלי שנבחר ע"י מועצת 

די ממשלות ישראל וגרמניה נתרם שווה בשווה על י GIFהנגידים ומאושר ע"י השרים. הון היסוד של קרן 

של הקרן על ידי שני  למחקריםהוגדל התקציב  2010-2012מיליון אירו. בשנים  203ועומד כיום על 

הוגדל התקציב   2014-2017ובין השנים מיליון אירו לשנה.  4.8המשרדים הממונים, בהיקף של 

 בין הבנה ישנה אירו לשנה.מיליון  5של הקרן על ידי שני המשרדים הממונים, בהיקף של  למחקרים

 היא אבל שנים 4 למשך לשנה יורו מיליון בחמישה המחקרים תקציב הגדלת המשך על המשרדים שני

  .הישראלי המדע משרד ידי על קודמה לא

 .GYSMו  YSPלקרן שלוש תכניות: תוכנית "הרגילה", 

תוותה מיומה הראשון של הקרן מעניקה מענקי מחקר לצוותי מחקר משותפים והשהתכנית הרגילה 

מספר החוקרים המינימלי בצוות מחקרי מונה שני חוקרים אחד שנים.  3משתי המדינות למחקר שאורך 

 מכל מדינה.

תכנית בנוסף לתוכנית שיתופי פעולה בין חוקרים )התוכנית ה"רגילה"(  GIFמפעילה  2001החל משנת 

י עבודה למדענים שטרם יצרו יחס תמיועד. התוכנית  (YSP)צעירים מדענים מיוחדת למחקר  מענקי

אתר שותפים בצעדיהם הראשונים באקדמיה ל אחרת ומטרתה לאפשר לחוקריםעם מדענים במדינה ה

המותנית בהגשה משותפת  בניגוד לתכנית הרגילהפוטנציאלים לעבודת המחקר שלהם בארץ האחרת. 

מוגשת כהצעת  (YSP)הצעירים כנית תהצעה במסגרת שני חוקרים, אחד מכל מדינה,  של לכל הפחות

רק התכנית תומכת . תשומת לב מיוחדת ניתנת לחידוש ולמקוריות של ההצעהיחיד, ללא שותפים. 

שנה ומענק המחקר מיועד ל (תואר מקביל או)הדוקטורט  יום קבלת תוארשנים לאחר  8בחוקרים בתוך 

נותנת למדענים הזדמנות התוכנית   .שנים( 3שמשכה הוא  )בניגוד לתוכנית "הרגילה"אחת בלבד 

מתוך כוונה שיוכלו באמצעות התוכנית  להציג את עצמם ואת פעילויות המחקר שלהם במדינה אחרת

 GIFבמסגרת תכנית  עולה מדעייםפלאתר מועמדים בחברה המדעית של הארץ האחרת לשיתופי 

 אפשרית אחרת.  או בכל מסגרת הרגילה

                                                

1 Federal Ministry of Education and Research - The International Bureau / Fields of Activity - Country 

Cooperation (website) 
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אירו  40,000 -המחקר שנתנו בשנים הראשונות לקיום התוכנית עמדו על ממוצע של כמענקי תקציבי 

בשנת המחקר  YSPהשנים תקציבי המענקים פחתו. תקציב מענק ממוצע בתוכנית ה במהלך לחוקר. 

 אירו.  21,000עמד על  2019-שהחלה ב

במובן  YSP. זוהי תכנית משלימה לתוכנית ה GYSMתכנית את  GIFמפעיל ה  2016החל משנת 

ותחומי מחקר בשדה  מדענים צעיריםשהיא נועדה להוות פלטפורמה מאורגנת למפגש והיכרות בין 

באמצעות סדנאות מחקריות בהנחיית חוקרים מובילים בתחומם משתי  המחקר העיקרי שלהם

ים הכי חדשניים.  התוכנית נוסדה דיסיפלינריות ונוגעות בתחומ-המדינות. הסדנאות הן לרוב אינטר

המדעית מהארץ  המתוך כוונה להרחיב את מספר המדענים/חוקרים צעירים שנחשפים לקהיליי

התוצר המצופה מן הסדנאות היא הרחבת מעגל ההיכרות של החוקרים הצעירים עם חוקרים האחרת. 

ובין  GIFצעת מחקר ללשיתופי פעולה בעתיד, בין אם הגשה של המהארץ האחרת בכוונה להובילם 

היכרות אי הסדנאות מנסות לתקן לקונה באם למסגרות אחרות באירופה בפרט ובעולם בכלל. בנוסף, 

נכון גם כמובן לעיתים גם זה  של חוקרים ומדענים צעירים גרמנים את הקהילה המחקרית הישראלית.

 בכיוון האחר אבל במידה פחותה יותר. 

לאורך בתוכנית של מדענים צעירים.  449-ום בתוכנית הרגילה, מחקרי 1400מימנה הקרן  2019עד 

מספר הממוצע של מחקרים הנבחרים מדי בשנה לקבלת מלגת מחקר בתוכנית הרגילה עומד השנים, 

לקבלת מלגת מחקר  (YSP)המדענים הצעירים  בתוכניתלשנה ומספר הממוצע של מחקרים  47על 

 בשנה.  28עומד על 

חלה ירידה במספר המלגות הניתן לחוקרים בתוכנית  2015וחד החל משנת בשנים האחרונות, ובמי

מענקי  37הם:  2018מספר מענקי המחקר שניתן בישיבת מועצת הנגידים האחרונה בשנת הרגילה. 

 בתוכנית הצעירים.  15מחקר בתוכנית הרגילה ו 

 הקרן עברה לסבב הגשות תלת שנתי.  2016החל משנת 

למרות המעבר לסבב הגשות תלת שנתי, כמות ההצעות המוגשות לקרן היא גדולה ושעור ההצלחה 

success rate) עומד בשנים האחרונות בתוכנית הרגילה על פחות מעשרים אחוזים, ובתכנית )

 אחוז בשנים עברו.  30 -בהשוואה לכ 25%הצעירים על שיעור ההצלחה מבין המגישים עומד על כ 

 

 

 ולפי סוג התכנית: לפי מוסדות ושנים GIFשקיבלו מימון מקרן  החוקרים מספראת מציג  1איור 

Regular / Young. 

 2001-2017, לפי מוסדות ושנים GIFהתפלגות החוקרים שקיבלו מימון מקרן : 1איור 
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 זכו במהלך השנים לפרסים הבאים: GIFזוכי מענקי 

 מגרמניה 12מישראל;  3 - פרס נובל

 מגרמניה 2מישראל;  10 - פרס וולף

 מגרמניה 64; פרס לייבניץ )גרמניה(

 מישראל  37 - פרס ישראל

בהשוואה לשינוי במספר  GIFמתאר את השינוי במספר הפרסומים הישראלים במימון  2איור 

הפרסומים הישראלים, ומספר הפרסומים הישראלים שנכתבו בשיתוף עם חוקרים מגרמניה )חשוב 

נכתבו ללא שת"פ  GIFאלים שפורסמו במימון מהפרסומים הישר 56%-לציין שבתקופה שנבדקה כ

 גרמני(.
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, בהשוואה לשינוי במספר הפרסומים הישראלים GIFהשינוי במספר הפרסומים הישראלים במימון : 2איור 

 1998-2018 ,שנכתבו בשת"פ עם חוקרים מגרמניהוהפרסומים 

 

 253%-)לעתים יחד עם מענקים אחרים( עלה ב GIFמספר הפרסומים הישראלים שקיבלו מימון מקרן 

באותה תקופה(, ושיעורם  105%-במהלך שני העשורים החולפים )מספר הפרסומים הישראלים עלה ב

 . 2018-ב 1.3%-ל 1998-ב 0.8%-מכלל פרסומי ישראל עלה מ

קרנות המימון  עשויה לנבוע מכך שתיעוד GIFעליה מרשימה זו במספר הפרסומים שקיבלו מימון מקרן 

במספר  עליהעם זאת, ייתכן כי ה במאגרי המידע הביבליומטריים נעשה מדוייק יותר בשנים האחרונות.

)הפרסומים  2014ובשנת  2010הקרן בשנת  תקציביהפרסומים אכן אמיתית ומשקפת את הגדלת 

 מופיעים לרוב לאחר מספר שנים מתחילת המחקר(. 

בשנים  GIFתחומי המחקר המובילים של המאמרים הישראלים שזכו למימון מקרן  10מציג את  3איור 

האחוזים מייצגים את שיעור הפרסומים בתחום מכלל הפרסומים הישראלים שזכו למענק  .1998-2018

GIF עת העוסקים -פורסמו בכתבי (39%-כמהמאמרים )חלק ניכר בתקופה שנבדקה. ניתן לראות ש

שבהן  2ATLASמסוג מחקר תכניות נכתבו במסגרת . חלק מפרסומים אלו בפיזיקה ואסטרונומיה

 ממגוון רחב של מדינות.ם חוקרים רבים משתתפיובפרסומים שלהן 

 1998-2018בשנים  GIFשל המאמרים הישראלים שזכו למימון מקרן  םתחומי המחקר המובילי: 3איור 

 

                                                

2 A Trans-AtLantic Assessment and deep-water ecosystem-based Spatial management plan for Europe 

(website) 
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מבין המאמרים במספר הציטוטים  המובילים הישראלים הפרסומים 5בטבלה הבאה ניתן לראות את 

כי מספר (. יש לקחת בחשבון 2014-2018השנים החולפות ) 5במהלך  GIFשציינו כי זכו בקרן 

 להיות מספר ציטוטים גבוה יותר.הציטוטים עשוי לעלות עם הזמן ולכן למאמרים ישנים יותר עשוי 

 GIF הפרסומים הישראלים המובילים במספר הציטוטים מבין המאמרים שציינו כי זכו בקרןרשימת  :1טבלה 

2014-2018 

 

 

 :GIFטבלה להשלמת נתונים ע"י נציגי קרן 

 

מספר מענקי  שנה
GIF 

ערך כספי עבור 
 כלל המענקים

תשלום 
 ישראל לקרן

על מספר פרסומים 
 GIF בסיס מענק

 

      

      

      

 

 נוספים:מקורות 

 (אוניברסיטת ת"א -רשות המחקר ( )2020-2019) GIFישראל -הגשת הצעות מחקר לקרן גרמניה

Israeli Inst Citations Year Source Article Title 

HUJI 520 2014 Molecular Cell CircRNA Biogenesis competes with 

Pre-mRNA splicing 

HUJI 376 2014 Molecular Cell Circular RNAs in the Mammalian Brain 

Are Highly Abundant, Conserved, and 

Dynamically Expressed 

Weizmann, 

Sourasky MD 

270 2016 Nature The microbiome and innate immunity 

Technion 242 2014 Progress in 

Polymer Science 

PolyHIPEs: Recent advances in 

emulsion-templated porous polymers 

Weizmann 137 2014 Astrophysical 

Journal 

A continuum of H- to He-rich tidal 

disruption candidates with a 

preference for E+A galaxies 

07 קרן ישראל-גרמניה (GIF) - מסמך סיכום 35

https://research-authority.tau.ac.il/sites/resauth.tau.ac.il/files/media_server/Research-Authority/instructions/GIF.pdf


GIF Grants - Budget and 

Success Rates in the Recent 

Years.

Presented to the members of the sub committee of The 

Israel Academy of Sciences and Humanities

March 26th, 2019

08 קרן ישראל-גרמניה (GIF) מצגת סיכום 36



GIF Research Budget From Inception to Date 

Reg. 

Program
YSP

1987 1.1.1989 70 9.9

1988 1.1.1990 48 6.6

1989 1.1.1991 31 4.5

1990 1.1.1992 27 3.7

1991 1.1.1993 48 6.4

1992 1.1.1994 44 6.2

1993 1.1.1995 68 10.1

1994 1.1.1996 66 10.7

1995 1.1.1997 64 10.5

1996 1.1.1998 54 9.2

1997 1.1.1999 51 9.2

1998 1.1.2000 42 7.2

1999 1.1.2001 41 8.1

2000 1.1.2002 36 27 8.2

2001 1.1.2003 33 17 8.2

2002 1.1.2004 49 23 11.1

2003 1.1.2005 42 17 8.1

2004 1.1.2006 42 22 7.9

2005 1.1.2007 46 24 8.9

2006 1.1.2008 46 34 10

2007 1.1.2009 44 33 8.9

2008 1.1.2010 44 21 8.4

2009 1.1.2011 45 33 9.2

2010 1.1.2012 49 27 10.4

2011 1.1.2013 52 25 10.6

2012 1.1.2014 41 25 7.8

2013 1.1.2015 59 45 11.8

2014 1.1.2016 40 29 7.2

2015 1.1.2017 41 32 7.6

2016 1.1.2018 36 27 8

2017 1.1.2019 37 15 8.1

Starting 

Date of the 

Grants

Year of 

Proposal's 

Submission

Grants Approved
Total Approved 

Budget to Both 

Programs (Million 

EURO)
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Success Rates and Grants’ Average ammount 
in the Past 5 Years
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GIF Regular Program According to Major 
Research Areas

Submission Cycle Research Area
Number of Eligible 

Proposals
Number of Grants Success Rate

Humanities 36 8 22%

Exact Sciences 147 35 24%

Engineering Sciences 38 9 24%

TOTAL 221 52 24%

Life Sciences and Medicine 240 34 14%

Social Sciences 52 7 13%

TOTAL 292 41 14%

Humanities 37 9 24%

Exact Sciences 151 39 26%

Engineering Sciences 42 11 26%

TOTAL 230 59 26%

Life Sciences and Medicine 235 31 13%

Social Sciences 73 9 12%

TOTAL 308 40 13%

Humanities 41 7 17%

Exact Sciences 138 30 22%

Engineering Sciences 26 4 15%

TOTAL 205 41 20%

Medicine 156 24 15%

Social Sciences 75 12 16%

TOTAL 231 36 16%

Life Sciences 166 30 18%

Humanities 38 7 18%

TOTAL 204 37 18%

2016-17

2017-18

2015-16

2014-15

2012-13

2013-14

2011-12
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GIF Young Scientists' Program According to 
Research Areas

GIF Staff
June 21st 2011

Submission Cycle Research Area
Number of Eligible 

Proposals
Number of Grants Success Rate

Life Sciences and Medicine 41 10 24%

Exact Sciences 40 11 28%

Social Sciences 17 3 18%

Humanities 2 2 100%

Engineering Sciences 10 4 40%

TOTAL 110 30 27%

Life Sciences and Medicine 31 8 26%

Exact Sciences 22 5 23%

Social Sciences 34 6 18%

Humanities 11 3 27%

Engineering Sciences 11 3 27%

TOTAL 109 25 23%

Life Sciences and Medicine 42 14 33%

Exact Sciences 34 11 32%

Social Sciences 37 12 32%

Humanities 11 4 36%

Engineering Sciences 11 4 36%

TOTAL 135 45 33%

Life Sciences and Medicine 46 9 20%

Exact Sciences 36 7 19%

Social Sciences 34 7 21%

Humanities 10 3 30%

Engineering Sciences 14 3 21%

TOTAL 140 29 21%

Life Sciences and Medicine 31 6 19%

Exact Sciences 39 14 36%

Social Sciences 29 6 21%

Humanities 8 3 38%

Engineering Sciences 11 3 27%

TOTAL 118 32 27%

Exact Sciences 31 11 35%

Engineering 16 5 31%

Social Sciences 37 11 30%

TOTAL 84 27 32%

Life Sciences and Medicine 43 13 30%

Humanities 6 2 33%

TOTAL 49 15 31%

2011-12

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2012-13

2013-14
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Exchange Rate EUR/NIS for the years
2003-2019 (source Israel Bank)
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GIF’s Call For Proposals Cycle (as of 2016 and on)

GIF Regular Program:

Cycle I: Medicine and Social Sciences
(submission years 2016, 2019 etc.)

Cycle II: Life Sciences and Humanities
(submission years 2017, 2020 etc.)

Cycle III: Exact Sciences and Engineering/Technology
(submission years 2018, 2021 etc.)

GIF Young Scientists’ Program:

Cycle I: Exact Sciences, Engineering, and Social Sciences
(submission years 2016, 2018 etc.)

Cycle II: Medicine, Life Sciences, and Humanities
(submission years 2017, 2019 etc.)
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Publications

“This is the final report on the activity of the GIF grant 

”Standard Model challenges with early LHC data”. It covers 

the period January 2011 to December 2014, as the grant 

was extended by one year without additional budget. 

During this period, the ATLAS Collaboration 

published 348 papers, all of which include 

acknowledgments to the support by GIF. This is 

true also for the publications reporting the 

discovery of the Higgs boson. In this final report we 

report…….”

Prof. Abramowicz Halina, Tel Aviv University
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Publications (Cont.)

Major

Research 

Area

Number of 

Publications

Number of 

Israeli PIs

Average

Publications 

per 

Grantee(during 

the past 10 years)

Humanities 76 17 4.47

Life Sciences 

& Medicine

307 78 3.94

Engineering 

Sciences

102 18 5.7

Exact 

Sciences

2472 96 25.8

Social 

Sciences

93 31 3
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 NSF-BSF  2018-ו 2016שיעורי הצלחה לשנים 

Area of Research 
 

2016 2018 

Psychology 52* 
(19%) 

69 
(17%) 

Physics 79 
(38%) 

71 
(32%) 

Chemistry 32 
(34%) 

39 
(21%) 

Mathematical Sciences 47 
(34%) 

58 
(38%) 

Atmospheric & Earth Sciences 32 
(22%) 

27 
(22%) 

Materials Research 42 
(33%) 

30 
(30%) 

Environmental Research (air, water, soil) 17 
(12%) 

8 
(12%) 

Energy Research 11 
(27%) 

7 
(29%) 

Economics 17 
(24%) 

22 
(23%) 

Sociology 13 
(23%) 

19 
(21%) 

Computer Sciences 41 
(34%) 

29 
(46%) 

Ecology & Systematic Biology 26 
(31%) 

 

   

Total 409 
(30%) 

379 
(18%) 

*Without psychobiology 

 

 

Social Sciences 
 

82 
(21%) 

110 
(19%) 

Exact Sciences 
 

88 
(34%) 

87 
(40%) 

Physical Sciences 
 

213 
(31%) 

182 
(27%) 
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דצמ-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19               2017/18 2018/19

Biology IOS
101 (7) 12 (33%) 4(50%)

† 5 (20%) # Suc. Rate # Suc. Rate

Biology DEB  3 (33%)* 9 (33%) † 1 (100%) Biological Sciences 43 12% 29 21%

Biology MCB 37 (11%) 28 (25%) 28 (14%) 10 (30%)

Biology EEID 3 (33%) 1 (100%) 1 (0)

Biology IOS-EDGE 2 (0%) 8 (0) 4 (50%)

Comp. Neuroscience 12 (8%) 14 (14%) 12 (25%) 15 (33%) 6(0) 8 (13%)

Brain Science 49 (6%)** (1)**

Materials 48 (25%) 38 (26%) 23 (17%) 35 (26%) Physical Sciences 41 27% 54 26%

Chemistry 13 (15%)*** 18 (16%)***

Physics 24 (29%) 16 (31%) 10 (20%) 17 (41%) 19 (26%)

Sustainable energy 10 (10%) 8 (25%)

Chemical Engineering
5 (40%) 12 (41%) Engineering

11 54% 17 44%

Electrical engineering 12 (33%)) 4 (25%) 6 (66%) 4 (50%)

Cyber 12 (33%) 12 (25%) 10 (33%) 10 (20%) 2 (100%)

Computers CNS 2 (100%) 1 (0) 2 (50%) Computer Sciences 49 35% 42 24%

Computers CCF 17 (29%) 21 (33%) 20 (45%) 21 (>24%)

Information & 

Intelligent Systems 18 (33%) 17 (>12%)

Earth Sciences 12 (25%) 5(20%) 5 (40%) 7 (43%) Geo Sciences 7 29% 12 33%

Oceanography 17 (5%) 20 (25%) 6 (17%) 1(0) 5 (20%)

Economics and 

Decision Sciences

Behavioral and 

Cognitive Sciences 

4 (50%) 24 (21%) 6 (33%)**** 1 (100%)****

Total 74 (23%) 246(24%)* 157 (27%)* 151 (33%) 153 (28%)

* Full proposals only. Pre-proposal stage is not included.

** An EAGER program that is not an annual program.

*** The International Program in Chemistry was terminated by the NSF.

**** Resubmissions only. The program is on hold.

† submission delay due to move to no deadline by the NSF division

Number of Submissions and Success Rates History in the NSF-BSF Programs
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 שרף
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5/7/2019 

 למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה :אל

 

 הכשרת מדענים ו , פיתוחמחקרלאומית לתשתית  -מתקן שרף הנדון: 

 

 שלום רב,

למחקר בסיסי ויישומי, לינארי רב עוצמה מבוססת מאיץ חלקיקים מתקן שרף הינו תשתית מדעית חדשנית 

בעיקרו מכספי הוועדה לאנרגיה אטומית מומן מדגים טכנולוגי, ההולך ומוקם בממ"ג שורק. שרף שלב א', 

הושלם ופועל בשירות מדענים מהארץ ומהעולם מזה מספר שנים. הקמת שרף  ,פורום תל"ם )וא"א( ובסיוע

 תחילת העשור הבא.וצפויה להסתיים ב 2015ב הותנעה )המתקן התפעולי( שלב ב' 

ע עבודות מחקר בסיסי ויישומי, וציבשרף הינו בהמרכזיים  השימושיםאחד וא"א, המעבר לשימושים עבור 

הכשרת מדענים צעירים, בעיקר בתחום המדע הניסויי. לצורך ו ,חוקרים מהאקדמיה הישראלית יחד עם

כמפורט בדו"ח . למטרה זושרף מוכיח עצמו כתשתית מדעית מצוינת כאשר רק שלב א' פעיל, כבר כעת, 

כשני  ,מדענים וחוקרים צעירים 30 -יותר מ, מאז הקמתו הוכשרו בהקשר לשרף המצורף בזההמפורט 

צעו בו עבודות מחקר במסגרת ישליש מהם הוכשרו לתארים אקדמיים מתקדמים )שני ושלישי(, והשאר ב

 תואר ראשון.

. לשימוש בשרף גבוהה מיכולתנו לספקהדרישה  כיוםענים ילך ויגבר בשנים הקרובות. קצב הכשרת המד

גדיל את זמינות מתקן שרף לחוקרים ההקמת חדר הקרנה ייעודי לשרף שלב א', אשר  היימתסהלפני כשנה 

בתחילת העשור הבא, עם השלמת שרף משמעותית מהארץ ומהעולם. הזמינות ואפשרויות המחקר יגדלו 

 .והפיכתו למתקן תפעולי זמין העומד בחזית המדע והטכנולוגיה העולמית שלב ב'

 בעמודים הבאים מפורטים הנתונים הבאים:

או מתקדמים רשימת המדענים הצעירים אשר השלימו ו/או עובדים כעת על תארים אקדמיים  .1

 .2ומפורטת לפי שם בטבלה  1בטבלה  מתמסוכהרשימה  .עבודות גמר בהקשר לשרף

רשימות הפרסומים המדעיים שפורסמו בשנים האחרונות בהקשר לשרף, אשר חלקם נכתב ע"י  .2

פרסומים הקשורים במטרות ההקרנה, ביישומי  –המדענים הצעירים הנ"ל. נתונות שתי רשימות 

טכנולוגית פרסומים הקשורים בועד היום( ו 2004 -פרסומים מ 123שרף ובמחקר בסיסי בשרף )

מספר הפרסומים על ציר  1באיור  ועד היום(. 2004 -פרסומים מ 109רף )מאיץ בשובפיסיקת ה

 הזמן.

הכשרת ו עם האקדמיה מהארץ ומהעולם ימחקר בסיסבשרף כבר כעת את תרומת  מוכיחיםההישגים הנ"ל 

 ילכו ויגברו בשנים הבאות. מים אלובתחו שרף הישגי .מדענים צעירים
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 קובץ:    

 32מתוך  2עמוד  

 

Number of 

publications 

Publication type Subject 

 
57 Peer reviewed Research and applications 

based on SARAF, including 

irradiation targets development 

 
49 Conference contribution 

 
17 (5) PhD and MSc thesis 

123 
 

Sub total 
 

16 Peer reviewed Accelerators physics 
 

88 Conference contribution 
 

5 (1) PhD and MSc thesis  

109 
 

Sub total 

232 
  

Total 

 על פי קטגוריות. 2004: מספר הפרסומים בשרף החל מ 1טבלה 
 

 : מספר הפרסומים בשרף כפונקציה של הזמן.1איור 
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 קובץ:    

 32מתוך  3עמוד  

 

מימון ביצוע מחקרים בשרף, כמו במעבדות מחקר מבוססות מאיץ רבות בעולם, לאחר סיום הקמת המתקן, 

 בים:ילושה מרכמושתת על מימון המבוסס על ש

 .השקעה חד פעמית של מליוני שקלים בודדים –הקמת מערכות מדידה  .1

  .לשנה למחקר, מקרנות מחקר $k 50-70 - םסטודנטים, בתי מלאכה וחומרים להרצת ניסויימימון  .2

 .לשעת קרן על המטרה $k 1.5-2 - להפעלה ואחזקה של המאיץ ומערכותיו (beam time)קרן -זמן .3

 

חד פעמית של קרן פזי והשקעה  לאחר ההשקעה הגדולה של המדינה בהקמת המתקן אנו נמצאים כיום

מחקרים  לעיל(. 1)נקודה  וקבוצות מחקר )מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן( בהקמת מערכות מדידה

אלא לעיל(  3)נקודה הדרוש למחקר  הקרן-ינם מסוגלים לממן מתקציבם את זמןכו בקרנות מחקר אשז

קרן מבוצע משיקולי הוא"א ולצרכי הוא"א -על ידי הוא"א. מימון הוא"א לזמן קרן הממומן-מסתמכים על זמן

 קבוצות מהאקדמיה.צרכי הלמספק ואינו נותן מענה 

הקרן. הקרן -מממנת את זמן)או ארגון דומה( שהקרן הלאומית למדע בעולם נהוג לפתרון בעיית מימון זו, 

הלאומית למדע מקציבה למעבדת המאיץ תקציב הפעלה לטובת מחקרי האקדמיה. וועדה מדעית חיצונית 

(scientific program committee בלתי תלויה בוחנת את הצעות המחקר המוגשות למעבדת המאיץ ומחלקת )

 .כמקובל באקדמיה רן בין הצעות המחקר, על פי קריטריונים של מצוינות ותרומה מדעיתהק-את זמן

והתעשייה הישראלית הפעלת מתקן שרף עבור האקדמיה  ,, לקראת השלמת הפרויקטאנו סבורים כי

תוכל לנצל בצורה  המדינה ,הקרן המקובלת בעולם. במימון יחסית קטן-עבור לשיטת מימון זמןצריכה ל

ולנתב את המחקרים המבוצעים בשרף לפי אמות המידה  , למנףבשרף הת ההשקעה הגדולה שלמיטבית א

 .  והתעשייה והצרכים של האקדמיה

השימוש,  ףקיה הערכה שלאנו מבצעים . בתקופה זו, האחרונה בשרף שלב א'פעילות הינה שנת ה 2019

היערכות נכונה יותר לפעילות . הנתונים ישמשו לטובת לביצוע מחקרים הדרושיםזמן הקרן והמשאבים 

 המחקר השוטפת לכשיושלם שלב ב'.

תנותב הצלחת שרף כך שלהשפיע  םבדרכיה יםוצריכ יםיכולהישראלית והתעשייה האקדמיה לסיכום, 

   ם בצורה מיטבית.הלביצוע מחקרי

 

  בברכה,

 

 דן ברקוביץד"ר       ד"ר אריק קריזל

 מדען ראשי מנהלת שרף     ראש מחלקת שרף
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 (9201 יוני)מעודכן ל רשימת המדענים אשר הוכשרו בהקשר לשרף

המוסד בו  מוסד אקדמאי שם משפחה שם פרטי #

 מוצב הסטודנט

שנת  תחום תואר

 התחלה

שנת 

 סיום

 כותרת עבודת התיזה

 אוניברסיטת  לביא קרן 1

 בן גוריון

 Design of a compact thermal neutron 2005 2002 גרעיניתהנדסה  שני ממ"ג

source and a collimator for a 

radiography camera based on SARAF 

accelerator 

2 Philipp Fischer תאוניברסיט 

 פרנקפורט גטה

אוניברסיטת 

 פרנקפורט גטה

 A high performance RFQ accelerator 2006 2003 פיסיקה שלישי

for deuterons 

האוניברסיטה  רותם איתן 3

 העברית

 Beam optics from the SARAF linac 2004 2003 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר ממ"ג

exit to the target 

האוניברסיטה  מגידיש אלי 4

 העברית

 Ion beam radiation damage of 2005 2004 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר ממ"ג

accelerator component materials 

האוניברסיטה  פתחי רועי 5

 העברית

 Nozzle effect on high heat flux cooling 2005 2004 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר ממ"ג

with water jet impingement 

 Feasibility study of Radioactive Beams 2007 2005 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר מכון ויצמן מכון ויצמן ויינטראוב סרגיי 6

in SARAF 

האוניברסיטה  בזק בצלאל 7

 העברית

 Simulation of ion beam loss in RF 2008 2006 פיסיקה גרעינית שני ממ"ג

linacs with emphasis on tails of 

particle distributions 

האוניברסיטה  פיינברג גיתי  8

 העברית

 SARAF beam dynamics simulation 2004 2003 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר ממ"ג

using the GPT code 
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 קובץ:    
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האוניברסיטה 

 העברית

-s-process nucleosyntesis with a high 2014 2007 פיסיקה גרעינית שלישי ממ"ג

intensity neutron source based on a 

liquid-lithium target at SARAF 

האוניברסיטה  חלפון שלומי 9

 העברית

 SARAF beam dynamics simulation 2004 2003 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר ממ"ג

using the TRACE code 

האוניברסיטה 

 העברית

 Study of high-intensity neutron source 2015 2007 פיסיקה גרעינית שלישי ממ"ג

based on a liquid-lithium target and 

application for BNCT 

האוניברסיטה  רובין רן  10

 העברית

אוניברסיטה 

 עברית

 SARAF accelerator magnets field 2007 2007 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר

calculations 

 Light radioactive beam production via 2012 2008 פיסיקה גרעינית שלישי ממ"ג מכון ויצמן הירש צביקי 11

two stage irradiation setup 

האוניברסיטה  בקנשטיין יהונדב 12

 העברית

 Non-destructive diagnostics at SARAF 2009 2008 פיסיקה גרעינית עוזר מחקר ממ"ג

accelerator 

האוניברסיטה  פרידמן משה 13

 העברית

אוניברסיטה 

 עברית

 Experiments and simulations towards 2011 2008 פיסיקה גרעינית שני

production of Quasi-Stellar neutron by 

the 7Li(p,n)7Be reaction with a liquid-

lithium target at SARAF 

  אוניברסיטת מילמן גלעד 14

 בן גוריון

אוניברסיטת בן 

 גוריון

פרויקט 

 גמר הנדסה

 ,LiLiT - Liquid Lithium Target 2010 2009 הנדסת מכונות

analytic analysis 

  אוניברסיטת שטיינר מתן 15

 בן גוריון

אוניברסיטת בן 

 גוריון

פרויקט 

 גמר הנדסה

 ,LiLiT - Liquid Lithium Target 2010 2009 הנדסת מכונות

analytic analysis 

פיתוח של שיטות מתקדמות למדידות מדויקות  2014  2009 פיסיקה  שלישי ממ"ג מכון ויצמן ויאנטראוב סרגיי 16

 לניוטרינושל קורלציה בין אלקטרון 

  אוניברסיטת חרוש שלמה  17

 בן גוריון

 Evaluation of the mechanical 2016 2012 הנדסת חומרים שלישי קמ"ג

properties of SS-316L thin foils by 

small punch testing and finite element 

analysis 

  אוניברסיטת אליהו אילן 18

 בן גוריון

 Kinetic Modeling of the LiF:Mg;Ti 2015 2011 הנדסה גרעינית שלישי ממ"ג

System Including Defect Creation : 

Implications to, and Development of 

Track Structure Theory Calculations of 
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Heavy Charged Particle Radiation 

Effects.  

  אוניברסיטת גביש ענבל 19

 בן גוריון

נזקי קרינה באמצעות פרוטונים אנרגטיים  - 2011 תהנדסה גרעיני שלישי ממ"ג

 בטונגסטן

  אוניברסיטת צמח אפי 20

 בן גוריון

השפעת שדה מגנטי על תכונות הטורבולנציה  2016 2012 הנדסת מכונות שלישי ממ"ג

 ומעבר החום במתכת נוזלית

אוניברסיטה  טסלר משה 21

 עברית

אוניברסיטה 

 עברית

 Stellar neutron capture cross section of 2015 2013 פיסיקה גרעינית שני

94Zr and 96Zr 

האוניברסיטה 

 העברית

אוניברסיטה 
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 הפוטנציאל של שרף עבור האקדמיה הישראלית

 

 רקע

מוקם במרכז למחקר גרעיני שורק ה( The Soreq Applied Research Accelerator Facility - SARAFמתקן שרף )

 . , הנמצא בחזית הטכנולוגיה העולמיתפרוטונים ודויטרונים לזרם גבוה)ממ"ג(, מבוסס על מאיץ 

 :[1] המתקן דועיי

  (בממ"ג מקור הניטרונים בממ"ג ולהרחיב את היישומים מבוססי ניטרונים )חלופה לכורלחדש את 

 את תשתיות המדע, הטכנולוגיות והאנושיות, במדעי הגרעין בישראל הרחיב ולפתחל  

  לרפואה גרעינית בעיקר לפתח ולייצר רדיואיזוטופים 

ונסגרים. הקמת כורי מחקר חדשים אינה  , אינם מושכים מחקרים חדשים,כורי מחקר בכל העולם מתיישנים

בדעת הציבור ולכן ישנה מגמה בעולם )המערבי( להקים מקורות ניטרונים ורדיואיזוטופים מבוססי מאיצי פופולרית 

 . כדוגמת שרף [2] חלקיקים

 

 בשרף תשתית המאיץ

וזרם  ,MeV 40עד  ,שינויהמאיץ בשרף מתוכנן להאיץ בעיקר גרעיני מימן, פרוטונים ודויטרונים, לאנרגיה ברת 

, במאפייני . החדשנות במאיץ היא היכולת לשמור על איבודי זרם זעירים לאורך המאיץmA 5עד משתנה חלקיקים 

. קהמבוססת רובוטימרחוק המבוקרת הזולה משמעותית מתחזוקה  hands-onוכך לאפשר תחזוקת  קרן מגוונים,

 ,בעת ייזום הקמת מתקן שרף ,2000 -. בתחילת שנות ההפרויקטמאפייני מאיץ אלו דרושים כדי לעמוד ביעדי 

וגיות המאיץ החדשות לצורך הוכחת טכנול ודרשו מו"פ בטכנולוגיה של מאיצים.בעולם  ייחודייםמאפיינים אלו היו 

הסתיימה לפני כעשור ומאז מאיץ שלב  שלב א'הקמת . ACCELגרמנית החברה הבסיוע מאיץ הוקם שלב א' של ה

ולמו"פ לקראת שלב ב'. ובעולם עם חוקרים מהאוניברסיטאות בארץ יחד  ויישומי לביצוע מחקר בסיסי א' משמש

 .CEA [3]החלה הקמת שלב ב' של המאיץ יחד עם מעבדת הוועדה לאנרגיה אטומית הצרפתית  2014בשנת 

 .2022הקמת המאיץ מתוכננת להסתיים בשנת 

שלב א' ושלב ב' והמערכות הנלוות להפעלת עצמו, מאיץ המתוכם עלות הקמת  $M 170המתקן כ עלות הקמת 

. פתרון זה מאפשר לתת מענה למשימות המבוצעות שנות אדם( 200 -)ובנוסף, מעל ל $M 100הינה כ  ,המאיץ

מוקד משיכה לכוח אדם  יהווהכך גם  ,ופורצי דרך בתחומים חדשיםכיום בכור ממ"ג, מאפשר שימושים ומחקרים 

 נמצא מתאים יותר למדינת ישראל מאשר החלופות. . פתרון זהטכנולוגיהקה והפיזיצעיר לתחומי ה

לאחר סיום הקמת המתקן, מימון ביצוע מחקרים בשרף, כמו במעבדות מחקר מבוססות מאיץ רבות בעולם, 

 מושתת על מימון המבוסס על שלושה מרכיבים:

 .שקלים בודדים ימיליונהשקעה חד פעמית של  –ייעודית הקמת מערכות מדידה  .1

למחקר, מקרנות  שנהל $50-70kכ  – םסטודנטים, בתי מלאכה וחומרים להרצת הניסויימימון  .2

  .מחקר

 .1קרן על המטרה שעתל k 2-1.5$ -כ –המאיץ ומערכותיו  תלהפעלה ואחזק (time-beam)קרן -זמן .3

                                                           
 בהנחה שהמתקן עובד בהעסקה מלאה בה היעילות היא הגבוהה ביותר.המחיר הנמוך  -דרושה עבודת הערכה סופית   1
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     ויישומי מדע בסיסי

להבדיל מכורי מחקר בהם ניתן לקבל רק ניטרונים איטיים או איזוטופים מוצרי ביקוע ארוכי חיים, בשרף ניתן 

 ניטרונים מהירים, מגוון עשיר של רדיואיזוטופים ולהשתמש בקרן היונים ישירות למחקר.  :לקבלבנוסף 

ם ביחס למקורות ניטרונים מבוססי לכורים אלא ג רים בשרף הינו ייחודי לא רק ביחסספקטרום הניטרונים המהי

 מאיץ אחרים הקיימים בעולם. 

 : של חלקיקים ואסטרופיסיקה פיסיקה   

המבוססים על שטף  מתקדמת בשני נושאי מחקר עיקרייםבוצעה עבודה מדעית כבר בשרף שלב א' 

המודל [ והשני חקר דעיכת בטא לבחינת 4ניטרונים מהירים גבוה. האחד באסטרופיסיקה גרעינית ]

ופורסמו נטים לתארים מתקדמים דהוכשרו כבר עשרה סטוהנושאים הללו [. בשני 5הסטנדרטי בפיסיקה ]

 פרויקטים אלו ודומים יוכלו להתבצע ביעילות ובעצימות גבוהה יותר בשרף שלב ב'. עשרות מאמרים.

 מספר הצעות מחקר לחקר רדיואיזופים קצרי חיים הוגשו לקראת שלב ב'.

מטרת הקרנה ומתחם מעבדות צמודות נבנה כבר בשרף שלב א' וישמש גם בשלב ב'. תשתית חדר ל

 מיליון ש"ח, עיקרה מכספי הוא"א וחלקה בעזרת קרן פזי. 15 -כהיתה עלות הקמת התשתית 

 חומרים:הנדסה, כימיה ופיסיקת    

 ב מבוצע בעולם במתקנים מבוססי מאיץ. חרנחקר חומרים 

באמצעות ניטרונים במגוון תחומים. הוא"א מקימה לקראת חומרים בשרף שלב ב' יהיה ניתן לבצע חקר 

מתחמי עבודה הקמת שלב ב' בשרף מתחם לשימוש בניטרונים איטיים בדומה לכור, ומפתחת במקביל 

האיטיים שטף הניטרונים . יםשאינם זמינים בכור ניטרונים קרים, אפיתרמיים ומהיריםמחקרים באמצעות ל

שיתקבל בשרף יהיה שטף ה -שאר סוגי הניטרונים באילו ולניסוי יהיה דומה לזה הקיים כיום בכור ממ"ג 

 ום אלו יהיחמימתמובילות בעולם. השווה ערך במספר פרמטרים אף למעבדות מחקר מבוססות ניטרונים 

רקציית עות דיפבאמצ זמינים לחברי האקדמיה הישראלית ושותפים מהעולם לביצוע מחקר בסיסי.

. באמצעות רדיוגרפיה רזונטטית מסודר ומבנה המולקולות בחומר חומרניטרונים חוקרים את מבנה 

 טמפרטורה ומאמצים.של השפעות את התנהגות החומר תחת אפשר לחקור 

 מאפשר חקר נזקי קרינה בחומריםהזרם הפרוטונים הגבוה חקר חומרים בשרף אפשרי גם ישירות עם 

שיטות ב ,וטייםזקחלקיקים יותר אבאמצעות . בשלב ב' יפתחו אפשרויות למחקר [(5ב א' ])כבר החל בשל

-NMR  או-NMR, חקר תכונות מגנטיות של חומרים.ל 

 ביולוגיה:   

אפשרויות המחקר בפיסיקה וחומרים שצויינו לעיל מבוססות על הצעות מחקר שכבר הוגשו לשרף. 

 מחקרים רבים בתחומי הביולוגיה.גם במקורות ניטרונים מבוססי מאיץ בעולם מבוצעים לעומת זאת, 

ניטרונים הינם טובים למחקר בביולוגיה בגלל שאינם מגיבים כימית עם המולקולות וכך מהווים למעשה 

בעלי כושר הבחנה גבוה למימן ויכולים לכן לעקוב אחר הינם בדיקה שאינה הורסת. בנוסף, ניטרונים 

לוגיה משתמשים בעולם בעיקר בניטרונים קרים בשתי ולמחקרים בבי ינמיקה של חומרים אורגניים.ד

מערכות מדידה האחת מבוססת פיזור בזוויות קטנות והשנייה בפולסים למדידת זמן מעוף. תשתיות 

ביצוע  ,בעיקר ,תנו מענה חלקי למחקרים מסוג זה ויאפשרו לקהילה האקדמית בארץיהניטרונים בשרף י

 בדיקות התכנות מקדימות לפני ביצוע המחקר באחד ממקורות הניטרונים הגדולים בעולם.   

12 הפוטנציאל של שרף עבור האקדמיה הישראלית 80



3 
 

מספר מוגבל של בעתיד ניתן יהיה להקים  , כשהימצא המימון הדרוש,ממ"ג משריין אזור צמוד למאיץ שרף שבו

 עבור שיטות מחקר עתידיות. ותנוספ  מתקנים ומעבדות נלוות

 יישומים

 לתעשייהניטרונים    

מקורות הניטרונים המוקמים על ידי הוא"א בשרף ישמשו את הוא"א והתעשייה הישראלית לבדיקות ללא 

 . [1] הרס באמצעות ניטרונים

גופים המכילים יסודות קלים, בדומה וכשיטה משלימה  פיםשקמברדיוגרפיה של ניטרונים תרמיים 

 המתאימים בעיקר לשיקוף גופים המכילים יסודות כבדים. X-rayלשיקופי 

בעלי גודל בסיס בתחום של בדיפרקציה של ניטרונים תרמיים מזהים את הרכב ומבנה החומר בחומרים 

 אנגסטרמים בודדים.

באנליזת אקטיבציה אפשר לזהות את הרכב היסודות ואף הרכב האיזוטופים בחומר, ברגישות גבוהה 

 ספקטרומטריית המסות המקובלות במעבדות. יותר מרוב שיטות

שיטות דיאגנוזה אלו משמשות את התעשיות בתהליך הפיתוח ואף לעיתים גם בתהליך אישור איכות 

 הייצור כחלק משרשת הייצור. 

ובתנאי שתכוסה עלות ההפעלה על ידי שיטות אלו יהיו זמינות לשימוש על ידי קהילת המדענים בארץ 

  .מיהגופי המימון של האקד

 

 רדיואיזוטופים לרפואה גרעינית   

עם  רדיואיזוטופים משמשים תדיר ברפואה גרעינית בעיקר לדיאגנוסטיקה אך גם יותר ויותר לתרפיה.

 שוק ייצור רדיואיזוטופים לרפואה הולך וגדל.  האוכלוסייההתפתחות הרפואה וגידול 

מאיץ ייעודיות, בד"כ על בסיס מאיצי  רדיואיזוטופים לרפואה מיוצרים בארץ ובעולם בד"כ במעבדות

פרוטונים באנרגיה יחסית נמוכה וזרם מוגבל. שרף מתאפיין במספר פרמטרים המהווים יתרון בייצור 

רדיואיזוטופים. זרם היונים בשרף גדול בסדר גודל, ואף עד שני סדרי גודל, יותר מאשר במעבדות 

בנוסף, קצר לעומת המקובל במעבדות ציקלוטרון. ציקלוטרון ולכן מאפשר ייצור כמויות גדולות בזמן 

בשרף ניתן להאיץ מלבד פרוטונים גם דויטרונים וחלקיקי אלפא המאפשרים ערוצי ריאקציות גרעיניות 

ל לייצר באמצעות פרוטונים או שניתן לייצרם ביעילות גבוהה יותר ללייצור רדיואיזוטופים שאי אפשר כ

 מאשר בפרוטונים. 

מרכיבים את האיזוטופ חר ייצורו במאיץ עובר לבית מרקחת לרפואה גרעינית שם הרדיואיזוטופ לא

שולחים לבתי החולים. כאשר המוצר  הפרמצבטילמולקולה או למוצר הסופי שמוזרק לפציינט. את המוצר 

הרפואי מבוסס על רדיואיזוטופ קצר חיים אי אפשר לייבא אותו מחו"ל. ייצור בשרף יאפשר שיווק לבתי 

בעבודה מקדימה זוהו  מוצרים מבוססי רדיואיזוטופים בעלי מחצית חיים של שעה ומעלה.בארץ חולים 

 [.1ף ]מספר רדיואיזוטופים שיהיה יתרון בייצורם דווקא במתקן שר

מתקן שרף יהיה זמין למו"פ של מוצרים רפואיים חדשים מבוססי רדיואיזוטופים ואף יהיה זמין לייצור 

ותשתית הקרנה  ישייה הרפואית בארץ. ייצור על בסיס קבוע ידרוש הקמת חדררדיואיזוטפים על ידי התע

אך תקציב ההקמה  אזור צמוד למאיץ לצורך זה ןבצמוד לאולם המטרות בשרף. ממ"ג משריי תייעודי

 .וההפעלה לייעוד זה יבוא מהמשתמשים
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 סיכום

ת הבסיס למתקן יש וורסטיליות מתקן שרף הוקם בהשקעה גדולה כתשתית לאומית ייחודית. למאיץ המהווה א

וגמישות גבוהים כך שהמתקן ייתן מענה לצרכי הוא"א ויאפשר מגוון נרחב של מחקרים ושימושים של האקדמיה 

 יום.הלחזות אף יכולים  איננו רובםאשר את והתעשייה בישראל, 
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רשימה חלקית של מעבדות לאומיות במדינות מפותחות בגודל דומה 
 לישראל

 

 ETHZ -מאחד בנוסף ל 1. ארגון גג זהDomain-ETH -פועלות מ"ל שונות במסגרת ה שווייץ: בשווייץ

שבמהותם דומים לאוניברסיטה, מספר מ"ל שחלקן הינן מעבדות למחקר שימושי. לצורך  EPFL -ול

היא המודל שרלוונטי לדיון הנוכחי.  במכון זה מספר מתקנים  2בוילינגן PSIהדיון שלנו מעבדת 

 5מקור הניוטרונים, 4מעבדת הלייזר לאלקטרונים חופשיים, 3גדולים, דוגמת הסינכרוטרון השוייצרי

. כל המעבדות הללו מבוססות על משתמשים פנימיים וחיצוניים 6ומקור לספקטרוסקופית מיואונים

חומרים. -רפואה והכימיה-מי ותעשייתי במדעי הפיזיקה, ההנדסה, מדעי החייםומיועדים למחקר אקד

-מאיצים למחקר קליני וטיפולי, כגון המרכז להקרנות בפרוטונים. במכון זה כ PSI -בנוסף לכך יש ב

-עובדים והוא ערוך לקליטת אורחים )משתמשים( מבחוץ. בנוסף ישנם מספר מכוני מחקר חוץ 2000

)המכון למחקר חומרים ומחקר  EMPAדוגמת  ETH-   domain  -מהוים חלק מהאוניברסיטאיים ה

מתקני מחקר גדולים, דוגמת  שווייץביורפואי( ועוד המעסיקים אלפי עובדים. בנוסף לכך יש ב

מתקן זה פועל כמ"ל ומיועד למחקר בייצור חשמל מפלסמה . EPFL7 -הטוקאמק השוייצרי ב

 בצפיפוית גבוהות.

 

 -)פעילים מ IV MAX(, כאשר שתי הטבעות הנוכחיות MAXדורות של סינכרוטרונים ) 4 :שודיה

בבניה לייזר אלקטרונים חופשיים צמוד  .8הינן מקורות קרינה מודרניים ביותר III MAX -( ו2016

על של -שהוא מיזם ESS9 -הניטרונים הגדול בעולם לאתר הסינכרוטרון. לא הרחק משם מוקם מקור

 נטי בהכרח לדיון הנוכחי. וופאית )במימון ראשי של שבדיה ודנמרק( ואינו רלוהקהילה האיר

באוניברסיטת רדבוד בניימכן מספקות  FELIXמעבדות הלייזר של אלקטרונים חופשיים  4: הולנד

המעבדה לשדות מגנטיים חזקים  -HFML  10ן.מיקרו 1500-ל 3קרינת לייזר בארכי גל מתכווננים בין 

 Westerbork Radio.11טסלה( 45טסלה ובבניה שדה עד  37.5ה )שדות עד באותה אוניברסיט

Telescope's 12הינו מצפה כוכבים בצפון הולנד שעבר שדרוג רציני לאחרונה.  

 

הוא שילוב של מעבדה לאומית ואירופאית למחקר במיקרו וננואלקטרוניקה. עם  IMEC13: בלגיה

הינו המוסד המוביל באירופה למחקר בשטחים  IMECשל חדרים נקיים, ' מ 12,000-עובדים וכ 4000

בבלגיה מוקם כעת בהשקעה נכבדה כור גרעיני מחקרי צמוד למאיץ שיפיק אלומת נויטרונים.  אלו.

 כור כזה יהיה ניתן להפעלה וכיבוי באופן מהיר ויכול למנוע אסונות דוגמת צ'רנוביל ופוקושימה.  

 

                                                           
1 https://www.ethrat.ch/en/eth-domain/overview  
2 https://www.psi.ch/ 
3 https://www.psi.ch/sls/ 
4 https://www.psi.ch/de/swissfel 
5 https://www.psi.ch/sinq/ 
6 https://www.psi.ch/lmu/ 
7 https://spc.epfl.ch/research_TCV 
8 https://www.maxiv.lu.se/ 
9 https://europeanspallationsource.se/ 
10 https://www.ru.nl/felix/ 
11 https://www.ru.nl/hfml/ 
12 https://www.astron.nl/radio-observatory/public/public-0 
13 https://www.imec-int.com/en/about-us 
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)המכון הטכנולוגי האוסטרי( והמכון  AITאומיות כמו  : לאוסטריה מספר מעבדות מחקר לאוסטריה

למחקר שימושי. הכור למחקר גרעיני  JOANNUM( ומכון AISTהאוסטרי למדעים וטכנולוגיה )

 TRIGA Mark II14 בעיקר בנויטרונים. הכור מסונף כיום לפקולטה  -הוא מתקן לאומי למחקר גרעיני

( IAEAוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית )לפיזיקה של אוניברסיטת וינה ומשמש גם את הס

 שמושבה בוינה.

 

פעילה במספר פרוייקטי מחקר גדולים בינלאומיים, בעיקר בשטח האסטרונומיה  טאיוון: טאיוון

והאסטרופיזיקה, כמו מצפה הכוכבים הבינלאומי בצ'ילה, מצפה הכוכבים בהאוויי, טלסקופ סובארו 

 טאיוון(. עקב היותה אי, SPICAוטלסקופ החלל העתידי למקורות אינפרה אדומים ) גם כן בהאוויי

יש מכוני  לטאיווןפיתחה מכוני מחקר ימיים ואוקיאנוגרפיים. כמו כן, בדומה לשאר מדינות האיזור, 

 .15הינו הסינכרוטרון החדש והמודרני טאיווןמחקר יישומיים גדולים. פרויקט הדגל של 

ת מרכזי הלייזר רבי העוצמה שהוקמו בהשקעה גדולה של הקהילה האירופאית ניתן גם להזכיר א

 .17)צ'כיה( , פראג16(בבוקרשט )רומניה

                                                           
14 https://ati.tuwien.ac.at/about_us/EN/ 
15 https://www.nsrrc.org.tw/english/index.aspx 
16 http://www.eli-np.ro/  
17 https://www.eli-beams.eu/en/about/  
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בנושא "מקורות קרינה מייננת ומאיצים חדשים בישראל" שנערך לזכרו של פרופ' אלכס קינן סיכום יום העיון 

 27.5.19באקדמיה למדעים ביום ב 

לחשוף את הקהילה המדעית והטכנולוגית בארץ להתפתחויות  .1ו: ת יום העיון, שהיה ראשון מסוגו בארץ, היומטר

ליצור גרעין לקהילה מדעית  .2האחרונות בשטח המאיצים ומקורות קרינה מייננת שנבנו, או בהליכי בניה בארץ. 

להתחיל בדיון על בניית מנגנוני תקצוב להגברת הפעילות  .3שמרכז עיסוקיה בנושאים הקשורים ליום העיון. 

 מאיצים החדשים. המחקרית ב

יום העיון ביום העיון השתתפו כמאה חוקרים, סטודנטים ונציגים של משרדי ממשלה, מוסדות מחקר ופיתוח ועוד. 

לפאנל דיונים מסכם.  הישיבה האחרונה הוקדשהו הרצאות 18-הוקדשו לישיבות  4 :התחלק לחמש ישיבות

לתאור המאיצים החדשים שהוקמו לעת האחרונה ו למספר נושאים. חלק גדול מההרצאות הוקדשההרצאות התחלקו 

 לחקר חומריםמאיץ המרכז המאיצים באוניברסיטת אריאל,  , כמוסדות אוניברסיטאייםואו בהליכי הקמה במספר מ

פוזיטרונים קור המו, בממ"ג שורק"שרף" המתקן במכון וייצמן,  14אילן, המאיץ לתארוך פחמן -באוניברסיטת בר

קרינת לייזר רבת האצת חלקיקים באמצעות שתי הרצאות הוקדשו למעבדות חדשות ל .באוניברסיטה העברית

 נגד הקרנות – רפואיות למטרות הנבנים חדשים מאיצים הוצגו כןאביב. -במכון וייצמן ובאוניברסיטת תל ,עוצמה

 בתעשיה הקשורים למאיצים באקדמיה,להרצאות בנושאי מחקר שונים חלק אחר של יום העיון הוקדש גידולים. 

 מספר מרצים תארו את המחקר שלהם במאיצים הנבנים בחו"ל. .ובמחקר רפואי

. יצירת קהילה מדעית 1 :אילן עסקו במספר נושאים-משה דויטש מאוניברסיטת בר 'דיוני הפאנל שהונחו על ידי פרופ

. 2טרון בארץ. בדומה לקהילת משתמשי הסינכרו הפצת הידע בקרב הקהילה המדעית בארץסביב הנושאים הללו ו

. 3על ידי יצירת מנגנוני ניהול ומימון מתאימים. באקדמיה ובתעשיה הנגשת המאיצים החדשים לקהל המשתמשים 

 חוקרים לתפעול המאיצים.-הכשרת מומחים

שיח למען הנגשת -בקריאה לכל משרדי הממשלה והגופים הנוגעים בדבר ליצור רב תיוצא הקהילה המדעית: לסיכום

טכנולוגית בישראל ובכלל, וליצור מנגנוני מימון לתחזוקה ושימוש -לקהילה המדעית ובפרט מאיץ השרף, המאיצים

חוקרי כדי לחזק את הקשר עם הקהילה המדעית בארץ, הועדה המארגנת ממליצה לקהילת במתקנים חשובים אלה. 

 המאיצים להתארגן ולקיים ימי עיון נוספים בעתיד. 

הגב' גליה פינצי ולמזכירת הועדה  -לית האקדמיה למדעים"יה הפרופ' נילי כהן, למנכתודתנו נתונה לנשיאת האקדמ

המארגנת גב' מירב עטר. כמו כן נתונה תודתנו לכל צוות האקדמיה הלאומית למדעים שסייע בצדדים הלוגיסטיים 

 של ארגון הכנס, שנעשו למופת. 

 

 הועדה המארגנת -רבבכבוד 
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המחקר המדעי ברשות העתיקות והצעה להקמת מרכז מחקר ומעבדות לאומי לארכיאולוגיה ומורשת תרבות 

 חומרית בישראל

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים -נייר עמדה לוועדת מצב המדע 

 מבוא

(. יחד עם 1989( וחוק רשות העתיקות )1978הפועל על פי חוק העתיקות ) טוטוריאסטתאגיד נה ה העתיקות רשות

פעילות המדעית והמחקרית שלו והיקף הא כיום הגוף המחקרי המוביל בארץ בתחום הארכיאולוגיה, ירשות הה ,זאת

בעלי תואר שלישי,  72ם כיו מוניםעולה על זו של כל אוניברסיטה ומכון מחקר אחר בתחום. חוקרי רשות העתיקות 

בעלי תואר שני, ומספרים אלו צפויים לעלות בשנים הקרובות. בהתאמה לקריטריונים המקובלים במוסדות  200-וכ

 . להשכלה גבוהה, יש ברשות מספר רב של חוקרים המובילים בתחומם בארץ ובעולם

גף העתיקות של מדינת ישראל, המסורת המחקרית של רשות העתיקות בתחום הארכיאולוגיה החלה עוד בימי א

הקים לעצמו אגף העתיקות  הןבתוך משרד החינוך והתרבות. כבר בשנים ה 1948-1990שהתקיים בין השנים 

 מחלקת חפירות ומחקר ובה שולבו חוקרים מובילים בתחומם. 

הקמתה של שים השנים האחרונות מאז והמעמד המחקרי של רשות העתיקות התעצם במידה משמעותית במהלך של

מהחפירות הארכיאולוגיות בארץ, ולמעשה היא המובילה של  85%-כמבצעת הרשות  ,. כיום1990בשנת  הרשות

ובתחומים קרובים לה כמו מחקר במעבדות אנליטיות ומחקרים נושאים שונים בארכיאולוגיה המחקר האקדמי ב

 בתחום שימור חומרים. 

וקרים מטעמה כזכאים לקבלת מלגות ומענקי מחקר מקרנות בעשר השנים האחרונות הוכרה רשות העתיקות וח

, הקרן הדו לאומית (GIFישראל )-( קרן המחקר גרמניהISFמובילות בארץ ובעולם, כמו הקרן הלאומית למדע )

 ועוד.  (BSFארה"ב )-ישראל

יקר כמורים )בע כיום מהווים חוקרים מרשות העתיקות גם חלק אינטגרלי ממערך ההוראה והמחקר באוניברסיטאות

. תרומתה המרכזית של הרשות למחקר הארכיאולוגי בארץ זוכה להכרה בבמות בינלאומיות מובילות. בשנים מבחוץ(

האחרונות, כאשר נבדק מצבה של הארכיאולוגיה הישראלית על ידי שתי וועדות מומחים מטעם המועצה להשכלה 

ת חלק מהותי מתהליך הבדיקה שבצעו הוועדות גבוהה ומטעם האקדמיה הישראלית למדעים, היתה רשות העתיקו

 הללו.  

בשנים אלו  התמקדה הרשות בהרחבה והעמקה של התשתית המחקרית שלה תוך שימת דגש על תחומים חדשים 

  המחקר ומכוני המחקר בארץ. תבמדעי הארכיאולוגיה, וזאת תוך קיום שיתופי פעולה עם כל אוניברסיטאו

 

 

 העתיקותמערכות המחקר המדעי ברשות 

המחקר המדעי ברשות העתיקות נובע רובו מתוצרי סקרים וחפירות הצלה ארכיאולוגיות, וכולל את עיבוד ממצאי 

החפירות וביצוע מחקרים מדעיים ייעודיים.  שדרת החוקרים המקצועיים ברשות העתיקות פועלת במסגרת 'תחום 

התמחות תקופתית )פרהיסטוריה, תקופות  עםישי מחקר והתמחויות בארכיאולוגיה', הכולל חוקרים בעלי תואר של

עות'מאנית(, התמחות התקופה הביזנטית, המוסלמית, ימי הביניים ו-והברזל, התקופות הקלאסית, הרומיתהברונזה 

תחום מעבדות , פוטוגרמטריה(. 'GISבחומרים )צור, קרמיקה, זכוכית, מטבעות וחומרים אורגניים( ושיטות מחקר )

עוסק בטיפול שימורי ובאנליזות מעבדתיות של תוצרי החפירה, וכן בתיעוד דיגיטאלי של הממצא  וטיפול בממצאים'

ברזולוציות גבוהות ובמחקר מורפולוגי באמצעות המעבדה הלאומית לתיעוד דיגיטאלי. העקרון המנחה את פיתוח 

מית האוניברסיטאית, כגון היכולות המחקריות ברשות הוא התמקדות בתחומים שאינם מכוסים על ידי המערכת האקד

התמחות מובילה בחקר המטבעות, הזכוכית, טקסטילים וחומרים אורגניים, ופיתוח יכולות מובילות בתחומי תיעוד 

ממכלולי בנייה גדולים ועד לחפצים זעירים. בשנים האחרונות מתבצע התיעוד באמצעות יכולות  –הממצא החומרי 
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מענה משופר לצורכי תיעוד בדה הלאומית לתיעוד דיגיטאלי, הנותנת על ידי המעחדשות בתחום הפוטוגרמטריה 

ממד ברזולוציות שונות יחד עם הכלים -של הממצא הקטן מהחפירות. היכולת הטכנולוגית של הצילום בתלתואנליזה 

גבוהה  הרזולוציבהפיק ציורים טכניים ולמידע של הממצאים  ימאגר לבנותהייעודיים שפותחו עם השנים מאפשרים 

פן נוסף במסגרת עבודת המעבדה הנו  ובעלות נמוכה יותר מאשר התיעוד הידני. ,ברמת דיוק גבוהה יותרביותר ו

ממדי המלא של הממצאים. מיון אוטומטי והשוואות של מכלולי -מחקרים חדשים שלא ניתן לערוך ללא המידע התלת

 מורפומטרית של חפצים,-אנליזה גיאומטרית יטאלי,חרס, חיפוש מהיר וחכם של מקבילות בתוך מאגר מידע דיג-כלי

דרגת החספוס או השחיקה של פני הכלי ועוד. עם הרחבת פעולת  סימטריה, מדידות מיוחדות כדוגמת מרכז הכובד,

המעבדה ועם הפצת השיטה לקהל משתמשים וחוקרים רחב יותר עולות שאלות מחקריות חדשות שניתן לכמת ולמדוד 

עם החוקרים ברשות העתיקות  מקיימת קשרי עבודה שוטפיםמעבדה הה החדשה. באמצעות הטכנולוגי

ובמסגרתו עולות שאלות מחקריות בתחומים שונים ומוצרים שיתופי פעולה לבירור שאלות  מחקרובאוניברסיטאות ה

 .מחקריות

צמן וגופים ויבשנתיים האחרונות הוקמה ברשות העתיקות מעבדה אנליטית הפועלת בשיתוף פעולה מלא עם מכון 

אקדמיים נוספים. מתכונת העבודה מבוססת על הקמת מעבדה אנליטית בשטח החפירה, למטרות אפיון סוגי הממצאים 

השונים בשיטות כימיות ומינרולוגיות על בסיס מכשור נייד, וקביעת אסטרטגיית המחקר לפי אופי החומר וחשיבות 

הארכיאולוגיה והשימור. בעשורים האחרונים תחום  הממצא בשיתוף עם המומחים השונים באקדמיה בתחומי

המיקרוארכיאולוגיה, הכולל ניתוחים מיקרוסקופים, כימיים ומינרולוגים בשטח החפירה, מראה על העצמה של 

 המחקר הארכיאולוגי וגדילה אקדמאית עם קליטה של חוקרים בשיטות מדעיות במחלקות לארכיאולוגיה בארץ. 

 

 ומכוני מחקר בארץ ובחו"ל וניברסיטאות המחקרהעתיקות, א קשרים מדעיים בין רשות

שה ורשות העתיקות מקיימת מערכת רחבה של שיתופי פעולה מחקריים עם גורמים אקדמיים בארץ ובחו"ל בשל

, כגון Horizon 2020תחומים עיקריים: א. שיתופי פעולה מוסדיים עם פרוייקטים של האיחוד האירופי במסגרת 

EHRIS ,ADRIANE  ועוד. ב. שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר בינלאומיים בתחום המורשת החומרית: מכון גטי

( ועוד. ג. שיתופי STARC(, המכון הקפריסאי בניקוסיה )ICCROM(, מרכז השימור ברומא )Gettyבקליפורניה )

יות של חוקרים ויפנים על בסיס של יוזמות מחקר ם עם חוקרים אירופאים, אמריקאיםפעולה ומחקרים משותפי

קרון לה עם כל האוניברסיטאות בארץ. העוקבלת מענקי מחקר אישיים.  בנוסף מקיימת רשות העתיקות שיתופי פעו

ל המנחה בתחום המחקרי והמדעי הוא יצירת שיתופי פעולה עם גופים אקדמיים שלהם יתרון יחסי בתחומם. כך למש

, אנליזות כימיות ואיזוטופיות לממצאים 14ארוך בשיטת פחמן צמן למדע בתחום תימתקיים שיתוף פעולה עם מכון וי

ופיתוח מתודולוגיות חפירה חדשות הכוללות שילוב  ר הסביבה והאקלים בתקופות השונותאורגנים למטרות שחזו

 של מדעים מדויקים בזמן החפירה.

דות חיפה, המעב שיתופי פעולה נוספים עם המעבדה לארכיאוזואולוגיה והמעבדה לכלי אבן באוניברסיטת

ת חיפה, אוניברסיטת אריאל והאוניברסיטה העברית, עם המעבדה לחקר האדם לארכיאומטלורגיה באוניברסיט

במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב ומרכז דן דוד, עם מעבדות המחלקה למדעי כדור הארץ והמחלקה לכימיה 

רכיאובוטניקה באוניברסיטת בר אילן, ועם מעבדת באוניברסיטה העברית, מעבדת החומרים בבאר שבע, המעבדה לא

 במכון הגיאולוגי.  OSLהתיארוך בשיטת 

הולך וגובר גם קצב העבודה במעבדות ונוצרים  ,עם התפתחות המחקר בתחום מדעי הארכיאולוגיה בשנים האחרונות

 שיתופי פעולה חדשים עם חוקרים מהארץ ומחו"ל.

תהליכים אלו, יחד עם הכפילות הקיימת בכמה ממעבדות המחקר הארכיאולוגיות בארץ, הובילו ליצירת תכנית 

 להקמת מרכז מחקר ומעבדות לאומי לארכיאולוגיה ולמורשת התרבות החומרית בישראל. 
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 של ישראל החומרית מורשת התרבותלארכיאולוגיה ולמעבדות לאומי מחקר ומרכז החזון: הקמת 

התקדמות דרמטית בשילוב המדעים המדויקים יחד עם מחקרים בתחומי השימור,  חלהם האחרונים בעשורי

 א קדום, תיארוך ועוד. במקומות שונים בעולם כבר קיימים מרכזי מחקר"ארכיאולוגיה, אומנות, חומרים קדומים, דנ

 פים במדינה שלהם, כדוגמתומשתפים פעולה במחקרים עם כלל הגו יםאשר נותנים שירותים רידיסציפלינא-אינטר

( CCI( בצרפת, מרכז השימור הקנדי )CNRS) מכון הלאומי למחקר מדעי( בגרמניה, הMPG) פלאנק-מרכזי מקס

צמן לפני הקמתו של מרכז קימל במכון וי .בניקוסיה( STARC( בקליפורניה והמכון הקפריסאי )Gettyמרכז גטי )

הארכיאולוגיה בארץ. במרכז זה פותחו שיטות מדעיות שונות ובוגריו כעשרים שנה סללה את הדרך להתפתחות מדעי 

לבים כיום במוסדות האקדמיים וברשות העתיקות. לאור היקפי חפירות ההצלה ותנופת המחקר בשנים האחרונות ומש

נוצר צורך ברור בהקמת מרכז מחקר ומעבדות בקנה מידה לאומי, אשר יפעל תחת רשות העתיקות ובסינרגייה עם 

  ל המכונים לארכיאולוגיה ומוסדות המחקר בתחום הארכיאולוגי בארץ. כ

יתמקד בתיעוד, מחקר ושימור של המורשת התרבותית והחומרית בישראל, מרכז המחקר והמעבדות הלאומי המוצע 

ויכלול דיסציפלינריות -האינטרהמרכז יעבוד במתכונת  תוך שימוש בשיטות מדעיות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות.

תקופתיים וחוקרים מומחים בחומר( חוקרים מומחים את השורה הראשונה של החוקרים הבכירים ברשות העתיקות )

מעבדת המגילות, המעבדה אנליטית, המעבדה )שהוקמו ברשות בחמש השנים האחרונות לצד מעבדות מתקדמות 

המוסדות ומכוני המחקר בארץ ובעולם  לכל תהמרכז יהווה צומת מקשר פוטוגרמטריה(.ומעבדת דיגטלי, לתיעוד 

דוגמת מיקרוסקופ מכון יהיו מצוידות במכשור מתקדם מעבדות ה שעוסקים בארכיאולוגיה של ארץ ישראל.

ועוד, מכשירים שעל פי רוב הנם מעמסה  ספקרטאליות-, מצלמות מולטירנטגן יממד, מכשיר-אלקטרוני, מצלמות תלת

יד, ויוכלו לשרת את כלל הגופים הרלוונטיים. בנוסף לצוות טכני אשר יפעיל כלכלית כבדה למדי על מוסד אקדמי יח

ארכיאולוגים וחוקרים מומחים בכירים )מקבילים את המכשירים המתקדמים, אנשי הסגל במכון המוצע יהיו 

 חוקרים מתחומי המדעים המדויקים בעלי אוריינטציה מחקרית לשיתופי פעולהבהשכלתם לפרופ' באוניברסיטה( ו

 בפרט.ושימור עם מדעי הרוח בכלל וארכיאולוגיה 

מתמקדות בעיקר בתחומי המחקר המסורתיים, בחלוקה תקופתית, בארכיאולוגיה האוניברסיטאיות מסגרות הלימוד 

. , חומרים קדומים ושימור הוא קטן ומצומצםכניות לימוד בתחומי מדעי הארכיאולוגיהושל תהקיים היצע בעוד שה

מעבדות המחקר והדיסציפלינריים. מרכז -העולמית של התמקדות דווקא בשילובים האינטר זאת בניגוד למגמה

יוכל לתת דחיפה אקדמית לתחומי לימוד אלו ולעזור לפתחם בעזרת המכשור המתאים והנגישות  המוצע לאומיה

הפרקטיות סיונית שכזו אשר מתמקדת במחקר החומרים הקדומים, בטכניקות כנית נולכלל המוסדות השותפים. ת

 ובהשלכות של זה על תחום השימור נבנית בימים אלו בשיתוף פעולה של רשות העתיקות, מכון ויצמן ומרכז גטי

  בקליפורניה.

וענף טכנולוגיות השדה  2017-, המעבדה האנליטית ב2013י בשנת הקמתן של המעבדה לתיעוד דיגיטל

המהלך כלל רכישה של ציוד מהוות צעד ראשון בדרך להקמת מרכז המעבדות הארצי.  2018-)פוטוגרמטריה( ב

מענה רחב לשיתופי מתן יאפשר מכשור הקיים המתקדם וגיוס של חוקרים אשר מובילים את עבודת המעבדות. 

ולות יציאה אל וקיום מקביל של מעבדות ניידות שלהן יכ ,בהנחה שיהיה צוות רחב של חוקרים ,מוסדיים-פעולה בין

 . חלק מהמכשירים הנו נייד ומותאם לעבודת שטח.האנליטי הן לתיעוד והן לדגימת חומרים וניתוחם –השטח 

הביאו  ומחקר אנליטי המלווה את החפירות ממד בתיעוד ומחקר ממצאים ארכיאולוגיים-ית תלתיהשימוש בטכנולוג

 :דבר שבא לידי ביטוי במספר תחומים וחשוב להדגיש את היתרונות שיהיו למרכז שכזה למהפכה של ממש,

כבר כיום מוסדות רבים נעזרים במעבדות של רשות העתיקות בזכות הטכנולוגיה  –ריכוז הידע והטכנולוגיה  .1

לה מתמטי לשאאו  ה המגוונת. היכולת לתת מענה מדעיהמתקדמת, הניסיון שנצבר וכוח האדם בעל ההכשר

ועדות לכך היא המחקרים הרבים המתפרסמים בתחום. אולם,  ,מחקרית ארכיאולוגית הוא המפתח להצלחה

15 המחקר המדעי ברשות העתיקות והצעה להקמת מרכז מחקר ומעבדות לאומי לארכיאולוגיה 88

http://www.antiquities.org.il/
http://www.antiquities.org.il/


 
 מינהל ארכיאולוגיה

Archaeology Division 

 

 

 
 02-5892238, פקס: 02-5822286-7משרד מינהל ארכיאולוגיה, ירושלים, טל: 

Office:  Jerusalem, Tel:02-5892286-7, Fax: 02-5892238 

 Main Office: Rockefeller Museum Bldg., POB 586 Jerusalem 91004, ירושלים 586: בניין מוזיאון רוקפלר ת"ד מען למכתבים
 Website   www.antiquities.org.il אתר אינטרנט: 

אוניברסיטאי -היכולת הזו מוגבלת לפי הזמן הפנוי ותחומי העניין האישיים של כל המעורבים. מרכז בין

רחבה יותר של מדעי המחשב יוכל לתת מענה לקשת במתמטיקה או ביושבים חוקרים בעלי השכלה שבו 

 נושאים המחכים לפיתוח.

דוגמת  ,ישנם פרמטרים שונים הקשים מאוד למדידה ולכימות ללא תיעוד דיגיטאלי –פיתוח שאלות חדשות  .2

 מרכז הכובד, מדידות חתכים ועוד. עצם היכולת למדוד אותם באופן בלתי תלוי פותחת אופקי מחקר חדשים.

 .לשיתוף במהירות ובקלותלי ניתן מידע דיגיט –הנגשת המידע  .3

ת רק מתחילות לשלב מחקרים מתחומי המדעים וכיום החפירות הארכיאולוגי –פיתוח שיטות עבודה חדשות  .4

המדויקים ותיעוד דיגיטלי, וזאת על בסיס קשרים אישיים בין חוקרים. שילוב הטכנולוגיות בחפירות 

דה המותאמות ספציפית לאתרים בעלי ועבודות השימור במסגרת ממלכתית יאפשר פיתוח של שיטות עבו

 אופי שונה מהנגב ועד הצפון, ומאתרים פתוחים ועד לחפירות במערות.

לי משמר את מצבם הנתון וגם תכלים או "נעלמים" והמידע הדיגיטלעיתים ממצאים מ –לי שימור דיגיט .5

 מאפשר ניטור במקרים של בלייה איטית.

וי בבסיסו על השוואות צורניות וסגנוניות בין אתרים ובין המחקר הארכיאולוגי בנ –מאגרי מידע חכמים  .6

תקופות. ככל שמתרבים הממצאים כבר אין יכולת לחוקר האנושי למיין ולהשוות את כל המידע שקיים. 

ממדיים או של תוצאות דגימות המעבדה עם שיטות חדשניות של לימוד מכונה -שילוב של המודלים התלת

ם מאגר מידע ארצי ומרוכז שבו יהיה כל המידע על כל הממצאים באוצרות ובינה מלאכותית יאפשרו להקי

מדינה. המאגר יאפשר חיפושים מתקדמים ומציאת מקבילות באופן שיקדם מאוד את המחקר ויחסוך זמן 

 וכסף לחוקרים.

 סיכום

ומשלבת  רשות העתיקות מתפתחת בשנים האחרונות כמוקד המחקרי והמדעי המוביל בתחום הארכיאולוגיה בארץ

בתוכה יכולות מדעיות רב תחומיות, המשרתות את כל האוניברסיטאות ומכוני המחקר בישראל בשאיפה ליצירת 

מערכת סינרגית של שיתופי פעולה אקדמיים. אנו רואים כמטרה מרכזית את הקמתו של מרכז מחקר רב תחומי 

ות העתיקות עם יכולות קיימות ועתידיות למדעי הארכיאולוגיה אשר ישלב את היכולות ואת היקפי העבודה של רש

 בכל האוניברסיטאות ומכוני המחקר בארץ.

 

 

 

 נהל ארכיאלוגיהראש מ –פרופ' גדעון אבני 
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 מנהל תחום מעבדות וטיפול בממצאים –ד"ר אבשלום קרסיק 
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 תשע"ט אדר א'ירושלים, 

 2019 מארס

 

 לאומית כתשתית מחקר הספרייה הלאומית:

 

 ארבעת תחומי האיסוף 

מטרותיה של הספרייה הלאומית הן איסוף, שימור, טיפוח חוק הספרייה הלאומית קובע כי "

 לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודיוהנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה 

לשמש ספריית מחקר מרכזית בישראל בתחומי מומחיותה, ". כן הוא קובע שעל הספרייה "בפרט

בהתאם למטרותיה, וכן לשמש ספריית המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים, בתחומי 

  ."תרבויות המזרח התיכון והאסלאם, ובמיוחד מדעי היהדות, מדעי הרוח

בבניית ארבעה אוספים, שניים לאומיים: יהדות וישראל מכאן נגזר שהספרייה הלאומית מתמקדת 

 )אוסף המתמקד : אסלאם ומזרח תיכון ומדעי הרוחלתרבויות הלאומיות משיקיםהושניים 

 .  (בתרבות המערב, מימי יון ורומא ועד ימינו אלה

 משאבים ייחודיים בספרייה הלאומית

שבכוחן  מתוך כלל אוספי הספרייה,, של משאבים ייחודייםבולטות ניתן למנות תריסר קבוצות 

 רחב ועמוק בארבעת התחומים שנזכרו לעיל.  רילמחקר אינטרדיסציפלינתשתית לשמש 

, עברייםהספרים הכלל אוסף קרוב לשלם של הספרייה אוצרת : ספרים מודפסים (1)

, המודפסים מעבר לאוסף הספרים העברייםועד ימינו.  15-החל מן המאה השנדפסו 

של ספרים מודפסים בכל הלשונות העוסקים משמעותי אוסף הספרייה מחזיקה 

כולו מקוטלג ונגיש באתר הספרייה האוסף . תרבות המערביתיהדות, אסלאם, והב

, וחלקו גם בקטלוג של מפעל (ULI) קטלוג המאוחד של ספריות ישראלהלאומית וב

הלאומית מיזם נרחב . בשנים האחרונות מנהלת הספרייה הביבליוגרפיה העברית

 ב"נחלת הכלל". המצויים שמטרתו הנגשה דיגיטלית של כלל הספרים העבריים 

 

באות מקוריים, כתובים יד כתבי כעשרים אלף הספרייה אוצרת : עתיקיםכתבי יד  (2)

זהו המאגר הגדול בישראל של כתבי יד ולטינית, מימי הביניים ואילך.  רביתברית, עע

רבים מכתבי היד שנשמרים מימי הביניים, והוא גם היחיד שפתוח לעיון ולמחקר. 

 בספרייה הלאומית נגישים לעיון דיגיטלי באתר האינטרנט של הספרייה. 

 

 10,000,000ודיגיטלי של ממופתח  ,מאגר מלאהספרייה מחזיקה : תצלומי כתבי יד (3)

 הבמשך כשישים שנתח פּו. המאגר מרחבי העולםכתבי יד עבריים צילומים של 
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האתר באתר "כתיב". עתה נגיש הוא ו "המכון לתצלומי כתבי יד עבריים"במסגרת 

קולט בימים אלה מיזמים מדעיים בינלאומיים העוסקים בכתבי יד עבריים, ביניהם 

ידי האקדמיה על תוקצבו במשך עשרות שנים " שמפעל הפיוט והשירה"ספרדתא" ו"

אגודת פרידברג לכתבי יד הלאומית למדעים. בנוסף, כל המיזמים הדיגיטליים של "

 " ייקלטו בשנים הקרובות במסגרת אתר "כתיב". יהודיים

 

ארכיון הספרייה הנגישים במסמכים  80,000,000-כהספרייה מארכבת : ארכיונים (4)

ובארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. התיעוד המצוי בארכיון הספרייה הלאומית 

זהו  .ישראלעיקר בבשפעלו אנשי רוח בולטים הלאומית מתייחס לפעילותם של כאלף 

ארכיון ייחודי במדינת ישראל, בעיקר מפני שהוא מגוון מאוד מבחינת הנושאים שאותן 

מתייחס  י לתולדות העם היהודיארכיון המרכזהתיעוד המצוי ב. םדמויות עסקו בה

עשרות ארגונים מקומיים ובינלאומיים יהודיים, מו מאות קהילות יהודיותלחיי 

מעבר להיקף החומרים הארכיונים המוצעים בספרייה הלאומית עצמה, ארצות. 

הספרייה מנגישה שני ארכיונים סינתטיים דיגיטליים לאומיים: "רשת ארכיוני 

ארכיונים אלה מספקים גישה לעשרות ארכיונים ברחבי  ישראל" ו"אמנות חזותית".

 ישראל במגוון רחב של תחומים. 

 

ביותר של והמעודכן השלם  ,מאגר הגדולהספרייה הלאומית מחזיקה ב: עיתונות (5)

, מאז ראשית בכל הלשונותמקומית, ארצית ובינלאומית,  :עיתונות ישראלית ויהודית

באתר "עיתונות יהודית היסטורית" הספרייה מנגישה . ימי העיתונות ועד ימינו

(Jpress )במגוון רחב של  עבריים ולועזיים, מהארץ ומעולם, מיליון דפי עיתון 2.5 כמעט

(, מנגישה جرايدבאתר ג'ראייד ). 21-למאה ה 18-לשונות, שיצאו לאור בין המאה ה

אל, החל בתקופה עמודי עיתון בערבית, שיצאו לאור בארץ ישר 200,000-הספרייה כ

 העות'מנית ועד שנותיה הראשונות של המדינה. 

 

מאגר הגדול, השלם והמעודכן ביותר של כתבי הספרייה מחזיקה ב: כתבי עת מדעיים (6)

מעבר ועד ימינו.  19-מאז המאה השיצאו לאור עת במדעי היהדות, בכל הלשונות, 

למאגר הפיזי הנגיש בבניין הספרייה, הספרייה ִמפתחה עשרות אלפי מאמרים בתחומי 

למפתח זה. הספרייה גם מספקת גישה מקוונת מדעי היהדות )רמב"י( ומעניקה גישה 

 ., ללא תשלוםJstorלעשרות כתבי עת מדעיים עבריים דרך אתר בישראל מקוונת 

 

מוזיקה הקלטות המאגר הגדול בעולם של מחזיקה את ספרייה הלאומית ה: מוזיקה (7)

הספרייה מחזיקה גם כן, . ארכיון צליל לאומי, ובכך היא משמשת ישראלית ויהודית

רוב . של יוצרים, בעיקר ישראליים וחומרים ארכיוניים נלווים תוויםמאגר גדול של 

זמינה באתר האינטרנט דרך קטלוג  ,בספרייההאצורה המוזיקה בפורמט אודיו 
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בעזרת שני מיזמים דיגיטליים: ך פרטי המוזיקה מונגש חלק גדול מתו. בנוסף, "מרחב"

 . אתר הפיוט והתפילה""בית לזמר העברי" ו"

 

 לשהישראלי ובו תיעוד ארכיון האינטרנט : הספרייה מחזיקה את ארכיון האינטרנט (8)

המאגר מאפשר ועד ימינו.  מאמצע שנות התשעים הישראלים, כל אתרי האינטרנט

 ( ועל פי תאריך מסוים. URLעל פי כתובת )היסטוריים איתור של דפי אינטרנט 

 

החל שצולמו בארץ,  תצלומיםמיליון : הספרייה הלאומית מחזיקה למעלה מתצלומים (9)

מאות אלפים מתוכם נגישים ועד ימינו.  19-מראשית ימי הצילום בסוף המאה ה

 . , דרך "מרחב"הספרייהלצפייה ולשימוש באתר האינטרנט של 

 

אוסף של כמיליון כרוזים וכרזות הספרייה מחזיקה : חולפות )אפמרה(כרוזים, כרזות ו (10)

המתארים את החיים בארץ ובעולם היהודי  ,אחרמסוג )אפמרה( פרטי חולפות של וכן 

מעבר לאוסף שהוא ככל הנראה הגדול מסוגו בעולם,  במאות השנים האחרונות.

עם אוניברסיטת סטנפורד את מיזם "מסע בזמן". באתר האינטרנט הספרייה יזמה יחד 

של המיזם מונגשים מאות אלפי פרטי אפמרה ישראליים, שמקורם בעשרות אוספים 

 אחרים. 

 

הקלטות אודיו ווידיאו המתעדות אלפי  15,000-כהספרייה אוצרת : תיעוד בעל פה (11)

. רוב ההקלטות ימינו, החל ממחצית המאה העשרים ועד בקולם אנשים שהתראיינו

, והן מדור לתיעוד בעל פה באוניברסיטה העברית בירושליםהמסגרת פעילות נעשו ב

 . של אלפי ישראלים ויהודים של ימי חייהםומגוון תיאור ישיר מכילות 

 

אוסף כמעט מושלם של כלל מפות ארץ ישראל הספרייה מחזיקה : מפות ארץ ישראל (12)

כמעט כל המפות האחרונות ברחבי העולם.  )וירושלים( שראו אור במאות השנים

 זמינות לצפייה באתר האינטרנט של הספרייה. 

 

תשתיות מחקר ברמה בינלאומית. דא עקא, קבוצות אלה  תמהווכאמור, קבוצות משאבים אלה 

בשנים לעתים מצומצם. אמנם מצויות ונגישות בספרייה באופן פיזי מלא, אך קיומן הדיגיטלי 

המבוססים  דיגיטליים נגישיםעל מנת ליצור מאגרים ₪ ממאה מיליון למעלה האחרונות השקענו 

השקעה זו נבעה מן התובנה שכל מחקר . על אוספי הספרייה ועל אוספי שותפים ברחבי העולם

הביאו למפנה של ממש מאגרים אלה מתבסס על כוחות המחשוב, ואכן,  21-משמעותי במאה ה

 . חבי העולםבפעילות המחקרית של חוקרים רבים בר

להרחיב את הדיגיטציה, לשכלל את המידע הנלווה אל הפריטים אנו מאמינים שיש מקום 

שילוב מאגרי הדיגיטליים, וכן לפתוח את המאגרים לשימושם הישיר של שותפים ברחבי העולם. 
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, ישכלל, מחד גיסא, את של שותפים מחקריים המידע של הספרייה עם יכולות מחשוב מתקדמות

, שלא ניתן מחקרים פורצי דרךליצור , ומאידך גיסא, יאפשר הפיזיים יצוי מאגרי המידעיכולת מ

. שדרוג התשתית הדיגיטלית שהספרייה הלאומית מספקת, ממוחשבים-לבצע באמצעים בלתי

, שהוא אחד מתחומי המחקר המתפתחים Digital Humanities-יאפשר קפיצת מדרגה בתחום ה

 בימים אלה. 

 דיגיטליותהשקעה בתשתיות 

שיהיה אפשרי כדי לאפשר שימושיות גבוהה ויכולת התממשקות של חוקרים למאגרי הספרייה, כך 

לספק גישה פתוחה הספרייה צריכה וכן הלאה,  Big Dataלמצות את המידע, לבחון אותו בכלים של 

ושקופה להיקף נרחב של פריטים דיגיטליים המלווים בשכבות מידע נוספות. במילים אחרות, 

 : תשתיתיים לפחות שלושה תחומיםשנים הקרובות באת השקעותיה בהספרייה צריכה להגדיל 

של הספרייה  (Open Data) "פתוחההספרייה המיזם "שיפור מתמיד של  :מידע פתוח .1

של המידע האצור בספרייה על פי סטנדרטיים וישירה המאפשר הנגשה הולמת הלאומית 

בלתי גישה  ושיספק ים( ראויAPIתכנות יישומים ) יממשקבכלל זה פיתוח . בינלאומיים

 . לשותפים לכלל הפריטים שבספרייהאמצעית 

במטרה להגדיל  של הספרייה הדיגיטציהפרויקט הרחבה מאסיבית של : דיגיטציה .2

הנגישים דיגיטלית מקרב כלל הפריטים המצויים בספרייה. את אחוז הפריטים  משמעותית

 ההרחבה תתמקד בעיקר בספרים מודפסים וחומרים ארכיוניים. 

על פי סטנדרטים ( לרוב הפריטים הדיגיטליים, Dataמידע )ת והוספת שכב: שכבות מידע .3

ים עצמם. לדוגמא: שכבת הדיגיטליים דאטה ולאובייקט-ת המטאומעבר לשכב, מקובלים

OCR שכבת ,Text-to-Speech ,במקרים מסוימים, על פי הצורך: טיוב מטא. וכן הלאה-

 דאטה. 

 צוותי מחקר, פיתוח והערכה

למאגרי הספרייה, כך שיהיה להתממשק ההשקעה האמורה בתשתיות דיגיטליות תאפשר לחוקרים 

וכל שהספרייה ת על מנת .אך לא די בכך. שיפותחו על ידם ניתן למצות את המידע בכלים שונים

שְימצב אותה  יעילשמש מעבדה לאומית בתחומי התמחותה, היא תצטרך לפתח מנגנון מחקרי ל

 .בחזית המחקר המדעי

מדידה וכן צוות שיעסוק בDigital Humanities (DH )-מחקר ופיתוח בתחום היכלול צוות מנגנון זה 

)עיבוד  NLP, כדוגמת DH-בפיתוח כלים שונים בתחום ה . הצוות הראשון יעסוקהערכה ארגוניתבו

שפה טבעית(, ובכך ידגים לעולם המחקר את הפוטנציאל שבשימוש בתשתיות הספרייה הלאומית. 

יעץ לחוקרים מחוץ לספרייה, וישמש , יְ במשאבי הספרייההמחקרי שימוש הצוות השני יבחן את ה

 מעין רשות מחקר אקדמית. 

 הדיו ותולדות הכתיבהמחקר בתחום הנייר, 
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לא רק עולמות המחשוב עשויים להועיל לחקר תולדות הטקסטים ויתר האוצרות השוכנים 

)צילום מולטיספקטראלי(,  ספקטרוסקופיהבברחבי העולם משתמשות בספרייה הלאומית. ספריות 

בי יד ( על מנת לנתח ולהבין טוב יותר כתCT( ובטומוגרפיה )דימות 14-ברדיומטריה )תארוך פחמן

 וספרים עתיקים. 

מפיתוח יכולות בתחומים אלה, תוך כדי שיתוף תועלת מרובה אין ספק שהספרייה הלאומית תפיק 

פעולה עם מכונים מדעיים ברחבי הארץ שיש להם כלים מתאימים בתחומים אלה. הפוטנציאל 

כתבי היד והספרים הקדמונים שנמצאים בספרייה או מפוזרים בעולם הוא ה מחודשת של להבנ

עצום. שימוש מושכל באמצעים מתקדמים מעין אלה יאפשר קריאה של טקסטים נסתרים וכן יסייע 

 לזהות כתבי יד אבודים שנחבאו בין כריכות ספרים עלומים. 

 סיכום

י הרוח ובמיוחד בכל הקשור לחקר הספרייה הלאומית משמשת היום כמעבדה לאומית בתחומי מדע

ם אלה, לספרייה הלאומית משאבים חסרי תחליף בתחומימדעי היהדות ותולדות מדינת ישראל. 

-אך היא מצטיינת בממד האנלוגי, ופחות בזה הדיגיטלי. על מנת להפוך למעבדה לאומית במאה ה

הדיגיטציה,  את היקף ביהרח, עליה להרחיב את משאביה הדיגיטליים ולשכללם. היא צריכה ל21

שברשותה המאגרים ולפתוח את , הדיגיטליים שלה המידע הנלווה אל הפריטיםלשכלל את 

לפתח מנגנון  עליהיהיה . על מנת לשמש כמעבדה מדעית, לשימושם הישיר של שותפים מחקריים

 Digital-מחקר ופיתוח בתחום השיכלול צוות  , ובמידה מסוימת אדמיניסטרטיבי,מחקרי

Humanities (DHוכן צוות שיעסוק ב )הערכה ארגוניתבמדידה ו.  

אין ספק שמעבדת מחקר ראויה בתחומי הטקסט, תרוויח גם משיתופי פעולה בתחום 

( והטומוגרפיה )דימות 14-)צילום מולטיספקטראלי(, הרדיומטריה )תארוך פחמן ספקטרוסקופיהה

CT .)שיתופי פעולה עם גופי מחקר  בסיסעל  ,ספרייה הלאומיתעבודת השילוב של כלים אלו ב

חקר יהפוך אותה לאחד מהמעבדות המובילות בעולם בתחום  שמחזיקים בטכנולוגיות הללו,

 הטקסט על שלל מופעיו. 

 

 

 ד"ר אביעד סטולמן, מנהל אגף האוספים
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 טיוטה
 

 עדה למצב המדעווההאקדמיה למדעים, אל: 
 ד"ר מרק אסרףפרופ' יוסי שיין,  מאת:

 
 

 
 ת ועדת ההיגוי של מל"ג ות"תוהמלצ - מדעי הרוחתחום קידום  הנדון:

 בראשות פרופ' יוסי שיין
 

 מינוי הוועדה .1
 

לתואר ראשון  הסטודנטים מספרי שינוי: של תהליכים עוברים ובעולם בארץ הרוח מדעי

 ומאגרי ספרים אוספי, ספריות -והמחקר ההוראה תשתיותופוחתים,  באוניברסיטאות הולכים

)חובה  המוצעים הקורסים מספר של משמעותיהצורך בגיוון  גבר -ולמול אלה, 1 תיישנוה מידע

 טכנולוגי-המדעי העולם ולאתגרי 21-ה למאהובהתאמת נדבכי ההוראה הקיימים  (ובחירה

, באירופה שנולדה  Liberal Artsהמוכרת של  המסורת התאמתהתחדדה הנחיצות ב -, וכןגלובליוה

הורידו את קרנם של מדעי הרוח בכלל ויצרו מגמות אלה  .התיכון והמזרח ישראל של למציאות

 ת, בפרט.החולפו בשנים באוניברסיטאות במעמדם שחיקה של מעגל

 המשבר במדעי הרוח הוא משבר מתמשך.

ה מוסדות להשכלה גבוהם של מדעי הרוח בלקידומחשיבות רבה ביותר מייחסות ל"ג וות"ת מ

 מערכתי. באופן

 המגמות את לשנות ואף למתן במטרה מהלכים במהלך החומש הקודם, יזמו ות"ת ומל"ג מספר

 . המתוארות

ות"ת לקידום מדעי הרוח, בראשותה של פרופ' -פעלה ועדה מטעם מל"ג 2014-2016בין השנים 

מליאת אך צב מדעי הרוח בישראל והציגה מסמך הצעות, חובב, אשר בחנה את מ-מלכה רפפורט

 המל"ג לא קיבלה את המסמך שהציעה הוועדה.

 כוללות המלצות ולקדם זה במאמץ החליטה ות"ת להמשיך א"תשפ -ז"תשע החומש תכנית לקראת

)החלטת ות"ת . טווח, הנותנות מענה לצרכים אלה מערכתית ארוכת בראייה הרוח מדעי לקידום

 (. 13.7.2016מיום 

 18.1.2017ות"ת ומל"ג החליטו להקים ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח, החלטת ות"ת מיום 

ועדת מינתה יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ,  14.3.2017בתאריך  .7.3.2017והחלטת מל"ג מיום 

 בהרכב דלהלן: לקידום מדעי הרוחות"ת היגוי של מל"ג 

 
                                                           

 .בתחום מדעי הרוח ג"המל של איכות להערכת השונות הבינלאומיות הוועדות חות"בדו גם ינווצ אלהכל  1

Planning & Budgeting Committee |  הועדה לתכנון ולתקצוב 

2020ינואר,  26   
 כ"ט טבת, תש"פ
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  חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב ,יו"ר הועדה -שייןפרופ' יוסי 
 המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים -פרופ' ששון צחאיק
 הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון  -פרופ' חוסאם חאיק

 המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן -פרופ' מירון איזקסון
 חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה  -ופ' אביבה חלמישפר

 פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' יואב אריאל
 לימודי המזרח הקדום, ראש תחום מצויינות אקדמית, קרן יד הנדיב -2ד"ר אשר רגן

 אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים -פרופ' שי לביא
 ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה -שולמית אלמוג פרופ'

נציג האקדמיה הישראלית הצעירה )חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח  -ד"ר נסים אוטמזגין
 באקדמיה הצעירה(, לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

אוניברסיטת בן חברת מל"ג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל,  -3פרופ' חביבה פדיה
 גוריון בנגב

מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית באגף האקדמי של המל"ג,  -ד"ר מרק אסרף
 מרכז הוועדה.

 
גבש תכנית עבודה מסודרת ואחודה, ובה המלצות קונקרטיות, בכתב המינוי התבקשה הוועדה ל

גיש אותה להנוכחי, ותעדוף, לוח זמנים ואופני יישום, לקידום התהליך כולו במהלך החומש ה

 לכל המאוחר בתוך שנה., אישור ות"ת ומל"גל

 עבודת הוועדה .2
 

 איכות להערכת השונות הבינלאומיות הוועדות דו"חותהוועדה את חילת עבודתה, למדה בתמיד 

הרוח והתוודעה לעבודה ולממצאים המרכזיים שגובשו על ידי הוועדה ג בתחום מדעי "המל של

 . 2014-2016הקודמת לתחום מדעי הרוח, בראשותה של פרופ' מלכה רפפורט חובב בשנים 

חובב )ונדחה ע"י -ועדת פרופ' שיין ניסתה לבדוק את המתווה שהוצע קודם ע"י ועדת רפפורט

 לקידום מדעי הרוח.המל"ג( וכן ניסתה לבחון אפשרויות נוספות 

 מה ניתן לעשות ומה לא.כן בדקה הוועדה מבחינה תקציבית 

את הדו"ח שחובר באוניברסיטת הארוורד לקידום לימודי הליבה )מוקד: מדעי למדה גם הוועדה 

 הרוח( במסגרת התואר הראשון באוניברסיטה.

לרבות בצוותים  ישיבות ועוד מספר רב של התייעצויות אחרות 11עד כה מעל הוועדה קיימה 

 מצומצמים יותר, שמונו ע"י יו"ר הוועדה למשימות ספציפיות.

 במסגרת עבודה, נפגשה הוועדה לדיונים רשמיים יסודיים עם:

דיקני הפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות )מספר פגישות ותהליך התייעצות רחב  -

 בשלב האחרון לפני הגשת ההמלצות לות"ת מל"ג(

 דעי הטבע וההנדסה באוניברסיטאותדיקני הפקולטות למ -

 מנהל התכנית "הנדסה ורוח" לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב -

                                                           
 .2017ד"ר רגן פרש מחברותו בוועדה בנובמבר  2
 2018פרופ' חביבה פדיה הצטרפה לועדת ההיגוי בחודש יולי  3
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נציגי ארגונים ועמותות העוסקות בטיפוח מדעי הרוח בבתי הספר התיכוניים במערכת  -

 החינוך בישראל

 מנהלי ספריות ומומחים למדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטאות -

בנושא  26.3.2017י הוועדה בכנס שערכה האקדמיה הצעירה בתאריך כמו כן, השתתפו חלק מחבר

 טיפוח מדעי הרוח בתיכונים.

בנוסף, ייצג את הוועדה היו"ר שלה בדיון נרחב שהתקיים בועדת המדע של הכנסת בנושא: "עתיד 

 לימודי מדעי הרוח במערך ההשכלה הגבוהה בישראל".

ד"ר מיכה גודמן, ד"ר וחברים באקדמיה הצעירה )חוקרים צעירים בייעוצם של ה גם עזרנהוועדה 

 .רטן ועוד(גמאלישבע באופרופ' יואב פרומר, 

 

זאת ועוד, יו"ר הוועדה נפגש עם מנכ"ל משרד החינוך ועם גורמים במשרד החינוך סביב נושא 

 .טיפוח מדעי הרוח בתיכונים

 ההמלצה הראשונה של הוועדה: תכנית שאר רוח .3
 

משבר עולמי והוא משקף תמורות בחברה, בשוק, במעמד האינטלקטואלים, משבר מדעי הרוח הוא 

 במגמות הטכנולוגיות העכשויות ועוד.

באוניברסיטאות נבחרות בעולם, מנסים להתמודד עם המשבר במדעי הרוח תוך קידום שילובים 

 בתוך הקמפוס האקדמי ע"י הגברת הבינתחומיות וקירוב מדעי הרוח אל המדעים וההיפך.

מנסים ליצור שילובים נוספים של מדעי הרוח עם התחומים האחרים כמו המדעים רת זו, במסג

ויוצרים חיבורים בין הרצון של המדעים לשאוב מהמיומנויות של מדעי הרוח )חשיבה ביקורתית, 

להתחבר למיומנויות העכשויות של המדעים )טכנולוגיה, הרצון של מדעי הרוח לבין  לוגיקה..(

 יה וכ"ו(.דיגיטצמחשוב, 

במהלך דיוניה, שרטטה הוועדה את "המניפה הגדולה", קשת הנושאים הרחבה לקידום מדעי הרוח 

באופן מערכתי וכולל, לגביהם הוועדה מתכננת לגבש המלצות, לרבות קידום מעמד מדעי הרוח, 

חיבור מדעי הרוח למדעים המדוייקים, הגדלת מספר הסטודנטים לתואר ראשון בחוגים למדעי 

 הרוח הדיגיטליים, ועוד.  מדעיוח, קידום מדעי הרוח בתיכונים, הר

בשטח בטווח זמן מהיר, היא תגיש את  הוועדה החליטה כי כדי להביא לשינויים משמעותיים

המלצותיה לכל תכנית שגובשה בנפרד ולא כמכלול בסיום עבודת הוועדה, דבר אשר יאפשר, בין 

השונות תוך כדי עבודה, וגיבוש המלצות נוספות היתר, קבלת משוב מהשטח על פעילויותיה 

 בהתאם. 

הוועדה ציינה כי המטרה הינה להביא את תלמידי תואר ראשון לעולם המודרני ע״י הכנסת 

תכנים דיגיטליים ותובנות דיגיטליות שיכשירו את הבוגרים בצורה רלבנטית יותר לחיים 

העכשוויים והעתידיים. כדי לעשות זאת המליצה הוועדה בשלב ראשון על תכנית שאר רוח, אשר 

 יינים הלומדים לתואר ראשון מדעים והנדסה להשתלם במדעי הרוח. תמשוך סטודנטים מצט
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כמו כן, במסגרת זו, נחוץ גם להביא סטודנטים במדעי הרוח להשתלם במדעים ובעיקר 

טכנולוגיות של אינפורמציה, להפוך את לימודי מדעי הרוח לדיגיטליים יותר )מדעי הרוח 

יחידות מתמטיקה וחמש יחידות פיסיקה  5עם הדיגיטליים, הספריות( ויש למשוך תלמידי תיכון 

 ללמוד מדעי הרוח )טיפח מדעי הרוח בתיכונים(.

 שהשלב הראשון שלה הינו תכנית "שאר רוח".מקיפה מדובר אפוא בתכנית 

 'שלב א –תקצוב מדעי הרוח  - 5.3.2018 מיום החלטת ות"ת .4

ת לקידום מדעי הרוח "ג ות"ת בהמלצות ועדת ההיגוי של מל"דנה ות 5.3.18בישיבתה ביום 

 :כדלהלןפה אחד חליטה הו "שאר רוח"לתוכנית 

, המיועדת "שאר רוח"לאשר הקמת תכנית להעלאת מעמד מדעי הרוח, תכנית  .1

לסטודנטים/יות מצטיינים/ות, העושים/ות את התואר הראשון שלהם/ן בתחומי 

ד במטרה לעוד, המדעים האמפיריים )מדעים מדוייקים, מדעי החיים, והנדסה

במדעי הרוח ברמה גבוהה  "חוג לאחר תואר"אותם/ן לשלב במערכת לימודיהם 

 .Humanities and Liberal Arts ביותר של

ותכלול לימודי ליבה חדשים  "חוג לאחר תואר"התכנית תפעל במסגרת של  .2

 .משמעותיים ותכניות העשרה מתחומי הרוח השונים

נקודות זכות לקבלת תעודת  49 – ל 45מסלול הלימודים יהיה בהיקף כולל הנע בין  .3

 ".חוג לאחר תואר"

אשר  "שאר רוח"ת בקול קורא תחרותי למוסדות הקורא להם לפתח תכנית "תפנה ות  לשם כך,

כ בכל תכנית בכל מחזור. מתוך המוסדות המתמודדים "סטודנטים בסה 25לול קליטה של עד תכ

בסיס הקריטריונים שנקבעו בקול  מוסדות לכל היותר וזאת באופן תחרותי, על 4בחרו עד יי

  .בקול הקורא הקורא, ובהתאם לאיכות ההצעות והכל כפי שיפורט

o  הצעת המוסד תכלול קורסי ליבה ייעודיים חדשים שפותחו במיוחד עבור תכנית

ז. כל הסטודנטים/ות בתכנית, בכל המסלולים )שיפורטו ”נ 16שאר רוח בהיקף של 

ככלל, קורסים אלה מיועדים רק לתלמידי בהמשך(, ילמדו את קורסי הליבה. 

למעט מקרים חריגים בלבד, ובאישור מראש ”( קורסי ליבה“)להלן ” שאר רוח“

 .ת”של ות

o  ז. אשר יהיו ”נ 10בנוסף, תכלול ההצעה פיתוח של קורסים חדשים בהיקף של

פתוחים לכלל הסטודנטים/יות במוסד )בהתאם לתנאי קבלה רלוונטיים( ולא רק 

 .”(קורסים נוספים“)להלן ” שאר רוח“יות של /לסטודנטים

o שאר ”יתר נקודות הזכות יהיו על בסיס קורסים קיימים במדעי הרוח. הלימודים ב

 –תחומי או מסלול חד  –יתקיימו באחד משני מסלולים: מסלול רב ” רוח

)בשני המסלולים הסטודנטים/יות ישתתפו  לבחירת הסטודנטים/יות ,תחומי

  התכנית(. בקורסי הליבה של 

o  התכנית תכלול קורסי ליבה ייעודיים חדשים שפותחו במיוחד עבור תכנית שאר

ז. הקורסים יהיו בתחומים מגוונים, המשקפים חלק מן ”נ 16רוח בהיקף של 
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הדיסציפלינריות המוכרות של מדעי הרוח, לאמור: פילוסופיה ודת, ספרות 

 ..[3]ואמנות, היסטוריה, לימודי תרבויות

o ( לכלול התייחסות  26כמו כן, על כלל הקורסים המוצעים )נקודות הזכות בסך הכל

בדרך כלל חלק מההשכלה בלימודים הומאניים משמעותית לשני מרכיבים שאינם 

 :במובן הקלאסי

o טכנולוגי והגלובלי-ולאתגרי העולם המדעי 21-התאמת חלק מהקורסים למאה ה. 

o  התאמת המסורת המוכרת שלLiberal Arts  שנולדה באירופה, למציאות של

ישראל והמזרח התיכון )המורשת התרבותית היהודית ובכלל זה היסטוריה 

חשבת ישראל, והמורשת התרבותית המקומית, ובכלל זה, ההיסטוריה יהודית ומ

 .והתרבות של המזרח התיכון והמרחב הערבי(

 ₪.מיליון  25מסגרת התקציב לתכנית תוכננה במקור לעמוד על 

 פרויקט התיכונים: לימודים באוניברסיטה לתלמידי/ות תיכון .5
 

בנושא קידום מדעי הרוח ההמלצה השניה שהוועדה עומדת להגיש לות"ת מל"ג הינה 
 בתיכונים.

 
 מטרה

מטרת התכנית היא להרחיב את הממשק ולחזק את הקשר בין תחומי מדעי הרוח באוניברסיטאות 
במספרים בשלב מוקדם כך שיגיעו  ות/על מנת "לתפוס" תלמידים תיכונייםבתי הספר הבין ל

ת וחברתית תומכת בפקולטות למדעי הרוח. התכנית תעניק מסגרת לימודי ללמוד גדולים
ותאפשר להם/ן לצבור  הלתלמידי/ות תיכון ללמוד סל של קורסים בתחומי מדעי הרוח באוניברסיט

 את נקודות הזכות מהקורסים הן עבור תואר עתידי באוניברסיטה והן כחלק מהבגרות בתיכון. 

לחוויית יכון הת ות/למידיהתכנית תחשוף את ת, מלבד עידוד העניין והלימוד של תחומי מדעי הרוח
בו. כך, מקווה הוועדה, יטמנו  ולחוויה החברתית , כולל למרחב הקמפוסהלימוד באוניברסיטה

גם תעודד יצירת קשרים קרובים יותר בין  התכניתזרעים שאולי ינבטו כעבור מספר שנים. ה
 עשה מאחורי כתלי האקדמיה. את הערפל לגבי הנ ותסייע לפזר אוניברסיטאות לבין הקהילהה

אנשי משרד עם גורמים שונים כולל  ותתכנית המוצעת היא תוצאה של סקירה רחבה והתייעצויה
 צעירהישראלית ה, האקדמיה ה2017במרץ בירושלים.  תיכון ומנהלים בבתי ספר מוריםהחינוך, 

פרויקטים  17 -מ. דוברים/ות מדעי הרוח בתיכונים של קידוםבנושא  ארגנה יום עיון שלם אף
שטחו את  בתחום )דרך רוח, רוח צעירה ועוד רבים אחרים( שונים, בעיקר עמותות שכבר פועלות

. בנוסף, עוד כתריסר אנשים הציגו פוסטרים ובהם רעיונות לקידום מדעי הרוח בתיכונים, משנתם
שנועדה למפות את הקיים ולזהות היכן נוכל לתרום תרומה  כך שנעשתה עבודת הכנה רחבה

 .שמעותיתמ

 מבנה הלימודים

 יא. -סמסטרים בכיתות י ו 4קורסים שיילמדו במשך  4לתלמידים/ות שירשמו לתכנית יוצע סל של 

בתכנית יהיו מעמיקים וייחודיים,  רוח, שם ביקשה הוועדה שהקורסים בניגוד לתכנית שאר
"פילוסופיה יוונית", "ההיסטוריה דוגמאות לקורסים: קורסי מבוא רחבים. בעיקר  התיכונים יוצעו

מטרת קורסים אלה היא  "מבוא לתולדות האמנות". -"תרבות חומרית" ושל המחשבה המדינית", 
לחשוף את התלמידים/ות לעושר הלימוד במדעי הרוח, לעודד אותם להתעמק בנושאים שמעניינים 

 אותם ולחשוף טפח מהמחקרים הנעשים בתחום. 
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הציע רשימה של קורסי מבוא מתאימים ממדעי הרוח, פתח ולבקשו להפקולטות למדעי הרוח ית
 התיכון יוכלו להשתתף.  ות/הקורסים צריכים להתקיים בשעות הערב המוקדמות כדי שתלמידי

בשנה הראשונה הקורסים יהיו ייעודיים רק לתלמידי/ות התיכון. בשנה השנייה הפקולטות יתבקשו 
(. כך תתאפשר לתלמידים/ת גם 20%תלמידים/ות )עד לשריין מספר מסוים של מקומות עבור ה

חווית הלימוד באוניברסיטה ממש כמו סטודנטים מן המניין. תלמידי/ות התיכון שילמדו בקורסים 
 אלה יזכו לחצי שעת תרגול נוספת רק עבורם לפני או אחרי השיעור. 

 ארגון התכנית

הפרויקט, ייעץ לתלמידים לגבי  רכז/ת אשר ילווה את –כל האוניברסיטה תמנה מלווה מטעמה 
הקורסים שעליהם לבחור ויסייע להם לתמרן את דרכם בתוך נבכי האוניברסיטה. כדאי גם שסגן 

 הדיקן להוראה בכל מוסד/בעל תפקיד אחר יפקח על התהליך. 

ת אסטרטגית פרסום צריך להתוו. גם חשוב לשלב את מנהלי בתי הספר והמורים בעידוד הפעילות
  תגיע באופן אפקטיבי לקהל רחב של תלמידי תיכון. שהיאלתכנית כך 

כחלק מהתכנית האוניברסיטאות יקבלו מענק תכנון ופרסום של הפרויקט כמו גם מימון מסוים 
 עבור הקורסים. לתלמידים תוצע מלגה חלקית ללימודים.

 עיקרי התכנית מוכנים ועם עבודת מטה קצרה אפשר יהיה להגישה.

 : רעיון בגיבוש בוועדההרוח לסטודנטים מתחומי דעת אחרים מקבצי קורסים במדעי .6
 

 (.תואר ראשון)בשלב זה: להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים מדעי הרוח  :המטרה

מסטודנטים תואר ה"בוגר" תבוא עיקר הישועה המספרית של מדעי הרוח בשלב : נקודת המוצא
 .שאינם לומדים חוג במדעי הרוח

  :עיקרי התכנית

חטיבה שמשתלבת : נ"ז ומעלה 4-שונים מהיקפים ביצירת מקבצים של קורסים במדעי הרוח 
 ; תיתכנה אפשרויות נוספות.או דו חוגי; חטיבה כחלק מלימודים כללייםחוגי בתואר חד 

 :מבנה המקבץ

 מקבצים מּוְבנים של קורסים;

 מקבצים המסמנים סוגי / רמות קורסים: שיעור, תרגיל, סמינר;

 שהסטודנט יבנה בעצמו )מתוך כלל הקורסים או מתוך מבחר, וזאת בעזרת ייעוץ ייעודי(. מקבצים

 בוועדה: נושא לדיון

 למקבצים המוצעים.  פיתוח קורסים במיוחדלבין  קורסים קיימיםהתמהיל, מינון, בין 

ישנה סברה כי אחד החסמים בתכניות השונות לעידוד לימודי מדעי הרוח הוא הדרישה מהחוגים 
לפתח קורסים חדשים לצורך התכנית, בעוד שהאינטרס שלהם הוא להגדיל את מספר הסטודנטים 

חוגים "לגייס" סטודנטים מחוץ  יתגמל/לבנות מודל תקצוב שיעודדבקורסים קיימים. לכן צריך 
 זוהי אולי נקודת ארכימדס של המהלך להגדלת מספר הסטודנטים במדעי הרוח. .למדעי הרוח
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לתכנית המקבצים, אפשר יוחול כצו מחייב מהמערכת גם אם נושא פיתוח הקורסים הייעודיים 

אולי לעשות שימוש כפול בקורסים שיפותחו ל"שאר רוח" )אותו קורס יילמד בשתי מסגרות 
 קרה זה אין צורך בהוראה כפולה(.נפרדות( או ל"לימודי העשרה" )במ

ק: שילוב תכנית המקבצים בפרוייקט "לימודי ההעשרה" ולחלופין לאמץ תיבדאפשרות נוספת ש
 את מודל "לימודי ההעשרה" לתכנית המקבצים. 

***** 
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 2019אוגוסט  04

 סיכום מצב ולו"ז להמשך –פרסומים במדעי הרוח במודל התקצוב של ות"ת 

החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( של המועצה להשכלה גבוהה  21.11.2012בישיבתה מיום 
)מל"ג( על מינוי ועדת היגוי לבחינת נושא הפרסומים במדעי הרוח, אשר תהיה אחראית על קבלת 

, החינוך בסוגיות עקרוניות הקשורות לנושא הפרסומים האקדמיים בתחום מדעי הרוחהחלטות 
 .והמשפטים

. 12.8.2015-, והגישה את מסקנותיה והמלצותיה לות"ת ב2013הוועדה החלה את עבודתה בינואר 
להכללת פרסומים במדעי הרוח במודל התקצוב של ות"ת  השונים המלצות אלה כללו את הקריטריונים

ש על סוגיית הפרסום בספרים, אשר כיום אינם נכללים במודל )בעיקר בגלל קשיים טכניים בדג -
כן המליצה הוועדה לות"ת להקים מאגר -. כמו1אמין, אחיד וכוללני(ולוגיסטיים בהשגת המידע באופן 

ראי מידע לאומי בתחומי מדעי הרוח, החינוך והמשפטים, שיופעל ע"י גוף מקצועי ובלתי תלוי, ויהיה אח
על איסוף המידע אודות הפרסומים במדעי הרוח ישירות מהמוסדות להשכלה גבוהה, ובשיתוף פעולה 

 איתם. מידע זה ישמש לצרכים שונים, לרבות לצרכי מודל התקצוב של ות"ת.

פנה ועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה( למנכ"ל בעקבות התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות בתחום, 
 CRISמסוג  בהצעה להקים מערכת ארצית לניטור פרסומים אקדמיים 2016בחודש מרץ , ,ות"ת/מל"ג

– Current Research Information System אשר תשמש את כלל האוניברסיטאות, ותוצריה ישמשו ,
את ות"ת לצורך תקצוב במסגרת מודל המחקר לאוניברסיטאות. במסגרת ההצעה הוסכם כי בבחירת 

בון גם אופן השילוב של מאגרי מידע ישראליים המנטרים מאמרים בשפה העברית, המערכת יילקח בחש
וכן פרסומים במדעי הרוח והחברה ובספרים. בהמשך לכך, הוקם צוות מקצועי משותף שכלל נציגים 
מהאוניברסיטאות ומות"ת שתפקידו לבחון חלופות שונות להקמת המערכת הארצית לניטור פרסומים 

לבחור, בתהליך של מכרז בינלאומי, עבור האקדמיה וות"ת מהמערכת ת הדרישות אקדמיים, להגדיר א
 .את המערכת המתאימה ביותר

, אך יודגש כי הקים מאגר מידע ייעודי למדעי הרוחהצעה זו החליפה, למעשה, את המלצת הוועדה ל
ה גם יתר המלצות הוועד-סוגיית הכללת הספרים והפרקים בספרים, כמוות"ת עמדה על כך ש

מענה במסגרת  , תקבלנהלפרסומים במדעי הרוח והקריטריונים שקבעה להכללת פרסומים אלה
 .CRIS-מערכת ה – אקדמיים הפרויקט להקמת המערכת הארצית לניטור פרסומים

מיליון  12.5החליטה הות"ת על השתתפות במימון הפרויקט עד לסכום של  26.4.2017בישיבתה מיום 
ות להפעלת הפרויקט עם אפשרות למימון נוסף לשנה עד שנתיים נוספות, השנים הראשונ 5פני -על₪ 

 וכן תקציב נוסף עבור מחקר מלווה אשר יבחן את תוצרי המערכת החדשה שתבחר ביחס למצב הקיים.

צויות עם כלל הגורמים הרלוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה, יצא לדרך, לאחר סדרת דיונים והתייע
, מכרז לבחירת המערכת לניטור פרסומים אקדמיים. המכרז מנוהל ע"י מרכז החישובים 2017בסוף 

( של ספקים העומדים בתנאי PQשלבי הכולל מיון מקדים )-הבינאוניברסיטאי,  והוא מתנהל כמכרז דו
(. השלב השני של המכרז, העתיד להסתיים בחודש ספטמבר RFIלת מידע )הסף, יחד עם בקשה לקב

, ובו משתתפים רק מציעים שעמדו בתנאי הסף שהוגדרו, הוא הליך תחרותי המבוסס קריטריונים 2019
 בכל אחת מהמערכות המתחרות. –התנסות  –של איכות ומחיר וכולל גם שלב של "פיילוט" 

לסיום המכרז ובחירת הספק של המערכת לניטור פרסומים עד לסוף מבחינת לוח הזמנים להמשך, הצפי 
, והתחלת ההטמעה של המערכת בכל האוניברסיטאות. תהליך זה צפוי לקחת כשנה וחצי נוספות, 2019

, ככל את האוניברסיטאות יחל והשימוש בה לצרכי תקציב ות"ת באופן מלא כאשר הפעלת המערכת
 (.2021בשנה"ל תשפ"ב )אוקטובר  ,הנראה

 

 כתב: ארי סטון, האגף לתכנון ומדיניות, ות"ת.

                                                           
 12.8.2015קריטריונים אלה מופיעים במסמך המסכם של הוועדה, שהוצג כאמור בישיבת הות"ת בתאריך  1
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החומר המובא בנספח זה נמסר על ידי דיקני הפקולטות למדעי הרוח. הנספח אינו מהווה מסמך 

רשמי מטעם מוסדות המחקר וההוראה שמהם נאסף החומר. המידע שנאסף איננו שלם. חסרים 

 .שלום על עזרתה באיסוף הנתוניםכמו כן, נרצה להודות לגב' הילה  כוכבית.ב צוינו בנתונים

גוריון מדעי הרוח והחברה שייכים לפקולטה אחת; באוניברסיטת תל אביב קיימות -בןבאוניברסיטת 

אילן נלמדים מדעי היהדות בפקולטה -; באוניברסיטת ברתשתי פקולטות : מדעי הרוח ואומנויו

 נפרדת, ממנה לא נמסרו נתונים.

 

 תקציבי המחקר בפקולטה  .א

 חלוקת מענקי מחקר מקרנות פנימיות וחיצוניות:

 סה"כ קרנות חיצוניות קרנות "פנימיות" 

 האוניברסיטה העברית 
1,740,125 ₪ 52,516,440 ₪ 54,256,565 ₪ 

  בר אילןאוניברסיטת 
20,000 ₪ 3,959,925 ₪ 3,979,925 ₪ 

 בן גוריון אוניברסיטת 
9,733,014 ₪ 1,586,077 ₪ 11,319,091 ₪ 

 אריאל אוניברסיטת 
119,000 ₪ 1,055,270 ₪ 1,174,270 ₪ 

 אוניברסיטת תל אביב
* * * 

 אוניברסיטת חיפה 
2,409,467 ₪ 18,327,945 ₪ 20,737,412 ₪ 

 סה"כ
₪14,021,6 60  ₪77,445,657 ₪91,467,263 

 חלוקת מענקי מחקר מקרנות פנימיות וחיצוניות באחוזים:

 סה"כ קרנות חיצוניות קרנות פנימיות  

 59.32% 57.42% 1.90% האוניברסיטה העברית 

 4.35% 4.33% 0.02%  בר אילן אוניברסיטת 

 12.37% 1.73% 10.64% בן גוריון אוניברסיטת 

 1.28% 1.15% 0.13% אריאל אוניברסיטת 

 0.00% 0.00% 0.00% אוניברסיטת תל אביב

 22.67% 20.04% 2.63% אוניברסיטת חיפה 

 100.00% 84.67% 15.33% סה"כ 

 לא נמסרו נתונים 
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מספר כולל של תלמידי המחקר בפקולטה ופילוח מספרי של תחומים  .ב

  ראשיים

אוניברסיטה 
 העברית

אוניברסיטת 
 בר אילן

בן אוניברסיטת 
 גוריון

אוניברסיטת 
 1אריאל

אוניברסיטת 
 2תל אביב

אוניברסיטת 
 חיפה

 אומנויות
49 

 פילוסופיה
63 

 ארכיאולוגיה
23 

תלמוד 
ופילוסופיה 

 יהודית
10 

 לחינוךביה"ס 
121 

 לשון ופילוסופיה
64 

 אסיה אפריקה
34 

היסטוריה 
 כללית
114 

 היסטוריה
20 

ספרות עברית 
ואמנויות 
 יהודיות

3 

ביה"ס 
 להיסטוריה

106 

ספרויות 
 ותרבויות

170 

 40 ארכאולוגיה
 ספרות משווה

76 

היסטוריה של 
 עם ישראל

39 

 מקרא
8 

 ביה"ס
למדעי היהדות 
 ולארכיאולוגיה

159 

 היסטוריות
201 

 ההיסטורי
94 

 מדעי המידע
146 

לימודי המזרח 
 תיכון
25 

 ארץ, ישראל עם
 והציונות ישראל

11 

 ביה"ס
 למדעי התרבות

116 

 יהדות וישראל
97 

 מדעי היהדות
118 

 ערבית
67 

 לשון עברית
15 

 ישראל מורשת
 דוקטורנטים –

32 

ביה"ס 
לפילוסופיה, 

בלשנות ולימודי 
 מדע
144 

 אמנויות
59 

הלשון, מדעי 
פילוסופיה 
 וקוגניציה

73 

 אנגלית
161 

 מחשבת ישראל
50 

  
 ארכאולוגיה

59 

 ספרויות
50 

 צרפתית
14 

 מקרא
11 

   

 חינוך
69 

 ל. קלאסים
12 

 ספרות עברית
67 

   

 
 מוזיקה
132 

ספרויות זרות 
 ובלשנות

35 
   

 
תרגום וחקר 

 תרגום
63 

 פילוסופיה
8 

   

  
 תולדות האמנות

56 
   

 650 646 64 349 848 527 סה"כ:

 תלמידי מחקר  3017נם יש האוניברסיטאותסה"כ בכול 

                                                           
 קיים פילוח רק עבור תואר שני, לדוקטורנטים קיים מספר כללי 1

 מספר של דוקטורנטים + פוסט דוקטורטים  2
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 פילוח תחומי המחקר בפקולטה .ג

אוניברסיטה ה
 העברית

בר אוניברסיטת 
 אילן

בן אוניברסיטת 
 גוריון

אוניברסיטת 
 אריאל

אוניברסיטת תל 
 אביב

אוניברסיטת 
 חיפה

 לשון ופילוסופיה לחינוךביה"ס  ארכיאולוגיה ארכיאולוגיה פילוסופיה אומנויות

היסטוריה של עם  היסטוריה היסטוריה כללית אסיה אפריקה
 ישראל

 בעת החדשה

 ספרויות ותרבויות ביה"ס להיסטוריה

היסטוריה של עם  ספרות משווה ארכאולוגיה
 ישראל

 ביה"ס מקרא
למדעי היהדות 
 ולארכיאולוגיה

 היסטוריות

לימודי המזרח  מדעי המידע היסטוריה
 תיכון

שפה וספרות 
 עברית

 ביה"ס
 למדעי התרבות

 יהדות וישראל

ביה"ס  מחשבת ישראל לשון עברית ערבית מדעי היהדות
לפילוסופיה, 

בלשנות ולימודי 
 מדע

 אמנויות

מדעי הלשון, 
פילוסופיה 
 וקוגניציה

 ארכאולוגיה  תלמוד מחשבת ישראל אנגלית

היסטוריה של  מקרא צרפתית ספרויות
 המזרח
 הקדום

  

   חקר המזה"ת ספרות עברית םי.קלאסימודים ל 

ספרויות זרות  מוזיקה 
 ובלשנות

   בלשנות יהודית

תרגום וחקר  
 תרגום

    פילוסופיה

    תולדות האמנות  

 מכלל המחקר בפקולטה( באחוזים)חלקו התקציבי של כל תחום מחקר  .ד

אוניברסיטה 
 העברית

אוניברסיטת 
 בר אילן

בן אוניברסיטת 
 גוריון

אוניברסיטת 
 אריאל

אוניברסיטת 
 * תל אביב

אוניברסיטת 
 * חיפה

 אומנויות
 5% 

  פילוסופיה
16.3% 

 ארכיאולוגיה
* 

 ארכיאולוגיה
79.1% 

 ביה"ס לחינוך
 

 לשון ופילוסופיה
חסר פירוט 
 בכל הסעיפים

 אסיה אפריקה
22% 

היסטוריה 
 כללית
17.9% 

 היסטוריה
6.9% 

היסטוריה של 
 עם ישראל

 בעת החדשה
3.87% 

ביה"ס 
 להיסטוריה

ספרויות 
 ותרבויות

 ארכאולוגיה
10% 

 ספרות משווה
20.25% 

היסטוריה של 
 עם ישראל

2.2% 

 מקרא
0% 

 ביה"ס
למדעי היהדות 
 ולארכיאולוגיה

 היסטוריות

 ההיסטורי
27%  

 מדעי המידע
5.3% 

לימודי המזרח 
 תיכון
1.4% 

שפה וספרות 
 עברית
0.34% 

 ביה"ס
 למדעי התרבות

 וישראליהדות 
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 מדעי היהדות
12.5% 

 ערבית
5.7% 

 לשון עברית
0.76% 

 מחשבת ישראל
0% 

ביה"ס 
לפילוסופיה, 

בלשנות ולימודי 
 מדע

 אמנויות

מדעי הלשון, 
פילוסופיה 
 וקוגניציה
13.5% 

 אנגלית
20.25% 

 מחשבת ישראל
2.45% 

 תלמוד
0% 

 ארכאולוגיה 

 ספרויות
 10% 

 צרפתית
2.5% 

 מקרא
2.7% 

היסטוריה של 
 המזרח
 הקדום

12.37% 

  

 ל. קלאסים 
6.8% 

 ספרות עברית
0.75% 

 חקר המזה"ת
3.71% 

  

 מוזיקה 
8.3% 

ספרויות זרות 
 ובלשנות
2.1% 

 בלשנות יהודית
0.64% 

  

תרגום וחקר  
 תרגום
1.4% 

 פילוסופיה
1.2% 

   

 תולדות האמנות  
0.69% 

   

בכל מחקר במדעי הרוח וחלקו של מחקר זה )באחוזים( בכלל המחקר ה .ה

 המתנהל באוניברסיטההמדעים 

אוניברסיטה ה
 העברית

בר אוניברסיטת 
 אילן

בן אוניברסיטת 
 גוריון

אוניברסיטת 
 אריאל

אוניברסיטת תל 
 אביב

אוניברסיטת 
 חיפה

8.6% * * 7% * 18% 

. נתונים על מספר החוקרים )אנשי הסגל( בפקולטה, מדרגת מרצה ללא קביעות ועד פרופסור מן המניין, ן

מספר . ראשייםמחקר   וחלוקה מספרית בין הדרגות האקדמיות השונות. פילוח סגל החוקרים על פי תחומי

 החוקרים הפורשים לגמלאות לעומת מספר הנקלטים בפקולטה בחמש השנים האחרונות

 ה מספרית בין הדרגות:קוחל

 דרגה
אוניברסיטה 

 עברית
אוניברסיטת 

 * בר אילן
אוניברסיטת 

 בן גוריון
אוניברסיטת 

 אריאל
אוניברסיטת 

 תל אביב
אוניברסיטת 

 חיפה

  1.5     מורה

  6.72  2   מורה בכיר

       ללא קביעות 'מורה ב

       ללא קביעות 'מורה ג

  2     חוקר

  3.5     חוקר בכיר

 31 14 4 17  28 מרצה

 54 69 10 41   מרצה בכיר

מרצה בכיר ללא 
 קביעות

      

      16 מר"ב ללא קביעות

      43 מר"ב עם קביעות

פרופ' חבר ללא 
 קביעות

2  29  63 37 
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פרופ' חבר עם 
 קביעות

52  4   

 32 53.25 4 20  59 פרופ' מן המניין

      1 פרופ' נלווה

הוראה בדרגת חבר 
 מרצה בכיר

    0.5  

 154 218.47 25 109  201 סה"כ

 
 

 לא נמסרו נתונים 
 
 

 מספר חוקרים נקלטים מול פורשים  בחמש השנים האחרונות

שנה 
 אקדמית

אוניברסיטה 
 עברית

אוניברסיטת 
 בר אילן

בן אוניברסיטת 
 גוריון

אוניברסיטת 
 אריאל

אוניברסיטת 
 תל אביב

אוניברסיטת 
 חיפה

נקלטי 
 ם

פורשי
 ם

נקלטי
 ם

פורשי
 ם

נקלטי
 ם

פורשי
 ם

נקלטי
 ם

פורשי
 ם

נקלטי
 ם

פורשי
 ם

נקלטי
 ם

פורשי
 ם

 17 6 7 5 5 1 6 8.5 6 24 2 10 תשע"ה

 8 7 10 6 1 1 10 5 2 9  תשע"ו

 15 7 7 3 2 1 5.5 3.5 2 11 תשע"ז

 8 7 12 5  4 3 4 1 8 תשע"ח

 2 5 11 1  1 7.5 1 0 12 תשע"ט

 
 

 אנשי סגל על פי מכונים: פילוח
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אוניברסיטה 
 העברית

אוניברסיטת 
 בר אילן

אוניברסיטת בן 
 גוריון

אוניברסיטת 
 אריאל

אוניברסיטת 
 תל אביב

אוניברסיטת 
 חיפה

 אומנויות
 19 

 פילוסופיה 
4 

 ארכיאולוגיה
7 

 ארכיאולוגיה
5 

 ביה"ס לחינוך
6 

 לשון ופילוסופיה
19 

אסיה אפריקה 
35 

היסטוריה 
 כללית

3 

 היסטוריה
9 

היסטוריה של 
 עם ישראל

 בעת החדשה
5 

ביה"ס 
 להיסטוריה

55.3 

ספרויות 
 ותרבויות

43 

 ארכאולוגיה
 18 

 ספרות משווה
3 

היסטוריה של 
 עם ישראל

9 

 מקרא
2 

 ביה"ס
למדעי היהדות 
 ולארכיאולוגיה

48 

 היסטוריות
48 

 היסטוריה
30 

 מדעי המידע
1 

לימודי המזרח 
 תיכון
12 

שפה וספרות 
 עברית

2 

 ביה"ס
 למדעי התרבות

40.42 

 יהדות וישראל
17 

מדעי היהדות 
60 

 ערבית
4.5 

 לשון עברית
7 

 מחשבת ישראל
3 

ביה"ס 
לפילוסופיה, 

בלשנות ולימודי 
 מדע
38 

 אמנויות
18 

מדעי הלשון, 
פילוסופיה 

 35וקוגניציה 

 אנגלית
5 

 מחשבת ישראל
11 

 תלמוד
2 

 ארכאולוגיה 
13 

 ספרויות
 25 

 צרפתית
1 

 מקרא
6 

היסטוריה של 
 המזרח
 הקדום

1 

  

תוכניות 
 מיוחדות 

 

 ל. קלאסים
1 

 ספרות עברית
16.5 

 חקר המזה"ת
4 

  

 מוזיקה 11
3.5 

ספרויות זרות 
 ובלשנות

15 

 בלשנות יהודית
1 

  

אנשי  הערה:
סגל יכולים 

להופיע בשני 
 מכונים

 

תרגום וחקר 
 תרגום

2 

 פילוסופיה
8 

   

ב.א. רב תחומי  
 הרוחבמדעי 
1 

 תולדות האמנות
8 
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דוקטורנטים המבצעים מחקר בפקולטה ומאיזה מוסד אקדמי -מידע על פוסט. ז

 )ל"הגיעו אל הפקולטה )בארץ ובחו

 דוקטורנטים:-פוסט 76: אוניברסיטה עברית

(i) ( מדעי 24(; היסטוריה )4(; ארכאולוגיה )10(; אסיה אפריקה )3חלוקה לפי מכונים: אומנויות ;)

 (1(; תרבות )9(; ספרויות )10(; מדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה )15היהדות )

(ii) דוקטורנטים הגיעו מהם-שפוסט מוסדות לימוד: 

 .( 2אילן )-(; בר4יפה )(; ח5גוריון )-(; בן8(; תל אביב )24(: העברית )43הארץ )מה

 (: 33)מחו"ל 

Antwerp (1); Brown (1); Clark (1); Cornell (1); Freiburg (1); Göttingen (1); Harvard (1); Hong 

Kong (1); Humboldt (1); Leipzig (1); LMU (1); LSE (1); McGill (1); Milan (2); MIT (1); MLU-

Halle (2); NYU (1); Oxford (4); Pennsylvania (1); Russian State University of Humanities (1); 

Rutgers (1); Saint Louis (1); Sapienza (2); Stanford (1); Tokyo (1); UCL (1); UCLA (1) 

 *: בר אילןאוניברסיטת 

 לא צוין מאיזה מוסד אקדמי הגיעו,:דוקטורנטים -פוסט 40 :בן גוריון אוניברסיטת

(i) ( 1( ; לשון עברית )7( ; היסטוריה של עם ישראל )6(; היסטוריה )2חלוקה לפי מכונים: ארכיאולוגיה ; )

( ; 4( ; פילוסופיה )4( ; ספרויות זרות ובלשנות )4( ; ספרות עברית )3( ; מקרא )7מחשבת ישראל )

 (.2תולדות האמנות )

 

 :דוקטורנטים -פוסט 7 :אריאלאוניברסיטת 

(ii) ( 3( ; מורשת ישראל )3(; לימודי ישראל וארכיאולויגיה )1חלוקה לפי מכונים: ארכיאולוגיה) 

(iii) דוקטורנטים הגיעו מהם:-מוסדות לימוד שפוסט 

 ( 1ארץ: בר אילן )מה

 ) South Africa (1); Scotland(1)); 2Germany (2); Ukraine : (6מחו"ל )

 

 דוקטורנטים: -פוסט 21 תל אביב:אוניברסיטת 

( ; פילוסופיה, בלשנות 2(; מדעי תרבות )4(; מדעי היהדות וארכיאולוגיה )1חלוקה לפי מכונים: חינוך ) .1

 (.5( היסטוריה )9ולימודי מדע )

 דוקטורנטים הגיעו מהם:-מוסדות לימוד שפוסט .2

 (; 1(; אוניברסיטת חיפה )1(; בן גוריון )1(; מכון ויצמן )3: העברית )(6) הארץ

 : (13) מחו"ל

Russia (1); Spain (2); London (1); Korea(1) Canada (2); Switzerland (1); USA 

England (1));4( 

 

 הגיעו היכןמחלקות ומ לולא מצוין באימחו"ל(  12פוסט דוקטורט ) 35: חיפהאוניברסיטת 
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שיתופים עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר בעולם;  - בינלאומיות במחקר ח. 

 ל"דוקטורנטים כנ-פוסט

אין בידי מידע מרוכז על שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר, אך יש עשרות  אוניברסיטה העברית:ה

 .הסכמים לשיתופי פעולה, ועוד ויותר שיתופי פעולה של חוקרים במישור האישי

 *: בר אילןאוניברסיטת 

 * :בן גוריוןאוניברסיטת 

שנמצאות: ברומניה, סין, רוסיה, מלטה, פולין,  פים פעולה עם מספר אוניברסיטאות:  שיתואריאלאוניברסיטת 

 צ'כיה, קנדה וארה"ב .

 *: תל אביבאוניברסיטת 

(. הסכום הכולל טמתקדמים )מ.א. ודוקטורנ תארים יא. מספר המלגות לתלמידי

 מלגות לתארים מתקדמים בפקולטה של

 מספר המלגות בכל אוניברסיטה:

 מלגות מתקציבי מחקר
אוניברסיטה 

 העברית
 אוניברסיטת

 ר אילןב
 אוניברסיטת

 בן גוריון
אוניברסיטת 

 אריאל
אוניברסיטת 

 תל אביב
אוניברסיטת 

 חיפה

 * * 3 * 448 195 תואר מוסמך

   20  219 282 דוקטורנטים

     10  דוקטורט-פוסט

 השלמות לתואר שלישי
 

 35     

   23  712 477 סה"כ

 

 

 אוניברסיטה: לכספי המלגות בכ

 מלגות מתקציבי מחקר
אוניברסיטה ה

 העברית
אוניברסיטת 

 בר אילן
 אוניברסיטת

 בן גוריון
אוניברסיטת 

 אריאל
אוניברסיטת 

 תל אביב
אוניברסיטת 

 חיפה

  ₪9,858,120 * ₪22,000 ₪1,627,385 * * תואר מוסמך

 ₪30,226,859  ₪986,000 ₪6,546,400   דוקטורנטים

 ₪40,084,979  ₪1,008,000 ₪8,173,785   סה"כ

 

 

 לא נמסרו נתונים 
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Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  

 

 

 

 
' אלול תשע"טא  
2019 ספטמבר 1  

 אל: פרופ' רשף טנא, יו"ר ועדת המעקב של דו"ח מצב המדע

 מאת: אמיר גת, ממונה הקצבות למחקר, ות"ת

 
 שלום רב,

 
 ועדת המעקב לדו"ח מצב המדעעדכוני ות"ת לוהנדון: 

 
שלחנו אליכם מסמך בנושא שבנדון. מאז הוצאת אותו המסמך חלפו כשנה וארבעה  17.4.2018ביום 

חודשים במהלכם התפתחו התכניות השונות אותן סקרנו. במסמך זה אנו סוקרים את ההתפתחויות 

 .2018העיקריות שהתרחשו בתכניות ות"ת השונות מאז אפריל 

רפואה מותאמת אישית, מדע וטכנולוגיה מים הבאים: תחול יםמסמך זה מתייחסהעדכונים ב

 ותחום תשתיות המחקר. 1םנתונימדעי הקוונטיים, 
 

 רפואה מותאמת אישית .1

  :קרן למחקרים בתחומי הרפואה הממוקדת אישיתבתחום זה פועלת ות"ת בשני ערוצים 

(IPMP) כמפורט בהמשך.קליני-להקמת מאגר גנומי "פסיפס"מיזם ו , 
 

  IPMP-Israel Precision Medicine Partnership -  

 לתמוךהיא , )רמ"א( ממוקדת אישיתהרפואה התכנית למענקי מחקר בתחום מטרת ה 

ביולוגיה השיביא להבנה מעמיקה של , חדשני ופורץ דרך בישראל במחקר אקדמי בסיסי

בדגש על הבנה מעמיקה של השונות  ,מחלות אנושיותב המעורביםמנגנונים של של האדם ו

המולקולרית בין בני אדם במצבי בריאות וחולי לקראת פיתוח גישות חדשות לטיפול 

 ואבחון של מחלות.

עידוד שיתוף  ,בישראלאישית מחקר בתחום הרפואה הממוקדת היעדי התוכנית הם קידום  

ע והתמחות פעולה בין חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ורופאים מתחומי יד

רפואה ניסויית -תחומיים בין חוקרים העוסקים בביו-עידוד שיתופי פעולה רב, מגוונים

כימאים, סטטיסטיקאים, , ותאורטיקנים, ביולוגים חישוביים, מהנדסים, פיסיקאים

פיתוח ושכלול של טכנולוגיות אנליטיות וחישוביות ו אפידמיולוגים, גנטיקאים ואחרים

תוצאות  . יעד נוסף של התכנית הוא להנגיש אתבתחום חדשניות לקידום המחקר

 לקהיליית החוקרים בתחום. במסגרתם שנאסף והמידעהמחקרים הנתמכים בתכנית 

השותפים למימון התכנית הם קרן יד הנדיב, קרן קלרמן, ות"ת ומטה ישראל בשלב זה  

  .דיגיטלית

מיליון דולר במימון הגופים  30מיליון דולר, שמהם  60 הואהתכנית היעד של תקציב  

בשלב זה התחייבו מיליון דולר מהמדינה.  30הפילנתרופיים מול השתתפות מקבילה של 

 20מיליון דולר כל אחד, כלומר: על סכום מצטבר של  10ות"ת והמשרד לשוויון חברתי על 

ת כולל חלק הקרנו) מיליון דולר 40על  עומד ן להיוםוכנ ,מיליון דולר,  כך שתקציב התכנית

                                                 
 .)Big Data(נקרא נושא זה בשם "נתוני עתק"   17.4.2018במכתבנו מיום  1
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2 

 

, מיליון דולר 10 - מץ לגייס את יתרת השתתפות המדינהבהמשך יעשה מא .(הפילנתרופיות

, כך ון דולר נוספיםמילי 10-ב הפילנתרופייםהגדלת חלק הגופים לביא והצלחת המהלך ת

 מיליון דולר. 60כנית יעמוד על שסך תקציב הת

, שהראשון תכלול מספר מחזורי הגשההתכנית מופעלת ע"י הקרן הלאומית למדע והיא  

פרסום תום תהליך השיפוט ובימים אלה אנו עומדים לקראת  .ביניהם יצא לדרך בתשע"ט

 הראשון.רשימת הזוכים במחזור 
  

  "פרויקט "פסיפס- 

ם מהאקדמיה, של חוקרי ו"פלמ קליני-גנומי מידע הקמה ותפעול של תשתיתפרויקט ל 

 . בתחומי הרפואה המותאמת אישית ארגוני בריאות וחברות תעשייה

 ם)חברי פורום תל" משרד האוצר ומפא"ת ,שותפים בפרויקט: הרשות לחדשנות, ות"ת 

 משרד לשוויון חברתי.בישראל דיגיטלית  ומטה הבריאותמשרד למעט משרד המדע(, 

השתתפות ות"ת  למשך חמש שנים.₪ מיליון  239שתתפות השותפים בפרויקט תעמוד על ה 

 המיזם(. תקציב מ 22%-כ)₪ מיליון  52.5בתכנית צפויה לעמוד על 

החלה לשמש  2019 יוניובבין השותפים הסכם להקמת המיזם  חתםנ 2018באפריל  

 ה ד"ר יעל וילה, שנבחרה ע"י ועדת ההיגוי לעמוד בראש המיזם.בתפקיד

לקידום המיזם בחודשים הקרובים עומדים קידום המגעים עם העיקריות  משימותהבין  

וגיבוש תפיסת הארגון וההפעלה של  ,אירגוני הבריאות, המהווים גורם מרכזי במיזם

 המיזם.
 

 QST( 2( מדע וטכנולוגיה קוונטיים .2

  'אורי סיון והקמת תכנית לאומית בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים ועדת פרופ- 

בראשות פרופ' אורי סיון, למדע וטכנולוגיה קוונטיים,  מינתה ות"ת ועדת היגוי 2017ביוני  

ההשכלה  במערכת קוונטייםה טכנולוגיההו מדעה לפיתוח לאומית תוכנית גיבוששתפקידה 

 .בישראל הגבוהה

ות"ת את דוח הוועדה ואת התכנית שאושרה במסגרתו )דו"ח הוועדה אישרה  2018במרץ  

 (.9.3.2018נשלח אליכם בנפרד ביום 

ממקורות ₪ מיליון  200וכם  שמת ,₪מיליון  600על עמד שהומלץ ע"י הוועדה היקף התכנית  

אמצעות יתרת הסכום צריכה להיות מגוייסת ממשרדי ממשלה, אוניברסיטאות )בוות"ת, 

 רויקטים השונים( וכיו"ב.השתתפותן בפ

 מטרה לגייס שותפים לתכנית.ב ם,התכנית לדיון במסגרת פורום תל"עלתה  2018באפריל  

שנועדה לבחון  ר ארנה ברי,מקצועית בראשות ד"ה בהמשך לדיון זה מינה פורום תל"ם ועד

את חשיבות הקמתה של תשתית מו"פ לאומית בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים, 

 ולהמליץ על מתווה לפיתוח הנושא. בהתחשב בצורכי האקדמיה, התעשיה ומערכת הבטחון

שני דיונים קיים פורום ה .הגישה ועדת ארנה ברי את המלצותיה לפורום תל"ם 2019במרץ  

כי יש  וחלטהובהמשך להמלצות ועדת ארנה ברי יהם בעקבות, ועדהבהמלצות הוושעסקו 

ינהלת כי נדרשת הקמת מ, שהוגשה ע"י ות"ת, והלאומית היקף התכניתצורך להגדיל את 

חתם הסכם בין שותפי פורום תל"ם, שיעגן יהקרוב צפוי להזמן שתרכז את הפעלת התכנית. ב

 .יתאת ההחלטות וההסכמות שהושגו בענין התכנית הלאומ

קבלת המלצות ועדת ארנה ברי כרוכות בין היתר, בהגדלת השתתפות ות"ת בתכנית, מעבר  

 שהוזכר לעיל. ₪, מיליון  200לסך של 

                                                 
תחומים, אשר ות"ת סימנה כיעד להתמקדות במסגרת תחום החומרים שבתחילת הדרך היה אחד מה 2

 התכנית הרב שנתית, נטמע, בחלקיו הרלוונטיים, בתכנית למדע וטכנולוגיה קוונטיים.
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 מפא"ת למחקרים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים -המשותפת ות"תתכנית ה- 

ר מחקעודד לומטרותיה הן  ד ממרכיבי התכנית שגיבשה ועדת ההיגויהיא אחתכנית ה 

, לאחר דיונים 2018במרץ  ולשדרג את מעבדות החוקרים ולהתאימן למחקר בתחום. אקדמי

 הסכם שותפיםהלאומית למדע, נחתם  ןות"ת, מפא"ת והקר ים בהם נטלו חלק נציגירב

 ע"י הקרן הלאומית למדע. ההפעלתשהגדיר את אופן מימון התכנית ואת אופן 

 והיא תמומן בחלקים שווים ע"י ות"ת ומפא"ת. מיליון ש"ח 100הוא  המשותפת הקרן היקף 

 בתכנית שני ערוצי פעולה: 

 מהם , ₪מיליון  75היקף הקרן:  - קרן הלאומית למדעהפעלת קרן משותפת במסגרת ה

. במסגרת הקרן מתוכננים, בשלב זה, מיליון במימון מפא"ת 25-ו מיליון במימון ות"ת 50

 מחזורי מענקים. 4

 לת מענקים בתחום הקוונטום ע"י מפא"ת בהתאם לערוצי הפעילות המקובלים פעה

  .הממומנים באופן בלעדי ע"י מפא"ת, ₪מיליון  25היקף הפעילות:  -במפא"ת 
 

  הכשרת הון אנושי -מדע וטכנולוגיה קוונטיים -  

על הרחבת ההכשרה בנושאי מדע וטכנולוגיה  מיוחד דגש הושםדו"ח ועדת אורי סיון ב 

תחומיות לסטודנטים -קוונטיים, התאמת תכניות הלימוד וקידום תכניות הכשרה בין

ישום נדבך במסגרת אדם מיומן למשק ולאקדמיה. -חוולחוקרים צעירים, על מנת להכשיר כ

 שלהלן: תכניותו לפעול הזה בתכנית כבר החל

אישרה ות"ת פתיחת  2018באוקטובר  - QST-בתחומי הדוקטורנטים -תכנית מלגות לבתר 

 צפויים להיפתח חמישה במסגרת התכנית  .QST-תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים בתחומי ה

 -שנתיות לפוסט-מלגות דו 4תשפ"ג. בכל מחזור יחולקו עד -מחזורי מלגות בין השנים תשע"ט

 60-אלף דולר ל 45ינוע בין  השנתית , וגובה המלגהQST-בתחומי ה מצטיינים דוקטורנטים

חתי של המלגאים. שיפוט ההגשות למחזור הראשון של אלף דולר בהתאם למצבם המשפ

זור המלגות השני כבר ארבעה זוכים. קול קורא למחהתכנית כבר הסתיים ובמסגרתו נבחרו 

 .2019הופץ, וההגשות לקול קורא זה צפויות להסתיים בנובמבר 

מטרת התכנית הינה  - QST-קורסים ומקבצי קורסים בתחומי התכנית לעדכון ופיתוח  

-, התאמת תכניות הלימוד וקידום תכניות הכשרה ביןQST-הרחבת ההכשרה בנושאי ה

תחומיות לסטודנטים ולחוקרים צעירים, ובפרט הרחבת בסיס הסטודנטים בתחום אל 

חלקות )היום רוב הלימודים בתחום מתמקדים במ מחלקות ההנדסה ומדעי המחשב

פיתוח והוספת קורסים ומקבצים בהחליטה ות"ת לתמוך  2018בדצמבר  לפיזיקה(.

יקה, מדעי זלתואר ראשון, שני ו/או שלישי בפי ללימודים QST-רלוונטיים בתחומי ה

להגשת בקשות לעדכון ופיתו קול קורא . המחשב, כימיה, הנדסות רלוונטיות ומתמטיקה

תהליך שיפוט  הקרוב יסתייםובזמן  2018בדצמבר  הופץ למוסדות QST-קורסים בתחומי ה

 .ההצעות שהוגשו במסגרתו

ולהעמקת המחקר  הכנסים נועדו לפיתוח - QST-בתחום הוסדנאות  תכנית לקיום כנסים 

, ליצירת וגיבוש קהילה אקדמית פעילה מהדיסציפלינות השונות QST-הישראלי בתחומי ה

חום. בתכנית שאושרה לאומיים ובינלאומיים בתוליצירת והעמקת שיתופי פעולה אקדמיים 

כנסים סדנאות וארגון הוחלט על מתן השתתפות ות"ת ב 2018בישיבת ות"ת מדצמבר 

 להלן הפעילויות שיצאו לדרך בעקבות החלטה זו: בתחום.

  ףאל 500להקים סדנה לתלמידי מחקר שתמומן עד לסך של  התבקשה ור"הבתשע"ט 

, Frontiers of Quantum Scienceגשה לות"ת סדנה בשם . במסגרת זו הוע"י ות"ת חש"

 .2019תתקיים בספטמבר המתופעלת והמנוהלת ע"י הטכניון וש
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  2019במהלך ספטמבר ו 2018קול קורא להגשת כנסים בתחום הופץ למוסדות בדצמבר 

 הכנסים שהוגשו במסגרת הקול הקורא.יסתיים תהליך שיפוט 
 

  מדעי הנתונים .3

  לרכז ,ת"ותו ג"מל והחליט ב"תשפ-ז"תשע לשנים הגבוהה להשכלה שנתית-הרב מהתכניתכחלק 

 המחקר ביכולות מדרגה לקפיצת להביא במטרהמדעי הנתונים,  תחום בפיתוח מאמצים

 .העולמי הידע בחזית ישראל הישראליות ובמעמדה של
 

  .לצורך גיבוש תכנית לפיתוח התחום הקימה ות"ת ועדת היגוי לנושא בראשות פרופ' יואב בנימיני

 פתיחת עלות"ת  החליטה  2018בנובמבר החליטה ות"ת דיוני ועדת ההיגוי המלצות בהמשך ל

בחלוקה לאפיקי  ,לקידום מדעי הנתונים ₪,מיליון  150בתקציב של עד  ,שנתית-תכנית ארבע

 הבאים: פעולהה

שיעמדו בתנאי  באוניברסיטאותבמדעי הנתונים מרכזי גג למחקר ובביסוס  תמיכה בהקמה 

 .למרכזים שיבחרו הקצאה של תמיכה תוספתית על בסיס תחרותיבהמשך , ומוגדרים סף

עם  לאומיהקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים ולמינוף שת"פ בינ 

 .התעשייה וגורמי ציבור

-בתרלמלגות לדוקטורנטים והקמת תכניות ל -הכשרת הון אנושי במדעי הנתונים  

 מדעי הנתונים. מיבתחו מצטיינים דוקטורטים

 ת/צה"ל."תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם מפא 

, כנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם המגזר הציבורית 

 ובמימון משותף של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

תמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות, במימון משותף של מטה ישראל  

 דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.
 

 במדעי הנתוניםמרכזי גג למחקר ובביסוס  תמיכה בהקמה - 

 .₪ מיליון 120 עומד על למחקרגג ה מרכזילתכנית הקמת וביסוס ות״ת  תקציבסך  

הגג צפוי להסתיים בשבועות הקרובים ולאחר סיומו יחל תקצוב  יתהליך השיפוט של מרכז 

 המרכזים.
  

  הכשרת הון אנושי -מדעי הנתונים - 

 טיםנדוקטור-בתרל מלגותת ואישרה ות"ת את פתיחתן של תכני 2018בנובמבר  

 במדעי הנתונים. מצטיינים ולדוקטורנטים

ינתנו כמלגות השלמה למלגה שמעניק המוסד האקדמי או כמלגה המלגות בשתי תכניות אלה  

 מלאה.

אלף  60-ל 45ינוע בין דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים -בתכנית לבתרמלגות ה גובה 

 של הראשון מחזורב. םשל המלגאי המשפחתי םשנתיים, כתלות במצב למשךדולר בשנה, 

 .נבחרו שלושה מלגאים , שיחל להיות ממומן בתש"פ,דוקטורט-הבתר מלגות

לשנה ₪ אלף  60עמוד על ימצטיינים במדעי הנתונים  בתכנית לדוקטורנטיםמלגות ה גובה 

, בגובה מהמוסדמקבילה מלגת מחקר  . מלגות אלה יינתנו בכפוף לקבלתלמשך שלוש שנים

  מלגת ות"ת או יותר.

דוקטורנטים -נבחרו שלושה בתר , שיחל להיות ממומן בתש"פ,מלגותה לן שהראשו מחזורב 

 .ועשרה דוקטורנטים מצטיינים, שמימון מלגותיהם יחל בתש"פ
 

  אפיקי הפעולה הנוספים שהופיעו בהמלצות ועדת ההיגוי טרם יושמו. -אפיקי פעולה נוספים 
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 מחקר תשתיות .4

  שנתית תשע"ז-ובתכנית הרבנושא תשתיות המחקר נמצא על סדר יום ות"ת מזה מספר שנים-

 תשפ"ב סומן הנושא כאחד היעדים המרכזיים בתכנית.

  מחקר הקימה ות"ת צוות לגיבוש התכנית הרב שנתית של ות"ת בנושא תשתיות 2017בספטמבר 

במטרה להמליץ לות"ת על תכנית לפיתוח ולחיזוק  ,חבר ות"ת - בראשות פרופ' אישי טלמון

 .תשתיות המחקר באקדמיה

 אישיים  ציודבמענקי המשך התמיכה על מלצותיו לות"ת המליץ צוות המומחים ה במסגרת

חיזוק התמיכה , על לחוקרים מבוססים, על פתיחת תכנית חדשה למענקי ציוד לחוקרים חדשים

החליטה  2018ועוד. ביולי מרכזי תשתית יחודיים בנושא ציוד המחקר המוסדי, על תכנית להנגשת 

 ובעקבות החלטה זו החל שלב יישום ההמלצות., צוותות"ת על אימוץ המלצות ה
 
  בהתאם להמלצות צוות המומחים תמשיך ות"ת לתמוך בתכנית -מענקי ציוד לחוקרים חדשים

המופעלת בקרן הלאומית למדע, בכללים ובהיקפים שהיו נהוגים  למענקי ציוד לחוקרים חדשים

 עד תשע"ט ועד בכלל.
 

 מענקי כח אדם לחוקרים מבוססים - 

תכנית חדשה המוקמת בהתאם להמלצות צוות המומחים ולהחלטת ות"ת, ושמטרתה לסייע  

לחדש את מעבדתם או   (mid-career researchers)שנה 20-10-לחוקרים המצויים במערכת כ

לשנות את תחומי המחקר שלהם. תכנית זו תופעל ע"י הקרן הלאומית למדע החל מתש"פ 

 עבור ארבעה מחזורי פעילות.₪ מיליון  65-כשנתי הכולל עומד על -תקציבה הרבו

במסגרת התכנית המיועדת, לחוקרים מאוניברסיטאות המחקר ינתנו מענקי ציוד עד לסך של  

 25%, לכל הפחות, אלף דולר לחוקר וזאת מול השתתפות נדרשת מהמוסדות העומדת על 250

ובלבד שהעלות שמעבר מעלות הציוד הנרכש. גם בתכנית זו עלות הציוד הנרכש אינה מוגבלת 

 למענק הציוד הניתן במסגרת התכנית תמומן ממקורות המוסד.

 . 2019הקול הקורא הראשון בתכנית צפוי להיות מפורסם ע"י הקרן הלאומית למדע עד סוף  
 

 ציוד מוסדי - 

אחת ההמלצות המרכזיות של צוות המומחים היתה הקמת תכנית למענקי ציוד מחקר מוסדי  

לסייע ברכישת ציוד מדעי בסיסי המשרת את צורכי  המטרתשמחקר לאוניברסיטאות ה

 .המחקר של ציבור רחב של משתמשים ומנוהל באופן מוסדי באוניברסיטאות המחקר בלבד

ותחליף את התכנית שהופעלה בקרן הלאומית למדע  תופעל בות"ת החל משנת תש"פ תכנית זו 

 עד תשע"ט ועד בכלל.

לארבעה מחזורים, ₪ מיליון  195-כשל התכנית החדשה עומד על שנתי הכולל -תקציבה הרב 

לשנה בתכנית ₪ מיליון  20-10-למחזור, וזאת בהשוואה לתקציב של כ₪ מיליון  49-כלומר: כ

 מענקי הציוד המוסדי שפעלה בקרן הלאומית למדע.

בחירת הבקשות לתמיכה ברכש ובשדרוג של ציוד מחקר מוסדי נעשית בתכנית על בסיס  

נדרשת הוההשתתפות ₪ מיליון  3.6בתכנית עומד על  מקסימליהציוד המענק ותי. תחר

ציוד  מענקבהשוואה לזאת ) מעלות הציוד הנרכש 25%, לכל הפחות, מהמוסדות העומדת על

מעלות הציוד  50%מוסדי של, לכל הפחות, ושיעור השתתפות , ₪מיליון  1.1 מקסימלי של

 .(שהיה נהוג בתכנית מענקי הציוד המוסדי שפעלה בקרן הלאומית למדע הנרכש, כפי

בימים אלה אנו עומדים לקראת תום תהליך ו 2018הופץ בדצמבר לתכנית החדשה קול קורא  

 .שיפוט הבקשות
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 מקצועי להפעלה וניהול תשתיות מחקר מוסדיותאדם -חוכ -  

יכולותיו של הציוד המחקרי, ומהווה אדם מקצועי ברמה גבוהה הוא תנאי הכרחי למיצוי -חוכ 

אתגר משמעותי על רקע עלויות הגיוס הגבוהות, התחרות מהמגזר התעשייתי והסכמי השכר 

הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה. על רקע זה המליץ צוות המומחים על הקמת תכנית 

 האדם המקצועי לתשתיות המחקר המוסדיות.-חולקידום נושא כ

 ₪ מיליון 30-שנתי הכולל עומד על כ-החל משנת תש"פ ותקציבה הרב תכנית זו תופעל בות"ת 

 .עבור ארבעה מחזורי פעילות

אדם מקצועי בעל תואר שלישי -במסגרת התכנית ינתנו מענקים עבור גיוס והעסקה של כח 

(Ph.D.)  ה עסקהמעלות ה 50%רלוונטי להפעלת ציוד מחקר מוסדי. מענקי התכנית יממנו עד

בשנה. מענקי התמיכה ינתנו ₪ אלף  175אדם המקצועי שיגוייס ועד ה-כחהמאושרת של 

לתקופה של עד ארבע שנים והמענק מותנה בהתחייבות המוסד להמשיך את קיום המשרה 

למשך ארבע שנים נוספות לפחות, כך שבמצטבר מתחייב המוסד לקיים את המשרות הזוכות 

 במשך שמונה שנים רצופות.

בימים אלה אנו עומדים לקראת תום תהליך ו 2018הופץ בדצמבר לתכנית החדשה קול קורא  

 שיפוט הבקשות.
 
  מענקי מחקר להנגשת מרכזי תשתיות יחודיים-  

מחקר מתקדמות, שעלות השימוש  תשתיותלהנגיש לחוקרים בישראל  היאמטרת התכנית  

הן מבחינת . לתכנית זו יתרונות מדינההנהוגים בבהן גבוהה יחסית לגודלם של מענקי המחקר 

החוקרים והן מבחינת המרכזים המפעילים את תשתיות המחקר, שכן התכנית מגדילה את 

ואת הגדלת  התמקצעות של הצוותים המפעילים היקפי השימוש בתשתיות ובכך מאפשרת

 מרכזי התשתית. הכנסות

 ₪.מיליון  18לתכנית זו הוקצה ע"י ות"ת סכום כולל של  

 יושמה.תכנית זו טרם  

 

 בברכה,
 

   
 אמיר גת

 ממונה הקצבות למחקר
 

 העתקים:
 גב' גליה פינצי, מנכ"לית האקדמיה הלאומית למדעים

 האקדמיה הלאומית למדעיםכספים ומינהל,  מר גדי לוין, סמנכ"ל
 מרכזת האקדמיה הצעירה ומנהלת פרויקטים מיוחדים, האקדמיה הלאומית למדעיםגב' מרב עטר, 

 
 תפרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"

 ד"ר נעמי בק, ממונה על מחקר ואסטרטגיה, ות"ת

 גב' שירה נבון, סמנכ"ל לתקצוב, ות"ת
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-תשתיות מחקר 
ת  "המלצות צוות המומחים של ות

ב"תשפ-ט"לשנים תשע

, ת"מצגת למליאת  ות
2018יולי 25
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חברי צוות המומחים לתשתיות מחקר

כימיתלהנדסההפקולטה,ת"ותחבר,טלמון(אישי)ישעיהו'פרופ,

הצוותר"יו-הטכניון

ת"ותר"יו,זילברשץיפה'פרופ

העבריתהאוניברסיטה,לרפואההפקולטה,סידרחיים'פרופ

אילן-בראוניברסיטת,הטבעלמדעיהפקולטה,גרעינייובל'פרופ

אביב-תלאוניברסיטת,החברהלמדעיהפקולטה,מוכמלרועי'פרופ

אוניברסיטת,והחברההרוחלמדעיהפקולטה,היימסחיים'פרופ

גוריון-בן
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-תכניות מענקי ציוד ותשתיות מחקר 
ריכוז המלצות צוות המומחים

הרפואה המותאמת, לא כולל תשתיות מערכתיות כתשתיות לפיתוח תחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים*   
.נתוני עתק ועוד, אישית

.לדולר₪ 3.6לפי ** 

מיליוני דולר **מיליוני ₪

460128מקורות ות"ת המיועדים לתשתיות מחקר *

26072תקציבים חדשים בתכנית הרב-שנתית

ISF-20056תקציבים קיימים המבוצעים באמצעות ה

459127שימושים: המלצות הצוות

15242מענקי ציוד מחקרי לחוקרים חדשים

19454מענקי ציוד מחקרי מוסדי

סיוע בגיוס ובהעסקת כח אדם מקצועי

להפעלת תשתיות המחקר ולניהולן
298

6518מענקי ציוד מחקרי לחוקרים מבוססים

185הנגשת תשתיות מחקר

השתתפות ות"ת

תשע"ט-תשפ"ב
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מענקי ציוד לחוקרים חדשים

.ממשיכה להתקיים ותנאיה נשארים ללא שינוי, ISF-התכנית המופעלת היום ב•

:תנאי התכנית•

תכנית קיימת/
תכנית חדשה

גובה המענק
עד 1.1 מיליון ₪
)כ-300 אלף $(

50%השתתפות המוסדות המינימלית*

60-55מספר מענקים חדשים במחזור

השתתפות ות"ת שנתית בתכנית
38 מיליון ₪

)כ-10.5 מיליון $(

השתתפות ות"ת בתכנית
לשנים תשע"ז-תשפ"ב

152 מיליון ש"ח
)כ-42.2 מיליון $(

.₪מיליון 1.1-רשאים להגדיל השתתפותם מעבר להמוסדות *
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מענקי ציוד מחקרי מוסדי

.ת"י ות"י תכנית חדשה שתופעל ותנוהל ע"תוחלף עISF-התכנית המופעלת היום ב•

:תנאי התכנית•

מתווה חדשתכנית קיימת

עד 4 בקשות במחזורעד 4 בקשות במחזורמגבלת הגשות לאוניברסיטה

גובה המענק
עד 1.1 מיליון ₪

)כ-0.3 מיליון $(

עד 3.6 מיליון ₪

)כ-1.0 מיליון $(

50%25%השתתפות המוסדות המינימלית

13-1214-13 1 מספר מענקים חדשים במחזור

השתתפות ות"ת שנתית בתכנית
11.5 מיליון ₪

)כ-3.2 מיליון $( 2

₪ מיליון 48.6

($ כ-13.5 מיליון)

השתתפות ות"ת בתכנית
לשנים תשע"ט-תשפ"ב 3

10.5 מיליון ₪
)כ-2.8 מיליון $( 2

183.9 מיליון ₪

)כ-51.1 מיליון $(

1.  ממוצע תשע"ו-תשע"ח )תשע"ו - 8 מענקים; תשע"ז - 20 מענקים; תשע"ח - 12 מענקים(.

2.  ממוצע תשע"ו-תשע"ח )תשע"ו - 7.7 מלש"ח; תשע"ז - 16.2 מלש"ח; תשע"ח - 10.5 מלש"ח(.

.ISF-3.  תשע"ט היא השנה האחרונה לתקצוב התכנית המופעלת ב
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אדם מקצועי-כחמענקי השתתפות בגיוס ובהעסקת 

אדם מקצועי ברמה גבוהה -כחמטרת התכנית היא לסייע בגיוס ובהעסקה של •

.להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות חדשות ולניהולן

הגשת בקשה לתכנית זו מחייבת . התכנית תוצמד לתכנית למענקי ציוד מוסדי•

.הגשת בקשה לתכנית מענקי הציוד המוסדי

.ת"י ות"התכנית תופעל ותנוהל ע•

:תנאי התכנית•

תכנית חדשה

מגבלת הגשות לאוניברסיטה
עד 4 בקשות במחזור, כמספר 

הבקשות בתכנית למענקי ציוד מוסדי.

גובה המענק
עד 50% מעלות ההעסקה המאושרת 

ולא יותר מ-175 אלף ₪ לשנה.

4 שניםתקופת המענק

11-10מספר מענקים חדשים במחזור

השתתפות ות"ת שנתית בתכנית
בתשע"ב )הפעלה מלאה(:

7.5 מיליון ₪

השתתפות ות"ת בתכנית

במחזורי תשע"ט-תשפ"ב

29.4 מיליון ₪
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(mid-career researchers)מענקי ציוד לחוקרים מבוססים 

לחדש את  שנים 20-10-כלסייע לחוקרים המצויים במערכת מטרת התכנית היא •

.מעבדתם או לשנות את תחומי המחקר שלהם

.י הקרן הלאומית למדע"התכנית תופעל ותנוהל ע•

:תנאי התכנית•

תכנית חדשה

עד 6 בקשות בשנהמגבלת הגשות לאוניברסיטה

גובה המענק
עד 900 אלף ש"ח

)250 אלף $(

25%השתתפות המוסדות המינימלית

18מספר מענקים חדשים במחזור

השתתפות ות"ת השנתית בתכנית
עד 16.2 מיליון ש"ח

)כ-4.5 מיליון $(

השתתפות ות"ת בתכנית

לשנים תשע"ט-תשפ"ב

עד 64.8 מיליון ש"ח

)כ-18.0 מיליון $(
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תפקידים-ועדה מלווה לנושא תשתיות מחקר 

והצעתתוצאותיהןאחרמעקב,המענקיםתכניותבהקמתסיוע

.אלהבתכניותושיפוריםשינויים

למערכתהזמינותהמחקרתשתיותמצבאחרשוטףמעקב

.בתחוםוהצרכיםהקיימותהתשתיותמיפוילרבות,האקדמית

תשתיותבתחוםהעדיפויותוסדריהמדיניותבגיבושסיוע

.הבאהשנתית-הרבהתכניתלקראתהמחקר

המדינהי"עהממומנותהמחקרבתשתיותהשימושהסדרת,

לרמת,בתשתיותהשימושלתמחורמידהאמותגיבושלרבות

.ב"וכיולתשתיתבנוגעמידעלהפצת,השירות

וכחהמוסדיותהמחקרתשתיותלתכניתהשיפוטלמנגנוןבסיס-

.ת"ותי"עוינוהלושיופעלוהמקצועיהאדם
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 תשע"ח תמוז
 2018 יולי 

 דו"ח צוות המומחים לתשתיות

 רקע .1

-שנתית תשע"ז-בתכנית הרב .נושא תשתיות המחקר נמצא על סדר יום ות"ת מזה מספר שנים

 נושא תשתיות המחקר נבחין ביןניתוח ב .בתכנית כאחד היעדים המרכזיים הנושאתשפ"ב סומן 

תשתיות , מרכזיות מחקר תשתיות, )לאומיות( מערכתיותמחקר שתיות תמספר רמות של תשתיות: 

 , כפי שיפורט בהמשך הדו"ח.אישיותותשתיות מחקר מחלקתיות -מוסדיות וביןמחקר 

 צוות מומחים לתשתיות,הוקם תית של ות"ת שנ-נושא התשתיות בתכנית הרבקידום לצורך 

 חבר ות"ת. -בראשות פרופ' אישי טלמון 

 ים לתשתיות והוא כולל את החלקים הבאים:דו"ח זה מסכם את עבודת צוות המומח

 .שנתית-תשתיות המחקר ותקציביהן בתכנית הרב רקע, עבודת צוות התשתיות,  -חלק א' 

 ,מלצותיהסקירת עבודת הוועדה להקמת תשתיות מרכזיות באקדמיה )ועדת הורן( וה -חלק ב' 

 . בקרן הלאומית למדעהמוסדי והאישי וסקירת מסלולי הציוד 

 .המלצות צוות המומחים לתשתיות וסיכום -חלק ג' 

 
 ועבודתהצוות ו .2

ת, לרבות המשך הטיפול בהמלצות ועדת שנתית של ות"-לצורך הובלת נושא התשתיות בתכנית הרב

מחלקתי, -הורן בנושא תשתיות המחקר המרכזיות וקידום נושאי תשתיות הציוד המוסדי והבין

טלמון. פרופ' טלמון נענה לבקשת יו"ר ות"ת ובהמשך פנתה יו"ר ות"ת אל חבר ות"ת, פרופ' אישי 

 באוניברסיטה לרפואההפקולטה שכלל את פרופ' חיים סידר, גובש צוות מומחים לתשתיות, 

 העברית; פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; פרופ' יובל גרעיני,

מדעי הרוח והחברה לס, הפקולטה חיים היימ ופ'אילן; פר-המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר

 גוריון בנגב.-וניברסיטת בןבא

, תשתיות מרכזיותה מחקרמטרת הצוות היתה להמליץ לות"ת לגבי קידום נושאי תשתיות ה

לגבי הקצאת  , וכן להמליץ לות"תאישיותהמחקר המחלקתיות ותשתיות -ביןהמוסדיות והמחקר ה

 שנתית שיועדו לנושא.-כספי התכנית הרב

כן התקיימו  .21.2.2018-ו 6.2.2018, 23.1.2018, 1.10.2017הצוות קיים ארבע פגישות בתאריכים 

 חילופי דעות בדוא"ל.

נושא. כמו המיועדים לוהתקציבים  שנתית בנושא התשתיות-בפני הצוות הוצגו יעדי התכנית הרב

של  "מצב המדע"דו"ח המלצות ו לתשתיות מרכזיות באקדמיהח ועדת הורן כן הוצגו לצוות דו"

כדי להשלים את התמונה זומנו לאחת מפגישות הצוות אנשי הקרן   1.האקדמיה הלאומית למדעים

                                                 
1 %20Report.pdf-https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Science%20 
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יפה, -וד"ר תמר מיטווך ,פרופ' בני גייגר, יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן ,הלאומית למדע

והמליצו את המלצותיהם  ,פעילות הקרן בנושא התשתיותמנכ"לית הקרן, שהציגו לצוות את 

 לקידום הנושא.

בהמשך לחומר שהוצג בפניו ולדיונים שהתקיימו, גיבש צוות המומחים את המלצותיו, המובאות 

 .במסגרת דו"ח זה

 
 תשפ"ב-תשע"ז שנתית-הרבתכנית ב המחקר ותקציביהן תשתיות .3

זה נציג באופן כללי את סוגי תשתיות המחקר השונים ואת תקציב ות"ת המיועדים לנושא  בפרק

 תשפ"ב, בחלוקה לפי סוגי התשתיות.-בשנים תשע"ז

מספר מצומצם של תחומים, שזוהו כתחומי מפתח לקידום  -מערכתיות מחקר תשתיות  .3.1

שראל לא תישאר שי כדייכולותיה המחקריות של ישראל, וכתחומים שיש להשקיע בהם היום 

נכללו בקטגוריה זו תחומי המדע  ,תשפ"ב-שנתית תשע"ז-מאחור במרוץ העולמי. בתכנית הרב

 ותחום מדעי הרוח. (Big Data)והטכנולוגיה הקוונטיים, הרפואה המותאמת אישית, נתוני עתק 

, תחומים אלה נדונים ומקודמים במסגרת ועדות היגוי יעודיות, שהוקמו לכל אחד מהתחומים

נכללים בתקציבים שעל ההמלצה לגבי אופן הקצאתם אמון צוות לא  התקציבים המיועדים להםו

 המומחים לתשתיות.

תשתית מרכזית  שבחנה את הנושא, לפי הגדרתה של ועדת הורן, -מרכזיות מחקר תשתיות  .3.2

הפתוחה לשימוש של חוקרים בתנאים זהים, ללא קשר לשיוכם  במקום אחד,, תשתית אחתהיא 

 שבהמשך מפרט לגבי עבודת ועדת הורן בתחום זה. 4.2סעיף  המוסדי.

משרת את צורכי המחקר של הציוד מדעי בסיסי  -בין מחלקתיות ומוסדיות מחקר שתיות ת .3.3

נמצאת ההחלטה על הקמתן של תשתיות אלה  באופן מוסדי.ומנוהל  ,ציבור רחב של משתמשים

לסדרי העדיפויות הפנימיים שלהם. מימון נעשית בהתאם ו ,באחריותם הבלעדית של המוסדות

חלקי להקמתן של תשתיות מחקר אלה ניתן למצוא בתכנית למענקי ציוד מוסדי שבקרן הלאומית 

למדע, בהקצבות כלליות שונות של ות"ת, כדוגמת ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר 

, ננוטכנולוגיהרכזי הבמוסדות, כדוגמת ממחקר באמצעות תקצובם של מרכזי באוניברסיטאות, ו

 ועוד. (I-COREs)מרכזי המצוינות 

הדגש העיקרי בתחום  .תשתיות מחקר המשמשות את החוקר הבודד-אישיות מחקר תשתיות  .3.4

ושבלעדי  ת,חקר לחברי סגל חדשים, שהקמתן כרוכה בעלויות משמעותיוזה מושם על תשתיות מ

התחייבות להקים תשתיות אלה יתקשו המוסדות לגייס סגל מצטיין חדש לשורותיהם. עיקר 

בתכנית מענקי המחקר לחוקרים חדשים של המימון להקמתן של תשתיות אלה מקורו במוסדות, 

מענקי ב ,ERC-מענקי הקרנות מחקר שונות, כדוגמת מענקי ציוד בבהקרן הלאומית למדע, 

, בעיקר הקצבות לקליטת סגל מות"תשונות הקצבות יעודיות וב קרן פזים בהחוקרים הצעירי

 .שניתנו בעבר, ותקצוב מרכזי מחקר המיועד, במקרים רבים, גם לקליטת סגל חדש במרכזים

תקציבי  מציגה אתהטבלה שלהלן  - ות"ת להקמה ולשדרוג תשתיות המחקר תקציבי .3.5

שנתית המיועדים לנושא ההקמה והשדרוג של תשתיות המחקר על סוגיהן השונים -התכנית הרב

 ₪(:מיליוני תשפ"ב )-בשנים תשע"ז
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 תשפ"ב-תשע"ז, תשתיות מחקרות"ת המיועדים לתקציבי 

 

 

 הוועדה להקמת תשתיות מרכזיות באקדמיה )ועדת הורן(דו"ח  .4

 -רקע  .4.1

על הקמת ועדת היגוי מייעצת לות"ת בנושא תשתיות מחקר החליטה מליאת ות"ת  2012בנובמבר 

מרכזיות באקדמיה. תפקידי הוועדה היו למפות את תשתיות המחקר המרכזיות באקדמיה, לרבות 

גיבוש הצעה למפת דרכים ויצירת מנגנון לעדכון שוטף של המיפוי,  ,הגדרתן של תשתיות אלה

בחינת הצעות והזדמנויות העולות בצורה שוטפת לתשתיות  ,תיות הנדרשותמועדפת של התש

 והערכת התאמתן למפת הדרכים.  ,חדשות ולשותפות בתשתיות בינלאומיות

מינתה ות"ת את הוועדה, שבראשה עמד פרופ' דוד הורן, מביה"ס לפיזיקה  2013בינואר 

 ESFRI (European Strategy Forum-ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב ונציג ישראל )דאז( ב

on Research Infrastructures).  לתשתיות מרכזיות  פרסמה ות"ת את "מפת הדרכים 2014במרץ

הגיש יו"ר הוועדה ליו"ר ות"ת, פרופ' יפה  2016באפריל  2", שניסחה הוועדה.2013לאקדמיה, 

 .2016לשנת  ובו מפת הדרכים ,זילברשץ, את הדו"ח השני של הוועדה

)להלן:  תשתיות מרכזיות לפי תחומיםשני חלקים עיקריים: המלצות להקמת כלל ח ועדת הורן "דו

)להלן: קרן  הקמת קרן לרכישה ולשדרוג של ציוד מדעי מיוחדוהמלצה להתשתיות המרכזיות( 

 מחקרהתשתיות וסיפה הוועדה גם המלצות בנושא ליווי הבנוסף להמלצות אלה  .הציוד המיוחד(

עקרונות וכן  ,ומעקב אחר הקמתן והתפתחותן מבחינה מדעית ומינהלית ,אקדמיהמרכזיות בה

 קיימא של התשתיות.-לפיתוח בר

בסעיפים הבאים נפרט מעט על עבודת ועדת הורן ועל המלצותיה. פירוט רחב יותר בנושאים אלה 

 לדו"ח זה. 1ניתן במסגרת נספח 

 

 

                                                 
 " ניתן למצוא בקישור הבא:2013לתשתיות מרכזיות לאקדמיה,  "מפת הדרכים את 2

map.pdf-content/uploads/2012/05/Road-http://che.org.il/wp 

סה"כ מקורות

תשע"ז-תשפ"ב

)מיליוני ₪(

935.0סה"כ תשתיות מחקר

475.0תשתיות מחקר מערכתיות )לאומיות(*

100.0רפואה מותאמת אישית

200.0מדע וטבנולוגיה קוונטיים

25.0מדעי החברה והרוח הדיגיטיליים

)Big Data( 150.0נתוני עתק

460.0תשתיות מחקר מרכזיות, תשתיות מוסדיות ותשתיות אישיות

200.0תכניות מענקי הציוד בקרן הלאומית למדע

260.0מקורות חדשים בתכנית הרב שנתית
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 - תשתיות מרכזיות  .4.2

הפתוחה לשימוש של  ,מרכזית היא תשתית אחת, במקום אחד, תשתית הוועדה לפי הגדרת .4.2.1

כלומר, ללא הבחנה בין חוקרים מתוך ללא קשר לשיוכם המוסדי,  ,חוקרים בתנאים זהים

ח "בדו. אך בתעריפים אחרים ,תשתיות אלה פתוחות גם לתעשיה המוסד ומחוצה לו.

כי בפועל דרישות אלה לא תמיד מתקיימות, וכי ברבות מהתשתיות המרכזיות  ןיהוועדה צוי

 " שונים מהתעריפים לחוקרים ה"חיצוניים".מייםפניתעריפי השימוש לחוקרים "

בניית מפת הדרכים התבצע בשני תהליך  -הליך בניית מפת הדרכים לתשתיות מרכזיות ת .4.2.2

 חילקה הוועדה על פי נושאיהן ,התקבלושלהקמת תשתיות מרכזיות  ההצעותאת שלבים: 

 ל אחתבחנה כה עבודהבשלב הראשון של  .ידה-שהוקמו על מספר ועדות משנה תחומיותבין 

 קיימהבשלב השני,  .והמליצה המלצותיהבתחומה את התשתיות שהוועדות התחומיות מ

וגיבשה המלצותיה למפת "הוועדות התחומיות עדה המייעצת דיונים בהמלצות והו

תחומי של התמקדה ועדת הורן בדירוג  2016ח משנת "וגם בדו 2013ח משנת "דוב הדרכים.

 כולל.תחומי -בין דירוגהתשתיות המומלצות, אך נמנעה מהמלצה על 

 
-, שעלויות הקמתן מוערכות בכמחקר תשתיות 17יה כללה ועדת הורן בהמלצותבסך הכל 

עלויות ת לפי התשתיות המומלצובטבלה שלהלן מוצגת התפלגות  .3מיליוני דולר. 173.3

 4:)במיליוני דולר(ההקמה 

 :2לוח 
 - 2016ועדת הורן המלצות 

 לפי עלויות הקמה התפלגות התשתיות המומלצות

 
ומאז הגשת  2013מאז פרסום דו"ח ועדת הורן הראשון בשנת  -המלצות ועדת הורן וישומן  .4.2.3

שהומלצו ע"י הוועדה, תשתית הוקמו שלוש מהתשתיות  2016דו"ח הוועדה השני בשנת 

ומספר תשתיות נוספות שהומלצו נמצאות בבדיקה  ,נוספת אחת נמצאת בשלבי הקמה

בוועדות ות"ת  לקראת החלטה על המשך הטיפול בהן, כחלק מבדיקת נושאים רחבים יותר,

מיליוני  47.3השונות. הסכומים שהוקצו ע"י ות"ת להקמתן של תשתיות אלה מגיעים לסך 

, ומידע נוסף אודותיהן ניתן ה שלהלן מציגה תשתיות אלה בצורה מתומצתתהטבל₪. 

 :שבהמשך 1למצוא בנספח 

 
 
 
 

 

                                                 
אדם -י דוח הורן, את עלויות רכש הציוד וכן עלויות אחזקה וכחפ-אומדני עלויות ההקמה כוללים, על 3

מתיחסות לעלויות הקמת והתאמת התשתיות  לאמקצועי תומך למשך חמש שנים. עלויות ההקמה שבדו"ח 
 הפיסיות הנדרשות לצורך הקמת התשתית.

 .תחומי מחקרוהתפלגות התשתיות המומלצות לפי עלויות הקמה טבלה מפורטת יותר ובה מוצגת  1נספח ב 4

עד 3

מיליון דולר

10-3

מיליון דולר

30-10

מיליון דולר

למעלה מ-30

מיליון דולר
סה"כ

655117מספר תשתיות

9.560.668.135.5173.7עלויות הקמה

עלויות הקמה
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 5, תשתיות בהקמה ותשתיות בבדיקהתשתיות שהוקמו -המלצות ועדת הורן 

 
 

, 2016משנת  אחת מההמלצות המרכזיות בדוח ועדת הורן - הקמת קרן לציוד מדעי מיוחד  .4.3

קרן לרכישה ולשדרוג של ציוד מדעי מיוחד )להלן: קרן הציוד המיוחד(. הקרן,  יםהיתה להק

 א עוניםלמיליון דולר לפריט, ש 2.5-1.0על פי המלצת הוועדה, תתמקד בפריטי ציוד בעלות של 

 של לאומית מבחינה מדרגה עליית על הדרישות של תשתית מחקר מרכזית, אך מאפשרים

 תירת זו יכולים להיכלל, למשל, ציוד למיקרוסקופיבמסג 6הם מיועדים. אליו התחום

-עבור תחומי הנדסת חומרים ופיסיקה, ציוד  לדימות בביולוגיה וברפואה ועוד. על םאלקטרוני

ע"י קרן הציוד המיוחד, והיתרה  75%-פי המלצת הוועדה, רכישת הציוד או שדרוגו, תמומן ב

לתפעול ולתחזוקת הציוד, לרבות הקמת  , תמומן ע"י המוסד הרוכש, שבנוסף יתחייב גם25% -

. כדי לסייע למיצוי הפוטנציאל הלאומי של והעסקתו תשתיות פיסיות לציוד והכשרת כח אדם

השימוש בציוד תחזית המכשור, קבעה הוועדה, כי אחד הקריטריונים לבחינת הבקשה תהיה 

קנה על ידה בחמש עוד נקבע כי התכנית תלווה כל מכשיר שנ .של חוקרים מחוץ למוסד הרוכש

השנים הראשונות לפעולתו, וכי תעריפי השימוש בציוד של משתמשים חיצוניים למוסד הרוכש 

היקף הקרן שהומלץ ע"י הוועדה לחמש שנות הפעלתה הראשונות עמד  יפוקחו על ידי התכנית.

 מיליון דולר. 75על 
 

צוות המומחים, בין  במסגרת עבודתו עסק -התייחסות צוות המומחים להמלצות ועדת הורן   .4.4

 :הוועדהלהמלצות תייחסותו הכללית להלן ההיתר, בדו"ח ועדת הורן ו

הוא הנושא  כלשונן הורן ועדת המלצות ישוםל ,, כפי שעלה בדיוני הצוותעיקרי קושי .4.4.1

אל מול אומדן עלויות ההקמה של המשאבים שהוקצו לנושא התשתיות מבדיקת התקציבי. 

                                                 
ישום ימענה מלא או חלקי, באמצעות מרכזיות שהומלצו ושעשויות לקבל  תשתיות  טבלה זו אינה כוללת 5

 ם.המלצות ועדת פרופ' אורי סיון לקידום המדע והטכנולוגיה הקוונטיי
קישור לדו"ח ועדת הורן  .2013בדו"ח ועדת הורן,  9לגבי קריטריונים לתשתיות מחקר מרכזיות ראו עמ'  6

 לעיל. 2מופיע בהערה 
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שנתית הנוכחית לא ניתן ליישם את המלצות -בתכנית הרבהתשתיות המומלצות, עולה, כי 

 דו"ח ועדת הורן באופן מלא.

הגישה את ועדת הורן שהועלה מתייחס לנקודת הזמן בה אנו נמצאים: קושי נוסף  .4.4.2

מצריך בחינה מחודשת של חלק מההמלצות. . הזמן שחלף מאז 2016באפריל המלצותיה 

דורש בחינה ועדכון ע"י גורמים אקדמיים  בנוסף, גם נושא עלויות ההקמה של התשתיות,

  ., שעלולה להביא לדחיה נוספת בקידום נושא תשתיות המחקרותקציביים כאחד

שני הקשיים שלעיל הביאו את הצוות למסקנה, כי על הצוות להתמקד במספר מצומצם של  .4.4.3

  , הניתנות ליישום באופן מיידי במסגרת מגבלת המשאבים.תשתיות, בעלות השפעה רחבה

 
 מסלולי ציוד בקרן הלאומית למדע .5

תכניות שונות שעניינן תשתיות מחקר. שתי קרן הלאומית למדע מזה שנים מפעילה ה -רקע  .5.1

מוסדי בסיסי  ציודלהמענקים קרן הן תכנית התכניות המרכזיות המופעלות בנושא זה ב

הציוד כדי ללמוד על פעילות הקרן בנושא  7.למענקי ציוד לחברי סגל חדשיםוהתכנית 

הקרן  נציגי 6.2.2018ישיבת הצוות שהתקיימה ביום תשתיות ממקור ראשון, זומנו לוה

-וד"ר תמר מיטווך ,גייגר, יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן מיןפרופ' בני -הלאומית למדע 

והמליצו את המלצותיהם  ,יפה, מנכ"לית הקרן, שהציגו לצוות את פעילות הקרן בנושא זה

 לגבי תכניות הציוד הקיימות בקרן. להלן הרחבה להמשך.

 -מענקים לציוד מוסדי בסיסי התכנית  .5.2

משרת את הברכישת ציוד מדעי בסיסי  היא לסייע לאוניברסיטאותמטרת התכנית  -רקע  .5.2.1

רק  ההגשה פתוחהבאופן מוסדי. צורכי המחקר של ציבור רחב של משתמשים ומנוהל 

ונעשית ע"י האוניברסיטה ולא ע"י חוקרים בודדים, כשכל  ,לאוניברסיטות המחקר

א מותנית לההגשה לתכנית אוניברסיטה מוגבלת להגשה של עד ארבעה פריטים במחזור. 

הועלתה הצעה לשנות  או בזכיה בתכנית המענקים האישיים. לקרן, בהגשה של הצעת מחקר

ממספר בקשות לתקציב כולל. באופן זה תינתן לכל אוניברסיטה גמישות רבה  :את המגבלה

 יותר בהגשת הבקשות.

ועדה מקצועית "י צעות המחקר המוגשות בתכנית נעשית עשיפוט ה - 8שיפוט הבקשות .5.2.2

הנעזרת לעתים בחוות דעת של סוקרים חיצוניים. לוועדה המקצועית שיקול דעת בהחלטה 

 הבקשות בתכנית:אמות המידה להערכת להלן  חיצוני.אם לשלוח בקשות לסיקור 

 ושאים חדשים ופיתוחם, קליטת שיטות/טכנולוגיות או בנ עידוד המחקר בתחומים

 .ניסיוניות מתקדמות

 נחיצותו וחשיבותו של הציוד לקידום המחקרים אשר יבוצעו בעזרתו. 

 איכות המחקרים והתאמת החוקרים. 

 מתן שירות לציבור רחב של משתמשים. 

 של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיותמול תמורה  עלות. 

                                                 
המחקר האישיים בקרן יש גם רכיב עבור ציוד אישי. הציוד במסגרת זו חייב להיות קשור במסגרת מענקי  7

אלף דולר(. רכיב הציוד האישי ממומן  30-למענק )כ₪ אלף  120-להצעת המחקר, והמימון יכול להגיע ל
ולפיכך לא נדון במסגרת צוות  ,במסגרת מענקי הליבה של הקרן המתוקצבים בנפרד מנושא התשתיות

 מחים לתשתיות. המו
 מתוך אתר הקרן הלאומית למדע. 8
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  קיומה של תשתית מתאימה לקליטת הציוד והפעלתו בצורה טובה, לרבות תשתיות

 פיסיות מתאימות, כח אדם מקצועי מתאים וכיו"ב.

ות הקרן להגיע עד לסך במסגרת התכנית  יכולה השתתפ -המענק ומימון רכישת הציוד  סך  .5.2.3

קבילה של המוסד באותו מות , עם השתתפאלף דולר( 300-)כ לפריט₪ מיליון  1.1של 

חשוב לציין, כי במסגרת התכנית יכול המוסד להגיש בקשות לרכש ציוד שעלותו  הסכום.

 המוסד.ממקורות  נתממומבתנאי שתוספת העלות  ,₪מיליון  2.2-גבוהה מ

 התכנית ותקציבה בשנים האחרונות:להלן נתונים לגבי פעילות  - התכניתפעילות  .5.2.4

 :4לוח 

 ע"י הקרן הלאומית למדע שנתי-ביצוע רב -מענקי ציוד מוסדי 

 
 

 -מענקי ציוד לחברי סגל חדשים  .5.3

סגל  ע"י חברית ות מחקר המוקמוברכישת ציוד מדעי למעבדסייע התכנית מיועדת ל -רקע  .5.3.1

הגשה לתכנית זו מחייבת . ותאבאוניברסיט שטרם חלפו שלוש שנים מאז קליטתם, יםחדש

, ביכורהבמסלול מענקי תכנית או  יםאישיהמחקר ה ימענק במסלולהגשת הצעת מחקר 

. הגשת הבקשה להניע כיווני מחקר חדשים שמטרתם ,תומכת במחקרים פורצי דרךה

 במקרה בו לתכנית למענקי ציוד לחברי סגל חדשים חייבת להיעשות ע"י חוקר חדש יחיד.

ה תעשה ע"י החוקר היחיד מחקר אישי יחד עם שותפים נוספים, ההגשבמענק החוקר זכה 

 שותפיו לזכיה. ללא

הוועדות ע"י  המחקר המוגשות בתכנית זו נעשית הערכת הצעות - 9שיפוט הבקשות .5.3.2

מעבדה לחבר השאליהן הוצמדה הבקשה להקמת  ,המקצועיות בהן נשפטות הצעות המחקר

 הבקשות בתכנית:מידה להערכת האמות להלן  .חדשהסגל ה

  על פי הערכת הבקשה למענק מחקר אישי( המדעית של הבקשות וחדשנותןהרמה(. 

 נחיצותו וחשיבותו של הציוד המבוקש להתמחות החוקר. 

 התאמת התשתית. 

 תמורה של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיותמול  עלות. 

תתפות הקרן להגיע עד לסך במסגרת התכנית  יכולה הש -סך המענק ומימון רכישת הציוד   .5.3.3

מקבילה של המוסד באותו  לפריט, עם השתתפותאלף דולר(  300-)כ₪ מיליון  1.1של 

גם כאן נציין, כי במסגרת התכנית יכול המוסד להגיש בקשות לרכש ציוד שעלותו הסכום. 

 מוסד.בתנאי שתוספת העלות ממומנת ממקורות ה₪, מיליון  2.2-גבוהה מ

 

                                                 
 מתוך אתר הקרן הלאומית למדע. 9

תשע"ג
)ביצוע(

תשע"ד
)ביצוע(

תשע"ה
)ביצוע(

תשע"ו
)ביצוע(

תשע"ז
)ביצוע(

תשע"ח
)תקציב(

70982012

7.40.07.17.716.210.5

1,057-789963810877

מספר מענקים

היקף כספי

)מיליוני ₪(

גובה מענק ממוצע

)אלפי ₪(
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 להלן נתונים לגבי פעילות התכנית ותקציבה בשנים האחרונות: - פעילות התכנית .5.3.4

 :5לוח 

 ע"י הקרן הלאומית למדע ביצוע רב שנתי -מענקי ציוד לסגל חדש 

 
 

ובעקבות הדיונים  ,ו את נציגי הקרן הלאומית למדעלאחר ששמע - נות להמשךמסקלקחים ו .5.4

 נות שלהלן, הנוגעות לתכניות מענקי הציוד בקרן הלאומית למדע. מסקגובשו ה ,שקיים הצוות

  -מענקים לציוד מוסדי בסיסי התכנית  .5.4.1

 תחום קריטי שחשוב להגדיל את ההשקעה כזוהה ע"י צוות המומחים  תחום הציוד המוסדי

 10בו בשנים הקרובות.

 במסגרת דיוניו עסק צוות המומחים לתשתיות  - בתכנית שיעור ההשתתפות של המוסדות

לבחון את ראוי גם בסוגיית השתתפות המוסדות במימון התשתיות והגיע למסקנה, כי 

 %52.11-%02הקטנת השתתפות המוסדות בתכנית לשיעור של 

 -תכנית מענקי הציוד לחברי סגל חדשים  .5.4.2

 צורך להגדילם, במיוחד נראה שהתקציבים המופנים אליה מספקים ואין התכנית חשובה ו

, לרבות על רקע המקורות הנוספים הקיימים במערכת המיועדים לסיוע בקליטת סגל חדש

, כדוגמת שונות כספי הקליטה המשולמים ע"י המוסדות, תכניות תמיכה של קרנות מחקר

 .קרן פזי, הקצבות יעודיות מות"ת ועוד

  ה הצוות לנכון להמליץ על מקרה זה לא ראב -שיעור ההשתתפות של המוסדות בתכנית

 הקטנת ההשתתפות המקבילה של המוסדות.

 

 מחקרת ותשתינוספות לתכניות  .6

שלא נדונו בסעיפים מחקר ת ותשתירעיונות נוספים לתכניות למספר נדונו הלך דיוני הצוות במ

 הקודמים. להלן הנושאים:

 - (mid-career researchers) מבוססיםם תכנית מענקי ציוד לחוקרי .6.1

. על פי רוב, בהגיעם שנה 20-10-חוקרים המצויים במערכת כתכנית זו מטרתה לסייע ל .6.1.1

במציאות זו יש כבר מוצו, ו סלי הקליטה ורוב מענקי הציוד בהם זכו החוקריםלוותק זה 

לחדש את מעבדתם, או לשנות את תחומי המחקר מתקשים המצויינים  מבוססיםם חוקרי

הקמת תכנית, כאמור, הומלצה  פוטנציאל מדעי חשוב.אובדן  , ומשמעות הדבר היאשלהם

מחקר מערכת הוזכתה בתמיכה מגורמי מפתח נוספים ב ,2016בדו"ח מצב המדע משנת  כבר

                                                 
הקרן לעצמה יעד של הבאת תקציב התכנית סימנה  , כי בשנים הקרובותאנשי הקרן הלאומית למדע ציינו 10

 בשנה, כאשר מול סכום זה תהיה השתתפות מקבילה של המוסדות.₪ מיליון  25לסך של 
, שהוא 50%שיעור השתתפות המוסדות בתכנית עומד על למרות שנציגי הקרן הלאומית למדע הסבירו, כי  11

 בהתאם לתנאי התכנית מדוברהשתתפות גבוה, נראה שהאוניברסיטאות יכולות לעמוד בכך, שכן שיעור 
 למוסד.₪ מיליון  4.4בהשתתפות מקסימלית של 

תשע"ג
)ביצוע(

תשע"ד
)ביצוע(

תשע"ה
)ביצוע(

תשע"ו
)ביצוע(

תשע"ז
)ביצוע(

תשע"ח
)תקציב(

444652685258

29.529.933.944.330.638

670650652651588656

מספר מענקים
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פירוט לגבי תכנית זו והמלצות צוות המומחים לגביה מופיע במסגרת המלצות  בישראל.

 הצוות שבהמשך.

 
   - תמיכה בהנגשה למרכזי תשתיות .6.2

הנגשה למרכזי תשתיות עומד הצורך לסבסד לחוקרים שימוש בתשתיות בבסיס התמיכה ב .6.2.1

שבקרן  , כמו אלומרכזיות, שעלות השימוש בהן גבוהה יחסית לגודלם של מענקי המחקר

, בין היתר, תשתיות ל"ייצור" חיות ניסוי, תשתיות תהלאומית למדע. תשתיות אלה כוללו

ספריות מיים וכיו"ב(, י-תשתיות למחקר ימי )ימי הפלגה, רובוטים תת, (imaging)דימות 

 .ועוד גדולות

  מכון - INCPM (Israel National Center for Personalized Medicine)-ה פיילוט .6.2.2

על ידי מכון ויצמן למדע,  2012הוקם בשנת , שננסי וסטפן גרנד לרפואה מותאמת אישית

באמצעות  פואה שירותי מחקר מתקדמיםר-יום מתחומי הרפואה והבמספק לחוקרי

 ע"חתש-תשע"ובשנים . עודפלטפורמות של גנומיקה, פרוטאומיקה, ביואינפורמטיקה ו

. INCPM-במסגרתו סובסד שימוש בתשתיות השפיילוט  הלאומית למדע קיימה הקרן

והיא מומנה ע"י קרן יד הנדיב. תקרת הסבסוד לחוקר  ,מיליון דולר 2.0 היההיקף התכנית 

. INCPM-מעלותו הכוללת של השירות שניתן ע"י ה 75%-ועד ל₪ אלף  74מענק עמדה על ל

בתשע"ז  32בתשע"ו,  71מחקרים ) 136וסבסדה במצטבר  ,התכנית נמשכה שלושה מחזורים

 בתשע"ח(. 33-ו

 הקרן מתכניות באחת פעילים קרמח מענקי בעלי חוקריםכלל קהל היעד של התכנית 

היה פתיחתה בפני כל החוקרים בעלי  האחד מתנאי .INCPM-מה שירותים לקבל ושבקש

כדי  וכיו"ב(. מכללה ללא קשר למוסד האם )אוניברסיטה, בית חולים, ,המענקים הפעילים

המחקר לזכות בסבסוד הגישו החוקרים בקשה, בה הוסבר הקשר בין השימוש בתשתית ובין 

 קרן הלאומית למדע.נעשה ע"י ההבקשות  שיפוטו הפעיל

תועלת כפולה: מחד, התכנית מאפשרת לחוקרים מלמדים על  INCPM-לקחי פיילוט ה .6.2.3

המתקבל במסגרת התכנית, נגישות לתשתיות מתקדמות, שהגישה אליהן, ללא הסבסוד 

מאידך התכנית מאפשרת את הגדלת השימוש בתשתיות ואת הגדלת הכנסותיהן,  .קשה

 ומאפשרת התמקצעות של הצוותים המפעילים.

 
להנגשת  ו נציגי הקרן הלאומית למדע על פתיחת תכניתהמליצ  INCPM-בהמשך לפיילוט ה .6.2.4

₪ מיליון  10-6של  בהיקף וזכי הפעלת תכנית כוציינו  ,תשתיות מחקר יקרות לחוקרים

 בשנה היא יעד ראוי.

 

 -תכנית לתשתיות מדעיות יקרות  .6.3

, היתה הקמת תכנית מימון להקמת תשתיות מחקר 2016ח מצב המדע "אחת ההמלצות בדו .6.3.1

, 67%-50%תכנית בשיעור של לכל פריט, שימומנו ע"י ה₪ מיליון  30-3יקרות בעלות של 

נית מתייחסת הן להקמת תשתיות בתחומי תכוע"י המוסדות, שיממנו את יתרת הסכום. ה

והן לתכניות ומיזמים גדולים בתחומי מדעי  ,המדעים המדויקים, ההנדסה והמחקר הרפואי

והתכנית פי מצוינותן המדעית, -הרוח והחברה. התשתיות והתכניות למימון יבחרו על
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של חוקר  תעסוק בתשתיות המספקות מענה לצרכים של מיזמים בהם ניכר יתרון יחודי

 12ישראלי אחד או של קבוצת חוקרים בעלת בולטות מדעית מובהקת.

א לבמסגרת הדיון בתכנית זו הוחלט, כי סדרי הגודל של העלויות שהוגדרו בתכנית  .6.3.2

מתאימים לסדרי הגודל של התקציבים המיועדים לנושא התשתיות שצוות המומחים אמון 

 -הקמת מעבדה בעלויות כה גבוהות  כשחוקר בודד דורש על הקצאתם. כמו כן נטען, כי

 13המוסדות מוצאים את הפתרונות לכך.

לא שבמסגרת מגבלת המשאבים הנתונה, ות"ת בהתאם לכך, עמדת צוות המומחים היא,  .6.3.3

 מעבדות מחקר אישיות יקרות.ב לתמוךצריכה 

 
 המומחים לתשתיות המלצות צוות .7

 השונים שנפרסו לאורך הדו"ח.פרק זה מרכז את המלצות צוות המומחים לתשתיות בנושאים 

 המלצות אלה מתיחסות לנושאים הבאים:

 דו"ח ועדת הורן. 

  נתית.ש-מומלצים להקצאת כספי התשתיות בתכנית הרבעקרונות 

 תכנית למענקי ציוד לחוקרים חדשיםה .  

 למענקי ציוד מוסדי חדשה כניתפתיחת ת. 

 להפעלת התשתיות ולניהולןמקצועי  השתתפות בגיוס ובהעסקת כח אדם תכנית למענקי. 

 מבוססיםלחוקרים למענקי ציוד  חדשה כניתפתיחת ת (mid-career researchers). 

 .תכנית חדשה לתמיכה בהנגשת חוקרים למרכזי תשתיות 

 מחקר הקמת ועדה מלווה לנושא תשתיות. 

 :הוועדה להלן המלצות 

עלויות ההקמה של התשתיות שבמצטבר  היות - המלצות הצוות בהתייחס לדו"ח ועדת הורן .7.1

משמעותית  ותגבוה ,(הקמת קרן הציוד המיוחד)ללא  המרכזיות המומלצות ע"י ועדת הורן

 ממליץ צוות המומחים את ההמלצות הבאות: קציב ות"תלנושא זה בתקיימים מהמשאבים ה

. המלצות הצוות בעלות השפעה רחבהתשתיות מחקר על המלצות הצוות להתמקד ב -כללי  .7.1.1

 ניתנות ליישום באופן מיידי במסגרת מגבלת המשאבים. להיות צריכות

שלא  ממליץצוות הקיימים ההתקציביים בתנאים  -הקמת תשתיות מרכזיות תחומיות  .7.1.2

מעבר לתשתיות הקמת תשתיות מרכזיות תחומיות שהומלצו בדו"ח ועדת הורן, לתמוך ב

עם זאת,  .הקיימיםם תקציביהבמסגרת ובחינה  או נמצאות בתהליכי ישוםהוקמו שכבר 

שנתית הנוכחית הקמתן של חלק מהתשתיות -תבחן האפשרות לכלול בתכנית הרב, בהמשך

 ., בכפוף, כמובן, למגבלת המשאבים, שעלויותיהן נמוכותהתחומיות מרכזיותה

 
 
 
 
 

                                                 
 .71-18, עמ' 2016 -דוח מצב המדע, תשע"ז  12
 בשונה ממצב בו התשתית הנדרשת היא תשתית מרכזית. 13
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הלן מספר עקרונות העומדים בבסיס ל -עקרונות לתכניות להקמת ולשדרוג תשתיות מחקר  .7.2

 התכניות שבהמשך:

על בסיס ותחרותי  בסיסעל שיתוקצבו במסגרת התכניות שבהמשך מחקר התשתיות בחירת  .7.2.1

 תוך עמידה באמות מידה גבוהות של מצוינות מדעית. ,צורכי המוסדות והחוקרים

קטנת שיעור וההגדלה משמעותית בתקציבים המיועדים לרכש ולשדרוג של ציוד מדעי  .7.2.2

 14.הציודשל המוסדות ברכש המינימלי הנדרש  שתתפותהה

ניתן לרכוש במסגרת התכניות החדשות בהשוואה לתכניות הקיימות שהגדלת עלות הציוד  .7.2.3

 בקרן הלאומית למדע.

 מענקי הציוד בהתאם לשני העקרונות הבאים: תכניותהפעלת  .7.2.4

מענקי ציוד יעודיות, העומדות כל אחת בפני עצמה מבחינת המטרות, הפעלת תכניות  (1

 .דהתקציב, קריטריונים לשיפוט ועו

להסטת תקציבים בין התכניות בהתאם לצרכים,  , ברמת הוועדה המלווה,מתן גמישות (2

 איכות הבקשות המוגשות לתכניות השונות וכדומה.

המעטפת הנדרשת לפיתוח תשתיות המחקר, צוות המומחים מדגיש את חשיבותה של  .7.2.5

מקצועי אדם -לרבות תשתית פיסית ולרבות סיוע, תחום בזמן, בגיוסו ובהעסקתו של כח

 ברמה הגבוהה ביותר להפעלת תשתיות המחקר ולניהולן.

 
צוות המומחים רואה חשיבות גדולה בסיוע לחוקרים  -תכנית למענקי ציוד לחוקרים חדשים  .7.3

  יו בנוגע להמשך התכנית:להלן המלצותו חדשים בהצטיידות ובהקמת מעבדות

במסגרת הקרן במימון מלא המופעלת מענקי הציוד לסגל חדש  תכניתלהמשיך להפעיל את  .7.3.1

 של ות"ת.

, ואין צורך מספקים -שנה ב₪ מיליון  40-35-כ -התקציבים המופנים היום לתכנית  .7.3.2

 להגדילם.

צוות המומחים לא ראה לנכון להמליץ על הקטנת שיעור ההשתתפות של האוניברסיטאות  .7.3.3

 .50%על  , נכון להיום,בתכנית, העומד

 

תכנית חדשה,  - (mid-career researchers) מבוססיםתכנית מענקי ציוד לחוקרים  .7.4

ת מעבדתם או לשנות את לחדש א שנה 20-10-לסייע לחוקרים המצויים במערכת כה תמטרש

. גם בתכנית זו רואה צוות המומחים פוטנציאל גדול ליצירת שינוי תחומי המחקר שלהם

 משמעותי במערך המחקר בישראל. להלן עקרונות התכנית:

 -במסגרת התכנית ומימונה  עלות הציוד הנרכש .7.4.1

  אלף 250עד לסך של  התכנית תשתתף ברכש ציוד -השתתפות התכנית בעלויות הציוד 

  ₪(. אלף 900-כ)חוקר דולר ל

  25%ההשתתפות המינימלית הנדרשת מהמוסדות עומדת על  -השתתפות המוסדות 

ר השתתפות בתכנית זו שיעור ההשתתפות המוסדי נמוך יותר משיעו מעלות הפריט הנרכש.

. הקטנה זו של שיעור ההשתתפות 50%בתכנית מענקי ציוד לחוקרים חדשים העומד על 

                                                 
 כמפורט, כנו על נותר ההשתתפות שיעור בה, חדשים לחוקרים ציוד למענקי התכנית איה לכך חריג 14

 .בהמשך

22 ועדת טלמון - מסמך סיכום 136



12 

 

הנדרש מטרתה לסייע למוסדות ולחוקרים בהקטנת נטל המימון, כדי לסייע בהשגת 

 המטרה, שהיא סיוע בחידוש מעבדות ובשינוי תחומי המחקר של חוקרים ותיקים.  

  עלות , גם בתכנית זו הקודמותבדומה לעקרונות שיושמו בתכנית  -עלות הציוד הנרכש

, במצב  בו התכנית משתתפת כךמוגבלת. בהתאם ל לאהציוד הנרכש במסגרת התכנית 

, והשתתפות המוסד היא לחוקר דולראלף  250  במלוא שיעור השתתפותה האפשרי,

 במסגרת התכנית מעלות הציוד, ניתן לרכוש 25%ההשתתפות המינימלית הנדרשת, קרי: 

עבור החוקר המוסד יוכל לרכוש . לחוקר ₪(מיליון  1.1-)כ אלף דולר 330ציוד בעלות של 

 .והחוקר שתוספת העלות תמומן ממקורות המוסד ובלבד, מסכום זהציוד שעלותו גבוהה 

במסגרת הקרן הלאומית למדע. לצורך הפעלת התכנית תקים הקרן התכנית תופעל  -נגנון מ .7.4.2

בה תמונה גם נציגות מטעם ות"ת. פרטי המנגנון יסוכמו בהמשך בין נציגי ות"ת  ועדת היגוי,

 ובין נציגי הקרן הלאומית למדע.

בקשות למימון יכולות להיות מוגשות לתכנית רק ע"י אוניברסיטאות  -הגשת בקשות  .7.4.3

 בקשות במחזור. ששהמחקר, וכל אוניברסיטה מוגבלת להגשה של עד 

 :בתכנית הבקשות בדירוג המשמשים לשיפוט הקריטריונים להלן - לשיפוט קריטריונים .7.4.4

 המבוקש הציוד בעזרת המתוכנן המחקר איכות. 

 מדעית נוכחות, פרסומים, סטודנטים) המדעית ופעילותה המבקשת המעבדה הישגי ,

   .(מחקר קרנות גיוס

 אחרים חוקרים ידי על בציוד השימוש פוטנציאל. 

  הימצאות ציוד דומה או זהה במוסדנחיצות הציוד וייחודו לאור. 

 ני ארבע שנים.מיליון דולר על פ 18.0עד   -יקף תקציבי ה .7.4.5

 הלאומית למדעצוות המומחים ממליץ, כי ות"ת תחל במו"מ עם הקרן  -חילת התכנית ת .7.4.6

במטרה לנסות ולפתוח את מחזור הפעילות הראשון של התכנית כבר  מוקדם ככל האפשר

 בתשע"ט.

 
תכנית הקמת של צוות המומחים היא  לצות המרכזיותמאחת הה -תכנית למענקי ציוד מוסדי  .7.5

מתבססת על עקרונות דומים לתכנית המופעלת ע"י הקרן ה, מוסדימחקר יוד מענקי צל

והיא מתוכננת לחולל, הלאומית למדע, אך שונה מאד מבחינת מאפייני התכנית המרכזיים, 

תוך מספר שנים, שינוי מהותי במצב תשתיות המחקר באוניברסיטאות המחקר בישראל. 

התכנית החדשה מתוכננת להחליף את תכנית מענקי הציוד המוסדי הקיימת בקרן הלאומית 

 להלן עקרונות התכנית:למדע. 

 -עלות הציוד הנרכש במסגרת התכנית ומימונה  .7.5.1

 התכנית תשתתף ברכש ציוד  -יות הציוד הנרכש במסגרתה השתתפות התכנית בעלו

הנוכחית תכנית הלשם השוואה, ₪(. מיליון  3.6-כיליון דולר לפריט )מ 1.0עד לסך של 

 לפריט.₪ מיליון  1.1 לסך של עדמשתתפת ברכש ציוד 

  25%ההשתתפות המינימלית הנדרשת מהמוסדות עומדת על  -השתתפות המוסדות 

על  המוסדות לשם השוואה, בתכנית הנוכחית עומדת השתתפות הנרכש.מעלות הפריט 

 לפריט. בהמשך לכך, יש לשים לב, שלהשתתפות המוסד אין בתכנית זו תקרה. 50%

  במצב  בו התכנית משתתפת במלוא שיעור בהתאם לאמור לעיל,  -עלות הציוד הנרכש

יא ההשתתפות מיליון דולר, והשתתפות המוסד ה 1.0השתתפותה האפשרי, קרי: 

 1.3-כמעלות הציוד, ניתן לרכוש ציוד בעלות של  25%המינימלית הנדרשת, קרי: 
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לרכוש ציוד שעלותו גבוהה יוכל המוסד יובהר, כי  ₪(. מיליון  4.8) מיליון דולר לפריט

 . שתוספת העלות תמומן ממקורות המוסד בתנאי, מהסכום שלעיל

ע"י ות"ת, המנגנון לשיפוט הבקשות יקבע בהמשך ות"ת.  ע"יהתכנית תופעל  -נגנון מ .7.5.2

 שתסתייע בעניין זה בוועדה המלווה של ות"ת לנושא תשתיות.

בקשות למימון יכולות להיות מוגשות לתכנית רק ע"י אוניברסיטאות  -הגשת בקשות  .7.5.3

 כל אוניברסיטה מוגבלת להגשת ארבע בקשות במחזור.. המחקר

 להלן הקריטריונים לשיפוט המשמשים בדירוג הבקשות בתכנית: -קריטריונים לשיפוט  .7.5.4

 המבוקש הציוד של והייחודיות החדשנות מידת. 

 לשרת אמור שהציוד המחקרים של החדשנות מידת. 

 לשרת אמור הוא אותם המחקרים לקידום הציוד של הנחיצות מידת. 

 החוקרים במוסד המבקש. מצוינותו המחקרים רמתם המדעית של 

 משתמשים של רחב לציבור שירות במתן הציוד של האפשרית תרומתו. 

 חלופיות ציוד מערכות לעומת המבוקשת הציוד מערכת של תמורה/עלות. 

  יכולת המוסד להעמיד את התשתית הפיזית לציוד, לתמוך בו בחוזי שירות ולהקצות

 .תאת כוח האדם המיומן שיפעיל אותו לתקופה ממושכ

 שנים. מיליון דולר על פני ארבע 54 עד -תקציבי יקף ה .7.5.5

למענקי ציוד  פרסמה הקרן הלאומית למדע קול קורא 2017בדצמבר  -תחילת התכנית  .7.5.6

. בהתאם לכך, בתשע"ט תמשיך ות"ת לממן את תכנית בתשע"ט מוסדי שתחילת מימונם

ת ווצמענקי הציוד המוסדי שבקרן הלאומית למדע. כמו כן, מבחינת התכנית החדשה, 

המומחים ממליץ לבחון את האפשרות לפתוח את התכנית החדשה כבר בתשע"ט, בהתחשב, 

בין היתר, במניעת כפילות אפשרית בין התכנית המופעלת בקרן הלאומית למדע ובין 

  התכנית החדשה ובהתחשב במגבלת התקציב לנושא.

 
חקר מ תשתיותמקצועי להפעלת  אדם-השתתפות בגיוס ובהעסקת כח תכנית למענקי .7.6

האדם המקצועי הוא נושא בעל חשיבות מרכזית בהקמה, -נושא כח - ולניהולן מוסדיות

לציוד  אדם מקצועי ברמה גבוהה-בפיתוח ובהפעלה של תשתיות מחקר מתקדמות. גיוס כח

, הוא תנאי הכרחי למיצוי יכולותיהן של תשתיות המחקר, תשתיתי שלא היה קיים במוסד

עלויות הגיוס הגבוהות, התחרות מהמגזר התעשייתי והסכמי ומהווה אתגר משמעותי על רקע 

המומחים על פתיחתה בהמשך לכך, ממליץ צוות השכר הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה. 

 מקצועי להפעלת תשתיות אדם-השתתפות בגיוס ובהעסקת כח של תכנית חדשה למענקי

 . להלן עקרונות התכנית ומאפייניה:ולניהולן חדשות
 

 -עקרונות התכנית  .7.6.1

 אדם מקצועי ברמה גבוהה להפעלת -מטרת התכנית היא לסייע בגיוס ובהעסקה של כח

 תשתיות מחקר מוסדיות ולניהולן.

  התכנית תוצמד לתכנית למענקי ציוד מוסדי, שלעיל. הגשת בקשה לתכנית זו מחייבת

 לתכנית מענקי הציוד המוסדי.הגשת בקשה 

  ולות להיות מוגשות לתכנית רק ע"י אוניברסיטאות בקשות למימון יכ -הגשת בקשות

המחקר. כל אוניברסיטה מוגבלת להגשת ארבע בקשות במחזור )בהתאם למספר 

 .(ניתן להגיש במסגרת התכנית למענקי ציוד מוסדישהבקשות המקסימלי 

22 ועדת טלמון - מסמך סיכום 138



14 

 

  התכנית תופעל ע"י ות"ת ומנגנון שיפוט הבקשות יקבע בהמשך במסגרת הקמת  -מנגנון

 לעיל. 7.4.2מנגנון השיפוט של תכנית מענקי הציוד המוסדי, כמפורט בסעיף 

 :להלן הקריטריונים לשיפוט המשמשים בדירוג הבקשות בתכנית -קריטריונים לשיפוט  .7.6.2

 הציוד התשתיתי בסעיף לפעילות האדם-כח חיוניות. 

  התחייבות המוסד להעסקת החוקר הנתמך ע"י ות"ת למשך ארבע שנים נוספות

  .)שמונה סה"כ(

 - פייני המענקים בתכנית ותקציבהמא .7.6.3

  מעלות העסקת סגל מקצועי 50%מענקי התכנית יממנו עד  -מאפייני המענקים 

 שנים. 4 עד בשנה. מענקי התמיכה ינתנו לתקופה של₪ אלף  175 עדחדשה  לתשתית

 נוספות שנים ארבע למשך המישרה קיום את להמשיך המוסד בהתחייבות מותנה המענק

 .לפחות

  ל פני ארבע שנים.ע₪ מיליון  29.4ד ע -היקף תקציבי 

ממליץ החדשה,  המוסדי לתכנית מענקי הציודהיות שתכנית זו מוצמדת  -תחילת התכנית  .7.6.4

לגבי עיתוי פתיחת הצוות להחליט לגבי עיתוי פתיחת התכנית רק לאחר קבלת ההחלטה 

 .תכנית מענקי הציוד המוסדי החדשה

 

 6.2)ראו סעיף  INCPM-לפיילוט הבהמשך  -מענקי מחקר להנגשת מרכזי תשתיות יחודיים  .7.7

 תהנגשמענקי מחקר ל לעיל( ראה צוות המומחים לנכון להמליץ על הרחבת הנסיון בנושא

 כמפורט להלן.מרכזי תשתיות 

, מתקדמות מרכזיותמחקר תשתיות נגישותם של חוקרים להקל על ל -מטרת התכנית  .7.7.1

ל מענקי המחקר שבקרן הלאומית למדע, וזאת שעלות השימוש בהן גבוהה יחסית לגודלם ש

מרכזי התשתיות  הכנסותכלי מחקר מתקדמים, להגדיל את כדי להנגיש לחוקרים בישראל 

 התמקצעות של הצוותים המפעילים.ולאפשר 

  -עקרונות התכנית  .7.7.2

  גשה.להנ מספר תשתיותבמסגרת התכנית יבחרו מדי מחזור 

  סבסוד מענקי המחקר בתשתיות יעשה, בשלב הראשון,  -תקופת הפעלה מוגדרת

שנים, במטרה לסייע לתשתית להתבסס מבחינה מקצועית שלוש לתקופה מוגבלת של 

 וכלכלית.

  לתכנית,  צוות המומחים ממליץ לבחון אפשרויות לגיוס משאבים -משאבים נוספים

גיוס המשאבים יכול להיעשות ע"י המוסדות  מעבר למשאבים שיוקצו ע"י ות"ת.

המפעילים את התשתית או ע"י מנגנון התכנית, באמצעות פניה לקרנות פילנתרופיות, 

. בנוסף, גיוס זה יכול לשמש את כלל התשתיות בתכנית ויכול כיו"במשרדי ממשלה ו

 במסגרת התכנית. להתייחס לתשתיות מסויימות הנכללות

 - בתכנית בחירת התשתיותקריטריונים ל .7.7.3

  הטכנולוגיתויחודיות התשתית ורמתה המדעית. 

  עלויות השימוש יחושבו בהתאם לאמות מידה  -עלות השימוש במתקני התשתית

 .מנגנון התכניתמקובלות שיאושרו ע"י 
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 אלה אמות מידה  - אמות המידה הנדרשות של נגישות לחוקריםעמידת התשתית ב

רמת השירות לו צריכות יחידות התשתית להתחייב, הפצת המידע יתייחסו, בין היתר, ל

 מנגנון התכנית., כפי שיגובשו ע"י בנושא השירותים הניתנים ע"י התשתית וכיו"ב

 קריטריון זה לא יהווה קריטריון חובה לבחירת  - גיוס משאבים נוספים לתכנית

 שיסובסדו במסגרת התכנית. התשתיות

 ארבע שנים.מיליון דולר ל 5.0ד ע -תקציבי היקף  .7.7.4

בהמשך. צוות המומחים ממליץ על תחילת תהליך גיבוש  מנגנון התכנית יקבע -נגנון מ .7.7.5

מנגנון התכנית יתייחס לבחירת התשתיות המשתתפות בתכנית  המנגנון לתכנית בהקדם.

 יות השונות. ולהקצאת התקציב ביניהן והן למנגנונים לשיפוט הבקשות המוגשות לתשת

מנת -בגיבוש התכנית בהקדם עלצוות המומחים ממליץ, כי ות"ת תחל  -התכנית תחילת  .7.7.6

 .פעילות הראשון של התכנית יחל להיות ממומן בתחילת תש"פשמחזור ה

 

 -התכנית  יתקציב .7.8

להגיע להקצאה ראויה של הכספים בין התכניות תוך במטרה  -הקצאת התקציב המומלצת  .7.8.1

 על נתוני התכניות המומלצותסימולציות נבחנו  המשאבים שהוגדרהשמירה על מסגרת 

מציג שלהלן  6לוח   .)גובה המענקים, מספר המענקים החדשים בשנה, שיעורי זכיה וכיו"ב(

 את הקצאת התקציב המומלצת ע"י הצוות לארבע השנים הבאות:

 :6לוח 

 * תשפ"ב-הקצאת תקציב ות"ת לתשתיות המחקר, תשע"ז

 

 
שהביצוע מתבססת על הנחות רבות. בהנחה  6הקצאת התקציב המופיעה בלוח  -כללי ביצוע  .7.8.2

, ברמת הוועדה מתן גמישותבפועל לא יהיה זהה לתכנון, ממליץ צוות המומחים לאפשר 

להסטת תקציבים בין התכניות בהתאם לצרכים, איכות הבקשות המוגשות  המלווה,

מיליוני דולר **מיליוני ₪

460.0127.8מקורות ות"ת המיועדים לתשתיות מחקר *

260.072.2תקציבים חדשים בתכנית הרב-שנתית

ISF-200.055.6תקציבים קיימים המבוצעים באמצעות ה

458.6127.4תכניות מומלצות

152.042.2מענקי ציוד לחוקרים חדשים

194.454.0מענקי ציוד מוסדי

סיוע בגיוס ובהעסקת כח אדם מקצועי

להפעלת תשתיות המחקר ולניהולן
29.48.2

64.818.0מענקי ציוד לחוקרים מבוססים

18.05.0הנגשת תשתיות

1.40.4עודף )גירעון(

*   ללא תשתיות מחקר מערכתיות )לאומיות(.

** לפי שער חליפין של 3.6 ₪ לדולר.

השתתפות ות"ת

תשע"ז-תשפ"ב
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מומלץ כי הוועדה המלווה תוסמך להסיט תקציבים בין התכניות  לתכניות השונות וכדומה.

 .מתקציב התכנית ממנה נלקחים התקציבים 10%השונות על בסיס שנתי בשיעור של עד 

 הסטות תקציב בשיעורים גדולים יותר, ידרשו אישור ות"ת.

בהקצבת ות"ת לשדרוג  גםצוות המומחים דן  - ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר .7.8.3

תכניות יות ההוראה והמחקר באוניברסיטאות ובאפשרות לרתום הקצבה זו לטובת תשת

 להלן ההמלצות בנושא:מענקי הציוד המומלצות. בהמשך לדיונים אלה 

  צוות המומחים ממליץ שלא לשנות את תנאי ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר

ת הקמת תשתיות באוניברסיטאות, במטרה לתמרץ שימוש גדול יותר בהקצבה זו לטוב

 micro)הימנע מהכוונת יתר . המלצה זו נשענת על הרצון לפיסיות לתשתיות המחקר

management) .של התנהלות המוסדות 

  ,בדיונים בנושא עלה קושי לגזור, מתוך נתוני ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר

שלמרכיב הפיתוח את נתוני עלויות הקמת התשתיות הפיסיות לתשתיות המחקר. היות 

הפיסי משמעות גדולה לגבי עלויות ההקמה של תשתיות מחקר מתקדמות, ממליץ הצוות 

שבמסגרת הגשת בקשות להקמת תשתיות מחקר בתכניות המומלצות שלעיל יגישו 

 המוסדות גם את תקציב הפיתוח הפיסי הנדרש להקמת התשתית.

 
 - המחקר ליווי תחום תשתיותהקמת ועדה מטעם ות"ת ל .7.9

לקיומו של של נושא תשתיות המחקר מרכזית ה וחשיבותבשל  -הקמת ועדה קבועה מלווה  .7.9.1

 לות"ת ממליץ צוות המומחיםזה תחום ובשל הדינמיות הגדולה של  מחקר מדעי מתקדם

 מוקדם ככל האפשר. מלווה לנושא העוקב ועדהעל הקמת 

 לנושאים הבאים: תהיה אחראית המלווה הוועדה - וועדהפקידי הת .7.9.2

 סיוע נתית של ות"ת לתשתיות מחקר, לרבות ש-השלמת גיבושה של התכנית הרב

 והבאתן לידי פעולה. הקמת תכניות המענקים השונותב

 והצעת שינויים ושיפורים  מעקב אחר תוצאות תכניות התמיכה החדשות והקיימות

 בתכניות אלה, לרבות שינויים בתנאי התכניות ובהקצאת התקציב ביניהן.

  יפוי המ, לרבות תהזמינות למערכת האקדמימעקב שוטף אחר מצב תשתיות המחקר

 .השוטף של התשתיות הקיימות ושל הצרכים בתחום זה

  בחינת הצעות ובקשות לשדרוג תשתיות קיימות, להקמת תשתיות חדשות ולשותפות

 15בתשתיות בינלאומיות.

  חקר לקראת התכנית בגיבוש המדיניות וסדרי העדיפויות בתחום תשתיות המסיוע

 שנתית הבאה של ות"ת.-הרב

 .הסדרת השימוש בתשתיות הממומנות ע"י המדינה, כמפורט להלן 

 

הקמתן של תשתיות מחקר רבות  - סדרת השימוש בתשתיות הממומנות ע"י המדינהה .7.9.3

באקדמיה ממומנת בהשתתפות כספי המדינה. לצורך קבלת מימון זה מתחייבים המוסדות 

 ,התשתיות גם לחוקרים מחוץ למוסד המפעיל. צוות המומחים ממליץ הנגשתלאפשר את 

להנגשת התשתיות אמות מידה גיבוש ל תהיה אחראית , בין שאר תפקידיה,כי הוועדה

באמות המידה שיוגדרו.  ,ולמעקב אחר עמידתן של תשתיות המחקר הממומנות הממומנות

                                                 
 . 2013בדומה לתפקידי הוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, שמונתה ע"י ות"ת בינואר  15
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יות המחקר, רמת השירות נושא תמחור השימוש בתשתל אמות המידה האמורות, יתייחסו

השירותים הניתנים ע"י  מידע בנושאההפצת , לו צריכות יחידות התשתית להתחייב

 . כיו"בו התשתית

המלווה בחוקרים ובמומחים, בצוות המקצועי בות"ת,  הוועדהסתייע ת המילוי תפקידיב .7.9.4

 בהזמנת סקרים בנושא התשתיות ועוד.

 
 סיכום .8

לא ע מחקר איכותי המצוי בחזית המדע העולמי, וצילבחשיבותן של תשתיות המחקר ביכולת 

-ובתכנית הרב נושא תשתיות המחקר נמצא על סדר יום ות"ת מזה מספר שניםמוטלת בספק. 

בתוספת  כפי שהתבטאאחד היעדים המרכזיים,  הואתשפ"ב -שנתית הנוכחית לשנים תשע"ז

 .הנוכחית שנתית-לנושא זה בתכנית הרבמשאבים יעודית 

 מחקרה תשתיותוות המומחים לתשתיות התמקדו, בסופו של דבר, בקידום ובפיתוח המלצות צ

, תוך שימוש בחלק מתוספת המשאבים היעודית שהוקצתה אישיותהמחקר המוסדיות ותשתיות ה

במשאבים הקיימים במערכת, שבוצעו עד היום במסגרת ושנתית -לנושא התשתיות בתכנית הרב

 הקרן הלאומית למדע. תכניות מענקי הציוד שהופעלו ע"י

השפעה רחבה על המחקר האקדמי במדינת ישראל, התמקדות זו היתה הכרחית, לצורך יצירת 

גבוהות ונגזרה, בין היתר גם מהעלויות הכרוכות בנושא התשתיות על רמותיהן השונות, שהן 

 בות"ת. משמעותית מהמשאבים הקיימים לנושא

 מתבסס על תכניות קיימותשבחלקו  של תכניותבמסגרת המלצותיו, בנה צוות המומחים מערך 

תכניות קיימות, במענה לצרכים הקיימים  של ג משמעותיותכניות חדשות או שדרכולל ובחלקו 

במערכת בתחומים הרלוונטיים. כמו כן המליץ צוות המומחים על הקמת ועדת היגוי שתלווה את 

תחום תשתיות המחקר בשנים הקרובות ואת התפתחות התכניות המומלצות, ותסייע במיפוי 

-לקראת התכנית הרב תר, לצורך התארגנות ות"תיהתשתיות הקיימות ובמיפוי הצרכים, בין ה

 שנתית הבאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצ"ב:

 .עבודת הוועדה וסיכום המלצותיה -הוועדה לתשתיות מרכזיות באקדמיה )ועדת הורן( : 1נספח 
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 :1נספח 

 - מרכזיות באקדמיה )ועדת הורן(הוועדה לתשתיות 

 עבודת הוועדה וסיכום המלצותיה

 רקע .1

על הקמת ועדת היגוי מייעצת לות"ת בנושא תשתיות מחקר החליטה מליאת ות"ת  2012בנובמבר 

מרכזיות באקדמיה. תפקידי הוועדה היו למפות את תשתיות המחקר המרכזיות באקדמיה, לרבות 

הגדרתן של תשתיות אלה, ויצירת מנגנון לעדכון שוטף של המיפוי, גיבוש הצעה למפת דרכים 

נויות העולות בצורה שוטפת לתשתיות מועדפת של התשתיות הנדרשות, בחינת הצעות והזדמ

 חדשות ולשותפות בתשתיות בינלאומיות, והערכת התאמתן למפת הדרכים. 

מינתה ות"ת את הוועדה, שבראשה עמד פרופ' דוד הורן, מביה"ס לפיזיקה  2013בינואר 

 ESFRI (European Strategy Forum-ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב ונציג ישראל )דאז( ב

on Research Infrastructures).  לתשתיות מרכזיות  פרסמה ות"ת את "מפת הדרכים 2014במרץ

הגיש יו"ר הוועדה ליו"ר ות"ת, פרופ' יפה  2016באפריל  16", שניסחה הוועדה.2013לאקדמיה, 

 .2016זילברשץ, את הדו"ח השני של הוועדה, ובו מפת הדרכים לשנת 

 
הגדרת הוועדה, תשתית מרכזית היא תשתית אחת,  לפי -הגדרת תשתית המחקר המרכזית  .2

במקום אחד, הפתוחה לשימוש של חוקרים בתנאים זהים, ללא קשר לשיוכם המוסדי, כלומר, ללא 

הבחנה בין חוקרים מתוך המוסד ומחוצה לו. תשתיות אלה פתוחות גם לתעשיה, אך בתעריפים 

תמיד מתקיימות, וכי ברבות מהתשתיות  אחרים. בדו"ח הוועדה צויין כי בפועל דרישות אלה לא

 המרכזיות תעריפי השימוש לחוקרים "פנימיים" שונים מהתעריפים לחוקרים ה"חיצוניים".

 

-ועדת הורן הורכבה מוועדה מייעצת )מליאת הוועדה( ומתתי -ותהליך עבודתה בנה הוועדה מ .3

והרפואה, אנרגיה, סביבה, ידה לתחומים הבאים: פיסיקה והנדסה, מדעי החיים -הוועדה שמונו על

  17מדעי החברה, מדעי הרוח ומחשוב ותקשורת.

 
את ההצעות להקמת תשתיות מרכזיות שהתקבלו,   תהליך בניית מפת הדרכים התבצע בשני שלבים:

ת. בשלב הראשון של עבודת הוועדה בחנה כל הוועדה השונו-חילקה הוועדה על פי נושאיהן בין תתי

ת התשתיות שבתחומה והמליצה המלצותיה. בשלב השני, קיימה אחת מהוועדות התחומיות א

הוועדה המייעצת דיונים בהמלצות הוועדות התחומיות וגיבשה המלצותיה למפת הדרכים. בדו"ח 

התמקדה ועדת הורן בדירוג תחומי של התשתיות המומלצות,  2016וגם בדו"ח משנת  2013משנת 

 .תחומי-אך נמנעה מהמלצה על דירוג כולל, בין

 
, סיווגה הוועדה את התשתיות המומלצות גם על פי סדרי הגודל של עלויות 2013ח משנת "בדו

 הקמתןתשתיות שעלות  -קבוצה א' ההקמה שלהן. סיווג זה הניב שלוש קבוצות של תשתיות: 

 20-ל 10תשתיות שעלות הקמתן המוערכת היא בין  -' ב קבוצה₪; מיליון  10המוערכת היא עד 

 בעל הוא זה סיווג.  ₪ מיליון 20 על עולה המוערכת הקמתן שעלותתשתיות  -' ג קבוצה₪; מיליון 

 .ביותר היעילה בצורה לנושא שהוקצה התקציב את לנצל והרצון המשאבים מגבלת לאור  חשיבות

 

                                                 
 " ניתן למצוא בקישור הבא:2013לתשתיות מרכזיות לאקדמיה,  "מפת הדרכים את 16

map.pdf-content/uploads/2012/05/Road-http://che.org.il/wp 
והרוח.  החברה למדעי משותפת ועדה מונתה, 2013 בשנת שהסתיים, הורן ועד פעילות של הראשון בסבב 17

 .הרוח למדעי הוועדה ותת החברה למדעיהוועדה -תת: נפרדות ועדות לשתיבהמשך פוצלה ועדה זו 
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 -המלצות הוועדה  .4

דו"ח ועדת הורן כלל שני חלקים עיקריים: המלצות להקמת תשתיות מרכזיות לפי תחומים  .4.1

)להלן: התשתיות המרכזיות( והמלצה להקמת קרן לרכישה ולשדרוג של ציוד מדעי מיוחד 

)להלן: קרן הציוד המיוחד(. בנוסף להמלצות אלה הוסיפה הוועדה גם המלצות בנושא ליווי 

אקדמיה, ומעקב אחר הקמתן והתפתחותן מבחינה מדעית המרכזיות ב מחקרהתשתיות 

 18קיימא של התשתיות.-ומינהלית, וכן עקרונות לפיתוח בר

-תשתיות מחקר, שעלויות הקמתן מוערכות בכ 17בסך הכל כללה ועדת הורן בהמלצותיה  .4.2

לדו"ח זה. בטבלה שלהלן  1התשתיות המומלצות מפורטות בנספח  19מיליוני דולר. 173.3

 פלגות התשתיות המומלצות לפי תחומי המחקר ועלויות ההקמה )במיליוני דולר(:מוצגת הת

 :1 לוח
 התפלגות התשתיות המומלצות - 2016ועדת הורן המלצות 

 

 

 

, 2016אחת מההמלצות המרכזיות בדוח ועדת הורן משנת  -הקמת קרן לציוד מדעי מיוחד  .4.3

להקים קרן לרכישה ולשדרוג של ציוד מדעי מיוחד )להלן: קרן הציוד המיוחד(. הקרן,  היתה

 מיליון דולר לפריט, שלא עונים 2.5-1.0על פי המלצת הוועדה, תתמקד בפריטי ציוד בעלות של 

 של מדרגה מבחינה לאומית עליית על הדרישות של תשתית מחקר מרכזית, אך מאפשרים

ת יבמסגרת זו יכולים להיכלל, למשל, ציוד למיקרוסקופי 20הם מיועדים. אליו התחום

-אלקטרונים עבור תחומי הנדסת חומרים ופיסיקה, ציוד  לדימות בביולוגיה וברפואה ועוד. על

 -ע"י קרן הציוד המיוחד, והיתרה  75%-פי המלצת הוועדה, רכישת הציוד או שדרוגו, תמומן ב

ייב גם לתפעול ולתחזוקת הציוד, לרבות הקמת , תמומן ע"י המוסד הרוכש, שבנוסף יתח25%

תשתיות פיסיות לציוד והכשרת כח אדם והעסקתו. כדי לסייע למיצוי הפוטנציאל הלאומי של 

המכשור, קבעה הוועדה, כי אחד הקריטריונים לבחינת הבקשה תהיה תחזית השימוש בציוד 

                                                 
 מפורטת התייחסות צוות המומחים לתשתיות לנושאים אלה. 7.9בסעיף  18
אדם -פי דוח הורן, את עלויות רכש הציוד וכן עלויות אחזקה וכח -אומדני עלויות ההקמה כוללים, על 19

מתיחסות לעלויות הקמת והתאמת התשתיות  לאמקצועי תומך למשך חמש שנים. עלויות ההקמה שבדו"ח 
 הפיסיות הנדרשות לצורך הקמת התשתית.

קישור לדו"ח ועדת הורן  .2013בדו"ח ועדת הורן,  9לגבי קריטריונים לתשתיות מחקר מרכזיות ראו עמ'  20
 לעיל. 2מופיע בהערה 

עד 3

מיליון דולר

10-3

מיליון דולר

30-10

מיליון דולר

למעלה מ-30

מיליון דולר
סה"כ

655117מספר תשתיות

9.560.668.135.5173.7עלויות הקמה

00314מספר תשתיות

0052.435.587.9עלויות הקמה

23207מספר תשתיות

0.238.615.7054.5עלויות הקמה

11002מספר תשתיות

2.7190021.7עלויות הקמה

20002מספר תשתיות

4.40004.4עלויות הקמה

11002מספר תשתיות

2.23005.2עלויות הקמה
מדעי הרוח

עלויות הקמה

מדעים פיזיקליים

והנדסה

מדעי החיים והרפואה

ומדעי הסביבה

סה"כ המלצות ועדת הורן

 לתשתיות מרכזיות

אנרגיה ומדע הסביבה

מדעי החברה
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שיר שנקנה על ידה בחמש של חוקרים מחוץ למוסד הרוכש. עוד נקבע כי התכנית תלווה כל מכ

השנים הראשונות לפעולתו, וכי תעריפי השימוש בציוד של משתמשים חיצוניים למוסד הרוכש 

 יפוקחו על ידי התכנית.

מיליון דולר לשנה בשנים הראשונות להפעלתה  10תקציב הקרן שהומלץ ע"י הוועדה עמד על 

דולר לשנה. היקף הקרן  מיליון 20-ועל הגדלתה בהמשך, בכפוף להוכחת הצלחתה, עד ל

 מיליון דולר. 75שהומלץ ע"י הוועדה לחמש שנות הפעלתה הראשונות עמד על 

 -יישום ההמלצות  .5

הוקמו  2016ומאז הגשת דו"ח הוועדה השני בשנת  2013מאז פרסום דו"ח ועדת הורן הראשון בשנת 

 .תשתית נוספת אחת נמצאת בשלבי הקמהו שלוש מהתשתיות שהומלצו ע"י הוועדה

 להלן פירוט של התשתיות האמורות, לרבות התקדמות תהליך הקמתן או בחינתן: 

 )עקבות המלצת ועדת הורן משנת ב - הקמת יחידה להנגשת מיחשוב בענן )תחום מדעי החברה

להקמת יחידה לשירותי מחשוב ענן במחב"א ₪ מיליון  1.8בסך , אישרה ות"ת תקצוב 2013

 . הפרויקט הסתיים בתשע"ו.)מרכז חישובים בין אוניברסיטאי(

 השתתפות ישראל בפרויקט ה-EESurvey  )החליטה  2016פברואר ב -)תחום מדעי החברה

על תקן "מדינה ( 2017-2016סבב השמיני של הסקר )את השתתפות מדינת ישראל בות"ת לאשר 

ת וליהפע הערכת , הבקרה, הפיקוח, ניהולהוממומנת ע"י ות"ת באופן מלא,  . התכניתאורחת"

  .משרד המדעבאחריות  םהוייצוג ישראל בתשתית האירופית 

  השתתפות ישראל בסקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה(SHARE-ERIC)  תחום(

בהתאם להמלצת הוועדה לתשתיות למחקר מרכזיות, החליטה  2017במרץ  -מדעי החברה( 

משרד , לצד ה(2019-2018) של הסקר סבב השמיניהות"ת לאשר את השתתפותה בתקצוב 

המוסד ו לשוויון חברתי, משרד ראש הממשלה, משרד המדע, משרד הרווחה, משרד הבריאות

 בתשתית ישראל וייצוג התכנית והערכת הבקרה, הפיקוח, התכנית ניהול לביטוח לאומי.

 .לשוויון חברתי משרד באחריות הם האירופית

 2017בדצמבר  -מדעי החיים והרפואה(  הקמת מרכז למניפולציה גנטית בעכברים )תחום 

פרסמה ות"ת קול קורא המופנה לאוניברסיטאות המחקר להגיש הצעות להקמת תשתית 

 מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים. השתתפות ות"ת שתוקצבה לנושא הינה בסך כולל של עד

 פוט הבקשות שהוגשו.תהליך שיבזמן הקרוב יחל  ₪. מיליון 12

 שתי  -)תחום מדעי הרוח(  הרוח הדיגיטליים והקמת קורפוס לאומי העברי מרכז ארצי למדעי

תשתיות אלה עוסקות בתחומי מדעי הרוח הדיגיטליים. תחום זה נדון במסגרת הוועדה לקידום 

מדעי הרוח, שהוקמה ע"י ות"ת, ושבראשה עומד חבר ות"ת, פרופ' יוסי שיין. לטובת פיתוח 

שנתית הנוכחית, שריינה ות"ת סכום של -רת התכנית הרבתחום מדעי הרוח הדיגיטליים במסג

 ₪.מיליון  25

 בדו"ח  – )תחום מדעים פיסיקליים והנדסה( הקמת מרכז למיקרוסקופית אלקטרונים חודרת

א המלצה להקמת מרכז למיקרוסקופית אלקטרונים חודרת. על אף שהנושנכללה ועדת הורן 

מהצרכים המחקריים שאמורים לקבל מענה טרם נדון בצורה ממוקדת, נראה, כי לפחות חלק 

פרופ' ישום המלצות ועדת י מסגרתבאמצעות הקמת תשתית זו יסופקו, באופן מלא או חלקי, ב

אורי סיון לקידום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים. עוד יצוין, כי בדו"ח ועדת המעקב של דו"ח 

נכתב, כי לאור הצטיידות האוניברסיטאות במערכות מיקרוסקופיה  2018יל מצב המדע מאפר

 את הצרכים וההמלצות בתחומים אלה.מתקדמות בשנים האחרונות, יש לבחון שוב 
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-התשתיות שלעיל ואת הסכומים שתוקצבו להקמתן בשנים תשע"זהטבלה שלהלן מפרטת את 

 ₪(:תשפ"ב )במיליוני 

 :2 לוח

 * תשתיות שהוקמו, תשתיות בהקמה ותשתיות בבדיקה -המלצות ועדת הורן 

 

לא כולל את התשתיות שטרם נדונו בצורה ממוקדת, ושעשויות לקבל מענה באמצעות, מלא או * 
 חלקי, במסגרת יישום המלצות ועדת פרופ' אורי סיון לקידום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.
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 8.7.2019סיכום פגישה של ועדת דו"ח מצב המדע מיום 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' אלי קשת

 פרופ' יוחנן פרידמן

 פרופ'  מיכל בירן

 גליה פינצי

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר

 

 פגישה ראשונה עם פרופ' יפה זילברשץ

 משתתפים:

 פרופ' יפה זילברשץ

 ד"ר נעמי בק

 גתאמיר 

פרופ' טנא: באנו עם המסקנות של הוועדה שימסרו לכנסת ולממשלה בנובמבר. עמלנו כשנתיים על 

 הדו"ח הזה, הקמנו תתי ועדות.

פרופ' זילברשץ: אני קודם כל רוצה לברך על הפגישה הזו ולהודות לכם. היכולת שלנו להתניע תהליכים 

נמצא כאן. תקציבים  א נציג האגף לתקצוב,, שהוולהתכתב עם הדוחות תלויה בתקציבים, לכן אמיר גת

יביאו לידי מימוש את המסקנות ברוב המקרים. לפרופ' טנא היה נושא מאד משמעותי בדוח הקודם 

, הנושא של מענקי תשתיות מחקר לחוקרים שנתית הנוכחית של ות"ת-הרבשבא לידי ביטוי בתכנית 

ות שבה אנו מתייחסים להמלצות המופיעות ושאני מביאה כדוגמא לרצינ באמצע החיים. נושא שיישמנו

 .בדו"ח מצב המדע

 פרופ' טנא: אני מציע שנעבור סעיף סעיף:

 :1סעיף 

 של הבא הדור בחינוך לעסוק, הבסיסי המחקר לצד, הינו בארץ האוניברסיטאות של המרכזי תפקידן

 ולשרות, בכללה לחברה גבוהה השכלה ולהקנות המקצוע ואנשי הרופאים, המהנדסים, המדענים

, ולהעצימן אלה חשובות במשימות לעמוד להמשיך להן ולאפשר בתפקידן לעמוד כדי. בפרט הציבורי

 וגוברים. הולכים לאומיים-בין תחרותיים בתנאים פעילותן למימון הדרכים את למצוא המדינה על

יותר מהמצופה. , יש לנו תוצאות, עמדנו ביעדים STEMפרופ' זילברשץ: היה לנו פרויקט שמעודד לימוד 

אם יש לאקונה, זה הנושא של הכשרת אנשים בתחום הרפואה. הנתונים על מה קורה בתחום הזה 

מהרופאים בארץ לומדים  40%רק  :לנו כשהובלנו את הפרויקט של הפקולטה לרפואה באריאל והתחוור

 בישראל. 

 פרופ' טנא: נימנע מלהיכנס לנושאים שאינם מחקר.
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 : 2סעיף 

"הורייזון  -צה למדינת ישראל להמשיך ולהשתתף בתוכנית המחקר האירופאית הבאההוועדה ממלי

יורופ". הוועדה ממליצה להקים צוות שיבדוק איך ניתן לשפר את ההצלחה של החוקרים הישראלים 

 בחלק מהתכניות שבהן התגלתה חולשה מובהקת שלהם. 

תרונות של ההשתתפות, זה צעד חיוני פרופ' טנא: אנחנו מבינים שזה תלוי תקציב. על החסרונות והי

 בבינלאומיות של המדע הישראלי.

אנא תכתבו את זה, אנחנו עובדים ברצינות על הפרויקט הזה. היינו פעמיים  .פרופ' זילברשץ: מצוין

בבריסל ללמוד את הנושא עד הסוף. איסרד לקחה חברת אסטרטגיה רצינית כדי לבחון את ההצלחה 

ח מפורט שבוחן את הישגי האקדמיה ואת הישגי התעשייה, וכן את החולשות. של הפרויקט, יש להם דו"

עדה. הגידול בהשתתפות בתכנית גדול יותר ממה שמשרד האוצר צפה, ואנחנו והדו"ח יישלח לחברי הו

₪ מיליון  200צריכים לחשוב איך נממן את זה בלי לפגוע במוסדות האקדמיים בישראל. פער של כ 

וזה היה מאד קשה.  לגייס תקציב נוסף הזה היינו צריכים HORIZONוד את ה בחלק שלנו. כדי לשר

 שילווה אותנו מקצועית בתוך כל הפרוייקט הזה.  , כדיאנחנו ניקח  מדען  מומחה שגם מבין בניהול

 איסרד הוא גוף שמקבל את הכספים חצי מות"ת וחצי מהרשות לחדשנות. 

פרופ' טנא: תכנית מארי קירי שהיא במובהק של האקדמיה, יש בה ניגודים חוקיים בין המדיניות של 

 הקהילה האירופאית ובין המדיניות של ישראל ובין המדיניות של כל מוסד ומוסד. 

 כתלמידי מחקר.  םפרופ' זילברשץ: היה לנו סיפור עם רשות המיסים בנושא שימור הפוסט דוקטורנטי

 נא: הייתי רוצה שחוקר ישראלי ירגיש נוח לפנות למארי קירי. פרופ' ט

 פרופ' זילברשץ: מצוין שתציינו את זה, עם זאת אנחנו לא יכולים לשנות את אירופה.

 פרופ' אהרוני: אנחנו לא יכולים לשנות את אירופה אבל אצלנו כן.

 

 :3סעיף 

ועלת לפי קריטריונים של מצוינות גרמניה, הפ-לאומית ישראל-הוועדה ממליצה לחזק את הקרן הדו

 מדעית מובהקת, ולשפר את אחוזי הזכייה הנמוכים.

 חייב להיות מנוהל אקדמית.  GIFפרופ' טנא: ה 

 פרופ' אהרוני: נושא נוסף זה התקציב של הקרן. 

טוב לאקדמיה. זה לא מחליף את  HORIZON-פרופ' זילברשץ: אנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו מבינים ש

 בילטרליותלהקמת קרנות הבילטרליות עם מדינות חזקות מבחינה מדעית. אין לנו כספים  הקרנות

 היערכות לקראת להועיל כולותיחזקות שלכם עוד שנתיים מסיימים את התכנית שלנו, אמירות  חדשות.

  .הבאה שנתית הרב לתכנית

מהמאפיינים של אין לנו כאלה וזה אחד  -שקמו בגרמניה  ןפרופ' טנא: מתקני הסינכרוטרו

 הקומפלמנטריות המדעית בין גרמניה לישראל.

ות"ת מאד תשמח שהמלצות האקדמיה בנושאים חשובים אלה יכתבו בדו"ח בצורה פרופ' זילברשץ: 

הוא שינוי משמעותי במעמדה של אנגליה הברקזיט  .עם אנגליהקשרים ברורה. מציעה גם להתייחס ל

 . משמעותיות גם בתחום שיתופי הפעולה המדעיים והמחקרייםבאירופה ושינוי זה יוצר הזדמנויות 

ציינו את  2018-פרופ' טנא: לא התייחסנו לתכנית ספציפית עם אנגליה, אבל בדו"ח ועדת המעקב מ

 הצורך בחיזוק הקשרים הבילטראליים עם מדינות נבחרות. 
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 להועיל יכוליםוחות שלכם זילברשץ: אנחנו רוצים להרחיב את הבילטראליות מול האירופאים. הדפרופ' 

 לקרנות ייעודיים סכומים יש ותת של בתקציב .הבאה שנתית הרב התכנית לקראת בהיערכות לנו

 שנתית הרב בתכנית להיערכות להועיל יכול זה כותבים שאתם מה את כותבים כשאתם ולכן. מחקר

 .צבוע הוא אלא התקציב כל בתוך נבלע שלא סעיף זה. הבאה

 אליה לבוא שרוצים למדינה ישראל מדינת את שהופך לקונספט הם אבל לבינלאומיות תקציבים לנו יש

  .למחקר הוראה בין שנע ספקטרום זה. טובה היא כי

 

 : 4סעיף 

-הוועדה ממליצה להקים מסגרת של "מעבדות לאומיות" במספר קטן של מתקני מחקר חוץ

לאומי מובהק ואשר מקיימים קשרי מחקר אוניברסיטאיים הקיימים בלאו הכי, אם מכוח החוק או מצורך 

 הדוקים עם האקדמיה בארץ ובחו"ל.

וכן חשוב להדגיש את  "הקיימים בלאו הכי"חשוב להדגיש כי מתקנים אלה כבר פרופ' זילברשץ: 

 החשיבות המדעית שיש למתקנים הספציפיים אליהם יתייחס הדו"ח.

לשתי מעבדות: המעבדה של רשות העתיקות פרופ' טנא: בסופו של תהליך ארוך צמצמנו את הרשימה 

וה"שרף". אני הייתי מבקש שתקיימי קשר עם מנכ"ל משרד הבטחון ותנסי להבין מה צריך לעשות על 

אזרחית ושאלה תקציבית.  /תמנת לאפשר לחוקרים מהאקדמיה לעבוד שם. יש כאן שאלה ביטחוני

 צריך בראש ובראשונה לקיים דו שיח עם מערכת הביטחון. 

במוסדות האקדמיים  ותשלא מנוהלהניסיון שלנו עד כה מלמד שתשתיות מחקר ופ' זילברשץ: לצערי, פר

 . מוגבלות מבחינת זמינותן לחוקרים מהאקדמיה 

 פרופ' טנא: רשות החדשנות חייבת להיות חלק מהעניין. ואולי גם משרד המדע. 

ת "הקיימים בלאו הכי" כיוון שאני שיח חשוב מאד. אני מדגישה א-פרופ' זילברשץ: אני מסכימה שהדו

 לא רוצה שתקציבים גדולים ילכו למקומות אחרים מחוץ לאקדמיה. 

 

 : 5סעיף 

הוועדה ממליצה להפעיל את תכנית "שאר רוח" לחיזוק ההוראה של מדעי הרוח בקרב סטודנטים למדעי 

גדולים במדעי הרוח מחקרים  6-4הטבע וההנדסה. כמו כן ממליצה הוועדה להקים תכנית מצוינות של 

 קוראת ועדהווהחברה שיקנו יוקרה לזוכים. הוועדה ממליצה לנסות ולמצוא תרומה ייחודית לנושא זה. ה

 כפי הרוח מדעי של התקצוב מודל לשינוי סמילנסקי ועדת המלצות את האפשרי בהקדם םלייש ג"למל

 .2015 -ב שהתקבלו

 של הות"ת. נושא פרסום המאמרים והספרים.פרופ' בירן: הנושא הבוער ביותר זה מודל התקצוב 

 נתח תקציבי המיועדפרופ' זילברשץ: זה לא שמדעי הרוח מקבלים פחות תקציב במוסדות, במודל יש 

הנתח התקציבי המיועד למדעי הרוח מתחלק פנימית שלא "מתערבב" עם שאר התקציב.  ,מדעי הרוחל

כרוך בתוספת לא כלומר, השינוי המבוקש . םהפרסומי לפי מודל בין המוסדות הפעילים בתחום זה, -

 , אך הוא חשוב, כפי שציינת, ברמת ההכרה באיכות המחקר בתחום ועוד.מדעי הרוחתקציבית ל

לגבי יישום המלצות ועדת סמילנסקי, יש צדק בטענות: כבר חלף זמן רב מאז פרסום הדו"ח ועלינו 

ושא זה בהשתתפות נציגי הוועדה, להתקדם בתחום היישום. אני אבקש לקבוע בהקדם פגישה בנ

בהשתתפותי ובהשתתפות ארי סטון, האחראי לנושא זה בות"ת. מטרת הפגישה היא להתעדכן במצב 

 הדברים ולקבוע אבני דרך לקידום הנושא עד ליישום ההמלצות.

 פרופ' טנא: בנוסף לתכנית שאר רוח, הוועדה ממליצה להקים תכנית מצטיינים יוקרתית. שאר רוח עוסק

 בהוראה, אנחנו רוצים לדון במצב המחקר במדעי הרוח. 
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ספריות, בתי ספר מדובר ב .פרופ' בירן: תשתיות במדעי הרוח זה משהו אחר מאשר במדעי הטבע

 לשפות, מאגרי מידע. צריך דרך שאנשים יוכלו להתחבר אליהם.

 פרופ' זילברשץ: צריך לקחת בחשבון שיש שינויים שצריכים לקרות בתוך המוסדות, וזה בידיים שלהם. 

 

 : 9סעיף 

הוועדה ממליצה לקיים ימי עיון תחומיים בשיתוף ות"ת, האקדמיה והאוניברסיטאות, לזיהוי נושאים 

 (.bottom-upשראוי לקדם בתמיכה של ות"ת )לעידוד תהליך של 

הליך כינוס תהליכי גיבוש התכנית הרב שנתית של ות"ת, לרבות הוועדה שלנו תהתה על  פרופ' אהרוני:

הוועדות והחלטה על סדרי עדיפויות ועל כיוונים ללכת אליהם, מלמעלה למטה. לא ראינו תהליך של 

bottom up –  .מה הכיוון שמדענים אינדיבידואלים חושבים שצריך ללכת אליהם 

הרב שנתית נולדה מעבודה משותפת שנעשתה עם ראשי המוסדות וסגני פרופ' זילברשץ: התכנית 

הנשיא למחקר. המוסדות לא יכולים לבנות תשתיות ציוד כבדות. ראיתי שיש מוכנות של האוצר לתת 

 לכך כסף. ואז עלה הנושא של הקוונטום. הדברים התקדמו עם פרופ' יורטנר ופרופ' זיו.

תכנית החומש הבאה. איך מחליטים על התכניות שידונו בהם? פרופ' אהרוני: אני שואל איך תגובש 

של וועדה שתדון בנושאים שצריך להעלות לסדר היום  bottom upהאם אפשר למסדר תהליך של 

 בתכנית הבאה. 

פרופ' טנא: אני חושב שזה תהליך משלים. אני רוצה להעיר כי תכנית החומרים הושמטה לבסוף 

 . תרות שזכתה לנתח בתכנית הטכנולוגיות הקוואנטיומרשימת הכיוונים המועדפים למ

פרופ' זילברשץ: נשיאי המוסדות הם מדענים ידועי שם בזכות עצמם שבאים עם אג'נדה.  ויש להם את 

 bottomהכוח לדעת למה הם יכולים לגייס תרומות. זה לא השיקול הבלעדי. לא כל דבר צריך לבוא 

up . 

פיעה עלינו. למשל הנושא של הים. הקמתי כאן ועדה אופרטיבית, פרופ' זילברשץ: העבודה שלכם  מש

יש לנו דוח מאד רציני. ובתכנית הבאה שלנו צריך להתייחס לכך בצורה רצינית. ההשפעה שלכם הרבה 

 יותר גדולה  ממה שאתם מדמיינים לעצמכם. 

פרופ' פרידמן פרופ' זילברשץ אישרה שתתקיים פגישה עם ארי סטון בנושא כריס )מודל התקצוב(, 

 והיא בעצמה תשתתף בפגישה. תופרופ' בירן יוזמנו על ידי הות"

 

 : 8סעיף 

 חוקר לתואר שני באוניברסיטאות.-הוועדה ממליצה לקיים מסגרת של רופא

ועדה אודות ופרופ' קשת: אין לראות בהמלצה קונקרטית זאת בגדר מענה מספק לבעיות שאיתרה ה

המגבלות הקיימות  על רופאים המעוניינים לעסוק במחקר רפואי מתקדם. התחושה היא כי כיום ניצול 

אופטימלי. התפתחויות מרחיקות לכת במחקר הרפואי -חוקרים הינו תת-המאגר המעולה של רופאים

מערכתי. בכוונת -ארגון רב-ב( מחייבות רה", רפואה מותאמת אישית, וכיוbig data)המהפכה הגנומית, 

 האקדמיה ליזום סימפוזיון סיעור מוחות בעניין זה בהשתתפות כל הגורמים הנוגעים בעניין. 

הציבורי. כדי להשיג מטרה חשובה זו, הוועדה  בשירות חוקרים של ההתמקצעות תמרוץב, עוסק 7סעיף 

 .באוניברסיטאות( ושבתון גבוהים לתארים ממליצה כי החוקרים בשרות הציבורי יערכו מחקרים

 אנחנו מאד בעד.פרופ' זילברשץ: 
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 2019ביוני  11דוח על מצב המדע מיום הוועדה ישיבת סיכום 

 :השתתפו

 יו"ר –רשף טנא פרופ' 

 ליאת איילוןפרופ' 

 אמנון אהרוניפרופ' 

 ישראל ברטלפרופ' 

 אליעזפרופ' נעם 

 יוסף ירדןפרופ' 

 גדי לוין

 

 : פרופ' איתמר גלזר, מכון וולקניאורח

 

 ופיתוח , סגן ראש המינהל למחקרהמחקר החקלאי/מרכז וולקני ממינהלעם פרופ' איתמר גלזר מפגש 

מקווה שזאת הישיבה האחרונה שלנו. השעה הראשונה מוקדשת אני  מברך את הנוכחים.  : טנא רשף

מינהל המחקר החקלאי, לדיון על מינהל המחקר החקלאי. פרופ' איתמר גלזר, הוא המדען הראשי של 

 וולקני, בקשתי ממנו להציג את המינהל. אני מבקש שכל אחד יציג את עצמו. מכון

 פיזיקאי, מאוניברסיטת תל אביב, חבר אקדמיה –אמנון אהרוני 

 , חבר אקדמיהמהאוניברסיטה העברית –יוחנן פרידמן 

 , חבר אקדמיהביולוג, ממכון ויצמן –יוסף ירדן 

 אקדמיה, חבר האוניברסיטה העברית –ישראל ברטל 

 , הנדסת חומריםמאוניברסיטת תל אביב – נעם אליעז

 מרכז הוועדה, סמנכ"ל כספים  –גדי לוין 

 

 , אדבר קצת על נושאים מנהליים ונושאים מדעיים,: אני אנסה לתאר את מכון וולקניאיתמר גלזר

 ואשמח גם לענות על שאלות.

 שמו נגזר שמו של המכון.יצחק אלעזרי וילקנסקי שמע"י  1921מכון וולקני הוקם בשנת 

להקים לחזור לארץ המולדת ובאותה תקופה הגיעו הרבה אנשים ציוניים ואידאליסטים שרצו 

ע"י ראשי הישוב ואז התבקש וילקנסקי  , אבל לא ידעו איך לגדל גידולים חקלאיים, מדינה חדשה

 חדשים.גידולים חקלאיים איך לגדל שעסק בלהקים את המכון 

 

 :חקלאיות מדעיות תדיסציפלינולפי  מכוני מחקר 6 -המכון מורכב מ

 הגנת הצומח

 מדעי הקרקע, המים והסביבה

 מדעי הצמח

 חקר בעלי חיים

 הנדסה חקלאית

 חקר תוצרת חקלאית ומזון
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 הוא חלק מהמכון הוולקני. הווטרינרי: האם המכון רשף טנא

 

, אנחנו עוסקים יש קשר מסוים הוא צמוד לקמפוס. לא, הוא אינו חלק מהמכון,: איתמר גלזר

 .בעלי חיים והם עוסקים בכל המחלותגידול בנושא של 

 ויש לו שתי שלוחות:, נמצא בבית דגןשל מכון וולקני הקמפוס המרכזי 

 חוות נווה יער. -בצפון 

 .מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדבר -בדרום 

הם   ( )המרכז הלאומי לחקלאות ימית אלינו י ח"מל להעברתאנחנו בתהליכים מתקדמים 

בחוף  ממוקמיםהם הם אמורים לעבור אלינו אדמיניסטרטיבית,  ,שותפים שלנו בהרבה תהליכים

 רוב העבודה שלהם היא תחת הכותרת של חקלאות ימית. הצפוני של אילת.

 

שחלק מהם חוקרים צעירים  60השנים האחרונות קלטנו  5 -חוקרים. ב 193 -היום אנחנו מונים כ

 אחרות. ת, ויש חוקרים שהגיעו אלינו מדיסציפלינו(שנים 5 -)כ העדיין בתהליך של קליטנמצאים 

 לראשי הקבוצות יש דוקטורט. וזה לא כולל את מלח"י.

תומכים, מהנדסים עובדים עובדי אדמיניסטרציה,  -עובדים  1200 -במכון וולקני מועסקים כ

  וסטודנטים לפי שעות.

 דוקטורט ומסטר. ברמה שלשעושים עבודות  סטודנטים 300 -כישנם 

יש  דרום אמריקה,במדינות מאפריקה ובפוסטדוקים שמגיעים מסין, הודו, מדינות  60 -כישנם 

 כאלה שבאים עם מלגה ויש גם הסכמים עם משרד החוץ.

. כשהגיע ראש ממשלת והם נשארים שנתיים 25 – 20 -יש הסכמים עם הודו, כל שנה מקבלים כ

 מלגות. 10בתור ג'סטה הוסיפו לו עוד הודו, מודי, 

ויש ועדה   matchingעושים מתוכניות מחקר של החוקר,  25% -ו, 75%המלגה היא חלקית 

 שמקבלת אותם, זה תהליך מוסדר, מאוד פעיל ואפקטיבי.

 

 :כיווני המחקר החקלאי

העניין להפריח את השממה ולפרנס את החקלאים.   ,החקלאיעל הצרכים של בעבר היה הדגש 

 כדבר ראשון במעלה, דבר שנעשה עד היום הזה כולל בצפון. הזה היה לנגד עיני החוקרים

, ועבורם אנחנו עובדים וזה הלקוח הסופירואים את הגורמים שמולם אנחנו בשנים האחרונות 

 בלי חומרי הדברה.ו הששותים ואוכלים ונהנים מסביבה עם חומרי הדברהצרכנים 

 

 ?טכני הנדסי לבין מחקר שאפשר לפרסם כמחקר : האם תוכל להפריד בין סיועאמנון אהרוני

 

יתרום לנושא  , גם יראה מצוינות וגםלשלב את שני התחומים: אנחנו מצפים מחוקר איתמר גלזר

 של החקלאות.

 :מדדים 3כדי שחוקרים יעלו בדרגה הם נמדדים על ידי 

 .זה המדד הכי חשוב –פרסומים ברמה גבוהה  .1

 .גיוס כספים וקרנות תחרותיות .2

 .לחקלאות המדעי וגם תרומה לעולם האקדמי .3
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 ?הקרנות: מה מקור אמנון אהרוני

 

למימון  60% ,המקור המרכזי של התקציב הוא מדינת ישראלאנחנו מוסד ממשלתי ו: איתמר גלזר

 ותחזוקה. תשתיותוקצת  משכורות

מותנית אנחנו מוגדרים כיחידת סמך כדי לבצע את המחקר שלנו אנחנו חייבים לגייס כספים, 

 הכנסה ומקור הכספים הם:

 משרדי המדען הראשי במשרדי הממשלה השונים, בעיקר משרד החקלאות

 ארגוני המגדלים 

 BSF BARD, ,ISF – קרנות תחרותיות

 ERCם כולל וקונסרציומי מקרנות אירופאיות

 איטליה-צרפת, ישראל-, ישראלGIF –וגם מקרנות ציבוריות אחרות 

 שנפתחחברות שרוצות  בצורה מאוד משמעותית הם מקורות עסקיים, ואחד המקורות שעולים 

 עבורם, הם משלמים ואנחנו מקבלים תגמולים.

 

סביבה, קרקע ומים, נושא של  – ציבורייםדברים בדברים מעשיים וחלק אנחנו עוסקים בבמהות 

 ציבורית פר אקסלנס. , עבודהאיכות של קרקע וכו'

 

 ?: כמה מאמרים מפורסמיםאמנון אהרוני

 

 -מאמרים כל שנה, סדר גודל של כ 4-3 -כלפחות : אנחנו מצפים שכל חוקר יפרסם איתמר גלזר

 מאמרים בשנה. 800

 

 שאתם לא יכולים להגיש אליהם.: האם יש מקורות רשף טנא

 

לנו ואז יש סעיף קטן שמגביל  מותאםנתקלים בבעיה, יש קולות קוראים שהכל  : אנואיתמר גלזר

 את זה למל"ג או לות"ת.

 

 ?כספיםם למגדלים יש א: הישראל ברטל

 

הם בדרך כלל חוברים למדען הראשי של למגדלים יש כספים במידה מצומצמת, : איתמר גלזר

 המגדלים.מחצי המדען ו ונותנים מענקים המבוססים על מצ'ינג, חצימשרד החקלאות 

 

תקרת זכוכית, הצלחנו למצוא דרך לקבל תרומות,  יאיזושהבשנה וחצי האחרונות הצלחנו לפרוץ 

 .זה לא היה אפשרי, בגלל שאנחנו משרד ממשלתישפעם 

 

 :שאנחנו מטפלים בהם נושאים

 ויטמינים.ירקות, העשרה של של ור איכות במיוחד של פירות ומוצרים חדשים ושיפשל פיתוח  -

 .בקרה על שטחי מרעה –פתוחים שטחים  -
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 במיוחד היום. – שריפותהנושא של ה -

 הדברה. פיתוח של חלופות לחומרי, חומרי הדברה -

התעניינות עולמית רבה, מגיעים  ישנהזה אחד התחומים החזקים,  –השקיה הגדלת יעילות  -

 עשרות משלחות.

 להגדיל את היעילות של היצור בחקלאות., כדי להקטין ידיים עובדים פיתוח של טכנולוגיות -

 .פיתוח של חקלאות ימית -

 .לא בים –מדגי יש לנו גם יחידה שעוסקת ב

  .וחקלאות מדייקת בר קיימא חקלאותשיטות גידול ישנות, פיתוח של  -

אנחנו  שכל הזמן מעדכנים אותו, אנחנו כל הזמן חושבים, איךאסטרטגיה של תהליך לנו במכון יש 

אנשים בעולם  דמיליאר 10יהיו  2050בשנת  עם משבר המזון העולמי. יכולים להתמודד

 מקורות אחרים.בגם במים, וגם , גם בשטחי גידול, והמשאבים הולכים וקטנים

 דברים עיקריים: משלושה הגישה שלנו מורכבת

 היצור החקלאי.פריון העלאה של  .1

 אחסון וחיי מדף של מזון. –הקטנת הפחתים   .2

 קיימא. תלדאוג שלדורות הבאים תהיה חקלאות בר .3

 .גלובליתההנושא של התחממות  אנחנו מתמודדים גם עם בהקשר הזה

שונים שיש להם יבולים יותר גדולים, ואיכויות יותר גדולות עוסקים בפיתוח של זנים אנחנו 

 ם.יועמידות למזיקים כדי להקטין את הפחת

מה שנקרא מתקדמות טכניות -, ופיתוח של שיטות אגרובחיי המדף ותהליכי השינועשיפור 

 חקלאות מדייקת.

 . מים מושביםבשימוש  –בשימוש במים הגדלת היעילות במיוחד 

הם ממים מושבים. אנחנו מובילים בעולם בשימוש במים  בישראל מהמים בחקלאות 85%

 מושבים.

ובמחקר בסיסי לטובת היצרן ולטובת הצרכן אנחנו עוסקים במחקר יישומי בפתרון של בעיות 

בין ואנחנו מצפים מחוקר שידע לשלב  ורלוונטיות בעיות מעשיות לפתרוןתשתיתי לטווח ארוך ו

 באופן מעשי. שני הדברים

י ומשלבים היישומ התחום הבסיסי לתחוםבין בסקאלה שכמוסד מחקר  אנחנו רואים את עצמנו 

 בין שני הדברים.

צעירים  חוקרים 5 -יש לנו כ –ננוטכנולוגיה -את המרכז לאגרובנוסף למכונים השונים הקמנו 

בגלל ברפואה ובכימיה בעיקר   . התחום מאוד מפותחשגייסנו לאחרונהמהתחום של ננוטכנולוגיה 

 נכנסנו ותפסנו מובילות. ופחות בתחום החקלאי העצומות ההשקעות
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באגודה לכימיה הקצו סקציה לננוטכנולוגיה בחקלאות שיוכלו להציג הרצאות ותוצאות של 

 .שנחקרים אצלנו ובמקומות אחרים דברים

ותורמים  התחומים משתלביםושני  שאנחנו מפתחים זה תחום חדש –סנסורים וננו סנסורים 

 לשיטות של איחסון ושינוע של מזון.

 ?המחקר תשתיותמה קורה עם : טנא רשף

שיתוף פעולה  ויש לנוכמו מיקרוסקופ אלקטרוני סורק  רכשנו: חלק מהתשתיות גלזראיתמר 

אנחנו משתמשים  ,בר אילן והטכניוןאוניברסיטת אוניברסיטת תל אביב,  גישה לתשתיות שלו

 בציוד שלהם וזה עובד יפה מאוד.

. קיבלנו את המנדט עליוראי תחום שהוא מאוד מאוד מפותח שאני אחזהו  – הקנביס הרפואי

 לעסוק בכל התחום הגידולי של קנאביס רפואי.

עם רופאים בשיתופי פעולה למחלות, אנחנו עובדים שונים בפיתוח של זנים ובהתאמה של זנים 

 של חממה גדולה.ובהקמה ת וובתי חולים ומשקיעים בתשתי

 

עם מכון מאוד אינטנסיבי יש לנו שיתוף פעולה  בתחום של הצמחים ובעלי חיים  :גנומיתעריכה 

כדי בתחום של עריכה גנומית בצמחים  תלחקלאו יצמן ועם האוניברסיטה העברית, הפקולטהו

 לפתח זנים יותר טובים לעתיד.

 4 יש לנו –לווין של משרד המדע בשיתוף עם צרפת  –אנחנו חברים בוונוס   :לווין המחקר וונוס

 חקלאות, חיזוי השקיה ונושאים שונים.חוקרים בפרויקטים של 

 .בה לאזרחים להשתמש אפשרובסטנדרטים ביטחוניים שפעם לא  תעומדהאינפורמציה מוונוס 

 היום אנחנו מקבלים את האינפורמציה ישירות למחשבים שלנו. כרגע זה רק צילום.

 

כדוגמת שהקמנו בגילת בגלל הצורך להגדיל את היבול מרכז   םדיסציפלינריימחקרים מולטי 

 אקלים.ה יחקלאות על סף המדבר הנושא מאוד אטרקטיבי בגלל שינוי

 , שילוב של חקלאות וסביבה.אקולוגיה-אגרושל  מנו מרכז הק –נוה יער בצפון 

 

ע"י קרן כתרומה הוקם ש צמחי ארץ ישראל יש לנו אוסף של :של צמחיםישראלי בנק גנים 

שאוסף את הזנים וזה של בוטנאים מקצועי ש בו צוות י וכספים שגם אנחנו הכנסנו. רוטשילד 

הם  ,אם החיטה - האוסף של פלדמןאת עם מכון ויצמן, קשר למעשה פרויקט לאומי. יש לנו 

 ביקשו להעביר אלינו.

 להעביר אלינו את האוסף שלהם. הם בתהליכיםרסיטת חיפה מאוניב

 .יישארהאוסף  אנחנו נושמדמוגן אטומית, גם אם במרתפים ונמצא זה 

שנה אם יפתחו את  200בטקס הפתיחה היה שמעון פרס וביקשנו ממנו לכתוב מסר לעתיד, ובעוד 

 האוסף ימצאו את המסר של שמעון פרס.

 

 ?עם הגנים : מה עושיםאמנון אהרוני
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פתוח לכולם, אנחנו בקשר עם  המאגר הזה: הזרעים והצמחים מיועדים לשימור, גלזראיתמר 

  בנקי זרעי בעולם.

 מרכיבים רפואיים ותזונתיים. יש מחקר שבודק

תן, הם מגדלים בקר וצריכים תלתן. מתברר ה מגיפה בצמח התלתלדוגמא באוסטרליה הי

יצרו קשר האוסטרלים זנים של תלתן והם שמורים בבנק הגנים, כאן שהבריטים בזמנו אספו 

הכל יש לזה תיעוד ומעלות ו -20זה נשמר ביובש של  מאתנו והתחילו לגדל.קיבלו את הזרעים ו

 .בברקודים

 ואתם מוזמנים לבוא לבקר.

 

 :יחידות 2ויש לנו עוד 

ועושים חקלאות וביולוגיה שבאים ללמוד על אלפי ילדים  מלמדים : יחידה לנוער שוחר מדע

 עבודות גמר.אצלנו 

 

 שיתוף פעולה עם משרד החינוך. מורים לחקלאות ולטבע מקבלים הרצאות.  :סמינר למורים

 ויש יחידה עסקית שעושה את הקשר.

 

 שלוש מכללות.יש לנו שיתוף פעולה עם כל האוניברסיטאות בארץ וגם שיתוף פעולה עם 

 אנחנו מנחים סטודנטים במשותף, חלק מהסטודנטים עושים אצלנו את העבודה.

ים טויכול להנחות דוקטורנ לחקלאות באוניברסיטה העברית אני למשל פרופ' בפקולטה 

 .ויש כמוני עשרותומסטרנטים 

 הצעירים יותר מקבלים הנחיה אד הוק בד"כ בשיתוף פעולה.

 

 ?: מי מממן את הסטודנטיםטנא רשף

 

 .המימון שלו והפרויקטים שלו ומקורות: כל אחד גלזראיתמר 

 

 הקרן של המדען הראשי במשרד החקלאות. : יש אתרשף טנא

 

 .60%: זו קרן חשובה מאוד ואנחנו מקבלים נתח נכבד של איתמר גלזר

 

רוב הסטודנטים הם מהאוניברסיטה . מחקרים משותפים עם גורמים שוניםיש לנו עשרות 

 הפקולטה לחקלאות. –העברית 

 

 יזה מח' מגיעים מאוניברסיטת חיפה.: מאאמנון אהרוני

 

 .מגאוגרפיהיש : גלזראיתמר 
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עם ובעריכה גנומית עם מכון ויצמן של המדען הראשי במשרד החקלאות אנחנו מגישים קול קורא 

 עובדים איתם גםבאוניברסיטה העברית, אנחנו מהפקולטה לחקלאות ויינשטיין ואבי לוי 

 בפרויקטים נוספים.

ולאחרונה אנחנו בפקולטה לחקלאות. בעיקר באוניברסיטה העברית מתן הרצאות וקורסים 

אקולוגיה של  נותנים הרצאות באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטת בר אילן, יותר בהיבטים

 חוקרים צעירים.של ליווי עדות ווכמובן אנחנו שותפים בתחומים של ועדות מקצועיות,  וסביבה

 ?ות להשתמש בו: האם יש לכם ציוד ייחודי שבאים אליכם מהאוניברסיטארשף טנא

 אבל לא משהו ייחודי. יות מסוימתיש לנו ציודי אנליזה ויש גם מומח איתמר גלזר:

 ?: הזכרת את אוסטרליה איך עזרתם להםיוחנן פרידמן

דור חדש  רה מקרה כזה, פותחים חלקה ומרביםם זרעים. אם קוה: פשוט שלחנו אליגלזראיתמר 

 ושולחים אליהם שק אחד או שניים.

 ?: מה הצפי לעמידות של הזרעיםברטלישראל 

 .שנה 200הצפי לעמידות הוא : איתמר גלזר

 ?יך מדען אצלכם יוצא לכינוס בחו"ל: ארשף טנא

: כמו באקדמיה, יש קרן השתלמות, יש לו אפשרות מקרנות מחקר והרבה פעמים הם איתמר גלזר

 להעלאה בדרגה. ד לכינוסים וזה חלק מהקריטריוניםמוזמנים. נוסעים הרבה מאו

 ?אתה חושב על תחום מסוים ?: איך אתה קולט אנשיםטנא רשף

 מאוד קשה.: זו שאלה מצוינות והתשובה גלזראיתמר 

 bottom-up, מערכת מורכבת של אסטרטגיהיש לנו  חשוב לנו, צריך להחליט מה הכי 

בתחום של ננו טכנולוגיה, התייעצנו עם אנשים בטכניון והבנו אנשים שאנחנו צריכים כשהחלטנו 

 .חקלאותהשזה תחום ששווה לפתח אותו בתחום 

 

סדר גודל של מיליון שקל כולל תמיכה בכח אדם וסיוע של   מקבל אצלנו היוםמתחיל חוקר 

לזה לשנה, לארבע שנים, לפעמים הוא צריך ציוד מסוים וגם שקל  200,000טכנאי, והוא מקבל 

 אנחנו דואגים.

 ?ISF -קרן הציוד של ההוא יכול לפנות להאם : טנא רשף

 : לא אנחנו לא בות"ת.איתמר גלזר

 .לקבל כסף למחקר אבל לא לתשתיות ISF -מוסדות שרשאים לפנות ל 50: יש רשף טנא

24 סיכום ישיבה עם פרופ' איתמר גלזר, ראש המחקר במינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) 157



 
 

8 
 

אמרו לנו  ובקשתי שחוקרים שלנו יוכלו להפנות הצעות מחקר. ISF -ל י: בזמנו הגעתגלזראיתמר 

אחרי חודש קיבלנו  ISFדיברתי עם המנהלים של  ים כי אנחנו מוסד ממשלתי.אשאנחנו לא זכ

 .הגיש הצעות מחקרמכתב שאנחנו יכולים ל

 הדברים האלה הם לא תורה מסיני.

 

: יש להם בעיה משפטית, כי הפעילות גם מתוקצבת על ידי משרד החקלאות ואסור כפל גדי לוין

 .תמיכות

תמצית של המצגת שלך עם חזון עתידי,  כדי עמודים,  3-2 אלינו אם אתה יכול לשלוחה: טנא רשף

שנוכל לצרף לדוח על מצב המדע ולהמליץ למקבלי ההחלטות איך להתנהל בעתיד, כל מסמך כזה 

 יוכל לעזור.

 ?איזה המלצות היית רוצה לראות :אהרוניאמנון 

צפיפות פני אתגר של משבר מזון והעולם עומד ב ': כשאני מסתכל בראיה הכוללתגלזראיתמר 

כל הנושא של מחקר שנובע  מיליון אנשים לפי הצפי. מכך 16ישראל תמנה  2050 -. בהיאוכלוסי

אם לא נעשה והוא קריטי  הבכמות סבירה ובאיכות לאוכלוסייהבטחת מזון וופיתוח בחקלאות 

 כי יש לנו יכולת גדולה.   מרעב, א תסבולישראל ליהיו לזה השלכות על אוכלוסיות בעולם. את זה  

 לעזור לעולם יש לנו הזדמנות פנטסטית לפתח דברים חדשניים אנחנו רוצים להיות אור לגוים, 

 וכדי לעשות את זה צריכים משאבים וכח אדם וצריכים להתאים את התשתיות.

 

 ?מהמחקרים האלו צמחו: כמה חברות סטרטאפ טנא רשף

שעסקו בחקלאות היום חברות בתחום הסטרטאפ שנים היו מעט מאוד  6-5: עד לפני איתמר גלזר

אות בנושאים רבים ושונים כגון חלופות מזון, מקורות חברות סטרטאפ בתחום של החקל 650יש 

 חברות. 350בעמק הסיליקון לדוגמא יש  חלבון, השקיה ועוד.

ים וגם זו ושעובדים היום בסטרטאפ PhDמתוך מכון וולקני יצאו הרבה חוקרים שעשו אצלנו 

 .תרומה חשובה שלנו למדינה

גם ויותר מתקדמים  אני מצפה שיומלץ בהקשר הזה לאפשר לנו לפתח דברים יותר גדולים 

 לענות על הצרכים האלה.בהקשר של כח אדם כדי שנוכל 

 מודה לך מאוד.אני : תודה רבה, מאוד מאלף. רשף טנא
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19.5.19 

 סיכום פגישה בקריה עם ד"ר נדב כהן, מהיחידה למחקר ותשתית טכנולוגית במפא"ת 

 משתתפים: פרופ' נעם אליעז ופרופ' רשף טנא

שנתי של האקדמיה על -פרופ' טנא: נותן הקדמה קצרה על מטרת הביקור ומסביר את המסגרת של ועדת הדו"ח התלת

להבין את קשרי מפא"ת והאקדמיה ולבחון דרכים להרחיבם. מסביר את הנושא של מצב המדע בארץ. מבהיר את רצוננו 

 "המעבדות הלאומיות".

ד"ר כהן: ישנה כעת פניה של הרשות לחדשנות לחדש את "המעבדה הישראלית לפיזיקה". מעבדה זו ממונה על קביעת 

 יה מועדות.הזמן של ישראל לפי חוק. כיום יש בה מועסקים בודדים וצריך להחליט לאן פנ

דנים בהקמת מכון פראונהופר בטכניון )וכן ליד מכון וייצמן(. מטרת מכונים כאלו היא לייצר רצף בין המחקר הבסיסי  -

והמו"פ שנעשה בחברות. שינוי זה יקטין את התלות של התעשייה במו"פ יישומי שייעשה באוניברסיטאות, שתוכלנה 

 בסיסי. חינוך ומחקר  -להתרכז במטרותיהן הקלאסיות

ת מנסה לקדם, בתאום עם ות"ת והרשות לחדשנות, נושא חדש של קידום "אסים" טכנולוגיים ומדעיים בין ”מפא -

שנים במפא"ת, יוביל פרויקטים  4-5האקדמיה, התעשייה ומפא"ת. הרעיון הוא, שחוקר מצטיין, למשל מהאקדמיה, יבלה 

ים גם להיות מומחים מהתעשייה ומשירות המדינה. דומה למודל גדולים בתחומו, ואחר כך יחזור לאקדמיה. האסים יכול

 של דרפ"א בארה"ב.

לאחרונה, בשלושה מרכזים להדפסה  –מפא"ת יזמה מספר מרכזים באקדמיה, שבהם הושקע סכום מכובד בציוד  -

רכים מחקרים מימד בטכניון, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת ת"א. מפא"ת גם רוכשת ציוד למעבדות בהן נע-בתלת

ם, תיתכן הרמת מרכזים נוספים ”עבורה. במסגרת הצעת "מדע וטכנולוגיות קוונטים" שהוגשה על ידי ות"ת לפורום תל

 כאלה, בנוסף לתמיכה במחקרים ובציוד.

, על פי אמות ISF -מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיות קוונטים נשפטות על ידי ה-הצעות מחקר שהוגשו במסגרת קרן ות"ת -

דה של מצוינות מדעית, ובמקביל ועדה פנימית במפא"ת בודקת את ההצעות לפי צרכים של מערכת הביטחון. ההחלטה מי

 הסופית לגבי קבלת הצעת מחקר תתקבל בוועדת היגוי משותפת של שני הגופים.

התעשייה שתבנה  לוויינים. חלקו יהיה באקדמיה, בשילוב-פרויקט חדש שנמצא בדיונים ראשוניים בתל"ם הינו של ננו -

 את הלוויינים.

מפא"ת תמשיך לתמוך בעיקר בפרויקטים ממוקדים באקדמיה, כפי שעשתה עד כה. המחקרים הללו נשפטים על ידי  -

 מפא"ת ומוכוונים לצרכים של מערכת הביטחון.

כביד על המשכיות רציפויות ומ-כמענה לטענתו של פרופ' אליעז, שהאישור לפרויקטים הוא על בסיס שנתי וזה יוצר אי -

המחקר )בעיקר תשלום מלגות לסטודנטים(, ד"ר כהן הסביר, כי תקציב מפא"ת הוא חלק מהתקציב השנתי של המדינה, 

שנתיים זקוקים לאישור שנתי. במציאות, לאחרונה ניתנו אישורים חצי שנתיים, דבר שהכביד -ולכן אפילו פרויקטים רב

נו נובע מהחלטה עקרונית כלשהי אלא מאילוצי תקציב ומשתדלים שיהיה רצף מאד על חוקרים באקדמיה. השינוי הזה אי

 באחריות המתאם המקצועי.  –

מרכז הפוטוניקה בממ"ג שורק: שלב ההקמה מסתיים השנה. לאחרונה הוחלט, כי המרכז יהיה בניהול חברת היישום  -

ורא ראשון למחקרים עם האקדמיה )"אור של ממ"ג שורק, כך שהמרכז יספק שרותים לאקדמיה ולתעשייה כאחת. קול ק

ראשון"( יצא לדרך. העיקרון בקול הקורא הזה, שחלק מהמחקר חייב להעשות במרכז הפוטוניקה בשורק. מפא"ת הוציא 

 -פרויקטים בהיקף של כ 4-5את הקול קורא וקיבל מספר הצעות, אותן שפט על ידי ועדה פנימית שלו, ואישר לאחרונה 

 ה. יתכן שיהיה מחזור שני. לשנ₪ אלף  150-200
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נושא נוסף, שעכשיו בדיונים עם ות"ת, רשות החדשנות וגורמים נוספים, הינו ניהול מחקר על ידי שימוש בבסיסים של  -

 (.Big Dataנתוני עתק )

פרופ' טנא: תכנית החומרים שהייתה אמורה להיות אחד מארבעת הצירים המרכזיים של פעילות ות"ת בנושא  -

נמחקה מחוסר משאבים. חלק קטן מהפעילות יתוקצב בנושא חומרים לטכנולוגיות קוונטיות. פרופ' אליעז התשתיות 

טכנולוגית -ואנוכי הבענו בפני ד"ר כהן את אכזבתנו מהשינוי הזה, שכן נושא החומרים כיום הינו מרכזי בעשייה המדעית

 באקדמיה, בגופי המחקר והפיתוח הביטחוני ובתעשייה.  

 הודנו לד"ר כהן על הפגישה והבטחנו להעמיד לרשותו את פרוטוקול הפגישה.  בסיכום -
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ישראל  –ניתוח ביבליומטרי של פרסומים מדעיים 

 בהשוואה לעולם

מטרת דוח זה להציג תמונת מצב עדכנית המתארת ומנתחת את תפוקות המו"פ האקדמי בישראל כפי 

 שהן באות לידי ביטוי בפרסומים מדעיים, לאורך זמן ובהשוואה בינלאומית. 

-ו Scopus הדוח נערך תוך שימוש בכלים ביבליומטריים ונתונים ממקורות שונים: מאגרי המידע 

Scimago  מביתElsevierו ,-WoS  שלClarivate . חלק מהנתונים במקורות אלה מחושבים בצורה

שונה לעומת הנתונים שפרסמנו בדוחות קודמים. הערכת תפוקות המחקר נעשתה מבחינה כמותית 

)מספר הפרסומים(, מבחינת התפלגות הפרסומים לפי שטחי המדע במדינה )שיעור הפרסומים בשטח 

מבחינת ההשפעה המדעית )המשתקפת במספר הציטוטים מדעי מכלל פרסומי המדע במדינה( ו

 ומדדים נוספים(, כל זאת בהשוואה בינלאומית ולאורך זמן. 

הניתוח נערך בשתי רמות: כלל הפרסומים הישראליים; שטחי מחקר ראשיים לפי הסיווג של מאגר 

 על פרסומי ישראל.  GIFבנוסף, נערך דיון מפורט בהשפעת מענקי המחקר של קרן  המידע.

 תפוקות מחקר 

זה מציג תפוקות מחקר ופיתוח בישראל בהשוואה בינלאומית, כפי שהן באות לידי ביטוי בפרסומים  פרק

מדעיים. פרסומים מדעיים מהווים תפוקה מרכזית של מחקר ופיתוח )במיוחד באקדמיות(, ולפיכך 

 ת המחקר בדירוגים עולמיים שוניםניתוחם משקף את הפעילות המדעית ומשמש כלי מרכזי בהערכ

 ובהחלטות השונות של פרטים, מוסדות ומדינות.

בשני העשורים האחרונים. בעוד מספר  1את השינוי במספר הפרסומים הישראלים מציג 1איור 

 0.92%-שיעור הפרסומים הישראלים מכלל פרסומי העולם ירד מ ;בתקופה זו 103%-עלה בהפרסומים 

-מ 2המזרח התיכוןשיעור הפרסומים הישראלים מכלל פרסומי  , וכן ירד2018-ב 0.74%-ל 1998-ב

במספר פרסומי ישראל לאורך  עליהעל אף שחלה  כלומר, .2018-ב 11.92%-ל 1998-ב 42.08%

בעולם כולו )שהיא  עליה( והן ביחס ל3איור במדינות מפותחות ) עליהנה הן ביחס לזו מתו עליההשנים, 

למשל באיזור המזרח התיכון(. לכן, בהשוואה בינלאומית  –משמעותית בעיקר במדינות מתפתחות 

 דירוגה של ישראל ממשיך במגמת ירידה במדד מספר הפרסומים )ראו בהמשך(.

  

                                                

 מהפרסומים המדעיים של ישראל מקורם באקדמיה 80%-למעלה מ 1

  Scimagoאתר  – לנתון זההמקור  2
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 3 והמזרח התיכוןלם השינוי במספר הפרסומים הישראלים ושיעורם מכלל פרסומי העו: 1איור 

 
 

בשנים עולם ה מכלל פרסומי שלהן ושיעורם מתאר את דירוג המדינות לפי מספר הפרסומים 2איור 

ארה"ב, ומקדימות אותה מדינות רבות אוכלוסין כמו  32-. ניתן לראות כי ישראל במקום ה2014-2018

סינגפור, שווייץ,  –של ישראל  הלז דומה ה שלהןאוכלוסיגודל הגם מדינות שתורכיה, אך ו סין, הודו, אירן

 – 2005, בשנת במדד זה 21-ישראל דורגה במקום ה 2000בשנת  , בלגיה ושוודיה.נורווגיהדנמרק, 

 26.4-במקום ה 2010-וב, 22-במקום ה

  2014-2018המדעיים בשנים מספר הפרסומים דירוג המדינות לפי : 2איור 

 

                                                

 )אלא אם כן צויין אחרת( Scopusמאגר  לנתונים הביבליומטריים בפרק זה הינוהמקור  3

 .חיפה, ישראל .2017גץ דפנה, לביד נעה, ברזני אלה. תפוקות מו"פ בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית,  4

 (קישור לאתר) 2018מוסד שמואל נאמן, 

האחוזים מציינים את שיעור 

מכלל של המדינה הפרסומים 

 פרסומי העולם בתקופה

26 דוח מוסד נאמן 165

https://www.neaman.org.il/R-D-Outputs-in-Israel-International-Comparison-of-Scientific-Publications-2017
https://www.neaman.org.il/R-D-Outputs-in-Israel-International-Comparison-of-Scientific-Publications-2017


6 
 

 

שנה, בישראל ובמדינות בנות  20על פני המדעיים מתאר את השינוי במספר הפרסומים  3איור 

 . האחוזים מתייחסים לשיעור השינוי במספר הפרסומים של כל מדינה במהלך התקופה.5השוואה

 1998-2018ישראל ומדינות בנות השוואה,  –השינוי במספר הפרסומים המדעיים : 3איור 

 
 

 עליהניכרת במספר הפרסומים, אולם זו אינה מדביקה את קצב ה עליהניתן לראות כי ישראל מציגה 

מספר הפרסומים של מדינה תלוי, בין יורד.  -במדינות אחרות ולכן דירוגה של ישראל בין המדינות 

השאר, גם בגודל האוכלוסיה שלה. לפיכך, כדי להשוות בין מדינות מקובל להציג את מספר הפרסומים 

 שלהן לנפש.

-2008שלוש תקופות בין השנים המדינות לפי מספר הפרסומים למיליון נפש ב של מציג דירוג 4איור 

בעולם במספר הפרסומים לנפש,  16-במדד זה מדורגת ישראל בתקופה האחרונה במקום ה .2018

דומה לזו של  המהווה פחות ממחצית הפרסומים לנפש בשווייץ המדורגת ראשונה )ובעלת אוכלוסיה

ישראל(, וכשליש פחות ממספר הפרסומים לנפש בדנמרק המדורגת שניה )ובעלת מחצית האוכלוסיה 

 בהשוואה לישראל(.

מדינות מתפתחות.  -ניתן לראות באופן ברור כי בראש הדירוג ניצבות מדינות מפותחות ובתחתיתו 

בה, ובעקיפין גם ביחס למדדים אכן, מדד זה משקף היטב את מיצובה של מדינה ביחס למעמד המדע 

 .כלכליים וחברתיים בכלל

בהשוואה בינלאומית, דירוגה של ישראל ממשיך במגמת ירידה במדדי פריון שונים: מספר הפרסומים, 

מספר הפרסומים לנפש, חלקה בפרסומי העולם. ירידה זו נובעת הן מגורמים פנימיים של ישראל )שיעור 

מים ובמיוחד במספר הפרסומים לנפש( והן מגורמים עולמיים צמיחה אקדמי נמוך במספר הפרסו

 )צמיחה תלולה במספר הפרסומים בכלל, ובמדינות מתפתחות בפרט(.

 

                                                

ומספר הפרסומים.  האוכלוסיהההשוואה נבחרו מדינות שדומות למדינת ישראל מבחינת גודל -לרשימת המדינות בנות 5

מפורטים בפרק "השוואת ישראל למדינות נבחרות במדדים שונים" בדו"ח שפורסם בנושא השיקולים לבחירת המדינות 
 4"2017"תפוקות מו"פ בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית, 

שיעור השינוי את האחוזים מציינים 

במספר הפרסומים של כל מדינה 

 במהלך התקופה
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  2018-2008, נפשמיליון לפי מספר פרסומים ל 6דירוג המדינות: 4איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 מפרסומי העולם בתחום אחת מהתקופות.  0.5%ללים את רשימת המדינות שפירסמו הדירוגים כו 6

 (The World Bank)מקור:  נתוני האוכלוסיה חושבו לפי שנת הביניים בכל תקופה

 13-ישראל ירדה מהמקום ה

 16-למקום ה 2008-2010-ב

 2016-2018-ב
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 שיתוף פעולה בינלאומי והשפעה מדעית 

שיעור הצמיחה הגבוה בשיתוף הפעולה הבינלאומי בין חוקרים במהלך העשורים האחרונים תורם 

לשיתוף הידע ולקידום המדע. פרסומים ישראלים הנספרים כשת"פ בינלאומי כוללים מאמרים שנכתבו 

ע"י חוקרים בעלי שיוך לכתובת ישראלית יחד עם חוקרים ממדינות אחרות. פרסומים אלו כוללים הן 

מחברים( והן מאמרים שפורסמו ע"י פרויקטים  2אמרים שנכתבו ע"י צוותי מחקר קטנים )לפחות מ

 (.CERNבינלאומיים עתירי מחברים )דוגמת 

מים מדעיים של ישראל בהשוואה למדינות מציג את השינוי בשיעור השת"פ הבינלאומי בפרסו 5איור 

מאמרים שנכתבו בשיתוף שווייץ, בלגיה וסינגפור מובילות בשיעור הנבחרות במהלך העשור החולף. 

בסינגפור ניתן  (.המדינות שנבדקועם חוקרים ממדינות אחרות )מבין כלל הפרסומים המדעיים של 

, אחריה 38% –הגבוהה ביותר בשיעור השת"פ הבינלאומי בתקופה שנבדקה  הצמיחהלראות את 

בשיעור השת"פ  14%של  עליה –; לישראל 25%של  עליה –והולנד  30%של  עליהעם  –פינלנד 

 הבינלאומי במהלך העשור.

 2017-20087למדינות נבחרות, ישראל בהשוואה  -שיעור השת"פ הבינלאומי בפרסומים מדעיים : 5איור 

 

 

של מדינה היות  מדעיים עשוי להשפיע על מספר המאמרים במחקריםשת"פ הבינלאומי שיעור ה

אחת מהמדינות שהחוקרים פרסומים הנכתבים במסגרת קבוצות מחקר בינלאומיות נספרים עבור כל ו

 ששיעור השת"פהמדינות  8מתוך  7-שניתן לראות  2איור בבכתיבת המאמר. שלהן השתתפו 

גבוה מישראל במספר הפרסומים מדורגות גם , (5איור הבינלאומי שלהן גבוה מזה של ישראל )

                                                

 Scimago Journal & Country Rankהמקור לנתונים בגרף זה:  7

בשיעור השת"פ הבינלאומי  שווייץ, בלגיה וסינגפור מובילות

 בפרסומים מדעיים במהלך העשור החולף. 

 באותה תקופה.הצמיחה הגבוהה ביותר במדד זה  –לסינגפור 
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שיתוף פעולה  מדינות בעלות אוכלוסיה בגודל דומה לזה של מדינת ישראל. שאלוהמדעיים, למרות 

 .על מספר הציטוטים של פרסומים גם אומי עשוי להשפיעבינל

קבע כי מאמרים הנכתבים ע"י מחברים ממדינות שונות עשויים לזכות במספר  2018-שפורסם ב 8מחקר

שיעור הפרסומים שנכתבו בשת"פ בינלאומי )של ישראל ומדינות  מוצג 6איור ב. גבוה יותר של ציטוטים

  בנות השוואה( ביחס למספר הפרסומים וממוצע הציטוטים לפרסום.

כך גם ממוצע ניתן לראות כי לישראל השיעור הנמוך ביותר של פרסומים שנכתבו בשת"פ בינלאומי, ו

 הציטוטים לפרסום שלה.  

 – 9ציטוטים לפרסוםהממוצע ביחס למספר הפרסומים ושיעור השת"פ הבינלאומי בפרסומים מדעיים, : 6איור 

 201610ישראל בהשוואה למדינות נבחרות, 

 

 

במהלך  בשתי תקופות המדינות המובילות בפרסומים משותפים עם ישראל 20ניתן לראות את  7איור ב

 למדי דומהרשימת המדינות בעשיריה הראשונה  .2016-2018לעומת  2008-2010העשור החולף: 

ברשימת המדינות המובילות  9-הלמקום  14-מהמקום העלתה שסין  מלבדבהשוואה בין התקופות; 

 במספר הפרסומים המשותפים עם חוקרים מישראל.

  

                                                

8   Hsiehchen, D., Espinoza, M., & Hsieh, A. (2018). Evolution of collaboration and optimization of 

impact: self-organization in multinational research. Scientometrics, 1-17 

9 Citations per Document: Average citations per document published during the source year, --i.e. 

citations in years X, X+1, X+2, X+3... to documents published during year X 

כדי  – 2016 -מו בשנה אחת שפורסממוצע הציטוטים משתנה עם הזמן ולכן הגרף מציג את נתוני הציטוטים של מאמרים 
 לאפשר השוואה תקפה

 Scopusהמתבסס על נתוני מאגר  Scimagoהמקור לנתונים באיור זה: אתר  10

גודל העיגול מייצג את מספר 

 הפרסומים של כל מדינה
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 2018-2008, 11משותפים עם ישראל בפרסומים דירוג המדינות המובילות: 7איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדדי ציטוטים 

ממוצע  -ההשפעה המדעית של פרסומים נבחנת כיום בעיקר על סמך נתוני ציטוטים: באופן ישיר 

ציטוטים לפרסום; שיעור הפרסומים המצויים באחוזונים העליונים של הפרסומים המצוטטים ביותר, או 

שיעור הפרסומים שהופיעו בכתבי העת המובילים )שנקבעו כמובילים על פי מספר  -באופן עקיף 

ציטוטים שהתקבלו עבורם(. מדדים אלה משמשים להערכת המחקר בדירוגים עולמיים שונים )מדד ה

 שנחאי, מדד ליידן, מדד טיימס( ומכאן גם בקבלת ההחלטות השונות של פרטים, מוסדות ומדינות. 

                                                

 100%-ולכן סכום האחוזים גדול מ שנכתבו ע"י חוקרים ממספר מדינות נספרים עבור כל אחת מהמדינותמאמרים  11

המשותפים עם המדינה מכלל  המאמריםהאחוזים מציינים את שיעור 

 עם חוקרים מחו"ל בתקופה שנבדקה בשיתוףשנכתבו  הישראלים םפרסומיה
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במהלך השנים עסקנו רבות במדדים אלה, ונוכחנו לדעת כי מספר הציטוטים הממוצע לפרסום עשוי 

וביניהם: מספר המחברים; שיתוף פעולה בינלאומי בפרסומים; שיתוף  12ת מושפע מגורמים רביםלהיו

 פעולה עם התעשייה בפרסומים; מספר הפרסומים.

 13Highly Cited in Field במספר הציטוטיםהמאמרים המוגדרים כמובילים  מספרמציג את  8איור 

מדורגת במקום של ישראל ומדינות נבחרות, בהשוואה למספר הפרסומים הכולל של כל מדינה. ישראל 

לפי מספר המאמרים  8-)מבין המדינות שנבדקו( ובמקום ההמאמרים  המספר של כללבדירוג לפי  6-ה

 המצוטטים ביותר.

, ישראל בהשוואה למדינות נבחרות, 14Highly Cited in Field -מספר המאמרים המצוטטים ביותר : 8איור 

2016-2018 

 

 

 Essential Scienceהינו  14איור עד  9איור המוצגים בהציטוטים המקור לנתוני הפרסומים ו

Indicators (ESI)  שלClarivate ב הנכלליםעת -כתבי 11,000-מכסה למעלה מ. מאגר זה- Web 

of Science Core Collectionמה  –ם של פרסומים מכנסים ב לציין שמקור זה אינו כולל נתוניו. חש

חלק ניכר מהפרסומים מקורם בכנסים, תחומים שבהם שעלול להשפיע על מדדים ביבליומטריים של 

 כמו מדעי המחשב והנדסה.

. ניתן 2009-2018מתאר את ממוצע הציטוטים לפרסום של ישראל ומדינות נבחרות בשנים  9איור 

ביותר  הגבוהה עליהבמדד זה. סינגפור מראה את ה עליהלראות כי בכל המדינות המתוארות יש 

(,  16%) שוודיה(, 17%) ובלגיה (, דנמרק19%פינלנד )ו ישראל(, 21%(, אחר כך נורווגיה )42%)

 (. כלומר, ישראל עולה במדד זה, אך פחות ממדינות אחרות וממקום יותר נמוך.  13%) והולנדשווייץ 

  

                                                

מוסד שמואל  .חיפה, ישראל .2018, פרסומים מדעיים - תפוקות מחקר ופיתוח בישראלגץ דפנה, לביד נעה, ברזני אלה.  12

 נאמן

13 The Highly Cited Threshold reveals the minimum number of citations received by the top 1% of 

papers from each year 

 Web of Scienceמקור לנתונים:  14
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 8201-920015ישראל בהשוואה למדינות נבחרות,  -השינוי בממוצע הציטוטים לפרסום : 9איור 

 

 

השינוי במספר הפרסומים וממוצע ציטוטים לפרסום עבור  ר( מתוא14איור -10איור באיורים הבאים )

המתונה במספר הפרסומים  עליהאה למדינות בנות השוואה. ניתן לראות את המספר שטחים, בהשוו

 ובממוצע הציטוטים של פרסומי ישראל בהשוואה למדינות בנות ההשוואה.  

ישראל בהשוואה  -ממוצע הציטוטים לפרסום ו במספר המאמריםהשינוי  - Clinical Medicine: 10איור 

 15 2018-2009נבחרות, למדינות 
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ישראל בהשוואה למדינות  -השינוי במספר המאמרים וממוצע הציטוטים לפרסום  - Physics: 11איור 

 15 2018-2009נבחרות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל  -השינוי במספר המאמרים וממוצע הציטוטים לפרסום  -Social Sciences, General : 12איור 

 15 2018-2009בהשוואה למדינות נבחרות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל בהשוואה למדינות  -השינוי במספר המאמרים וממוצע הציטוטים לפרסום  - Chemistry: 13איור 

 15 2018-2009נבחרות, 
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ישראל בהשוואה למדינות  -השינוי במספר המאמרים וממוצע הציטוטים לפרסום  - Engineering: 14איור 

 15 2018-2009נבחרות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסום ב-Open Access  

 כולל. מונח זה Open Access (OA)-בגורם נוסף שעשוי להשפיע על מספר הציטוטים הינו פרסום 

תפוקות מחקר שמתפרסמות במקורות מקוונים ושניתן להוריד אותן ללא תשלום. המקורות כוללים 

וכאלו שאינם שפיטים, מאמרים מכנסים  (peer-reviewedעת אקדמיים שפיטים )-מאמרים מכתבי

(Proceedings.פרקים מספרים, תזות ועוד ,) 

-ים הגיעו למסקנות שאינן חדעל מספר הציטוטים של מאמר OA-מחקרים שבחנו את השפעת ה

ביצע סקירת פרסומים קודמים שעוסקים בנושא וקבע כי רובם  2016-שפורסם ב 16משמעיות. מחקר

  Open Access -זוכים למספר ציטוטים גבוה יותר שהוגדר כ OA-מצאו שמאמרים שמתפרסמים ב

(OACA) Citation Advantageות הפרסומים . מידת ההשפעה על הציטוטים משתנה בהתאם לתרב

 במדעי החקלאות. 600%בביולוגיה ועד  36%החל משיפור של  –והציטוטים בכל אחד מתחומי המחקר 

נבחרות, ועולה הציטוטים של מדינות וממוצע  OA-מתאר את שיעור הפרסומים המופיעים ב 15איור 

  . ממנו כי אין בהכרח קשר ישיר ביניהם

  

                                                

16 Tennant, J. P., Waldner, F., Jacques, D. C., Masuzzo, P., Collister, L. B., & Hartgerink, C. H. (2016). 

The academic, economic and societal impacts of Open Access: an evidence-based review. 
F1000Research, 5 
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, ישראל בהשוואה למדינות נבחרות – Open Access מסוג מאמרים המתפרסמים במקורותהשיעור : 15איור 

2018-2014 17  

 

  מחקר שטחיהתפלגות הפרסומים לפי 

מדרג השטחים מתאר את שיעור הפרסומים בכל שטח מדעי מכלל פרסומי המדינה. שיעור זה מושפע 

מהקצאת משאבים ומתרבות המחקר, מאפייני הפרסומים והציטוטים בכל שטח )בשטחים מסויימים, 

סדרי גודל מאשר  1-2-ה בלמשל בפיסיקה ומדעי כדור הארץ, מספר הפרסומים השנתי הממוצע גבו

בשטחים אחרים וכך גם הציטוטים(. לכן, בהנחה שתרבות המחקר והפרסומים דומה בין המדינות, 

יש בעיקר תועלת בהשוואה בין מדינות ובהשוואה  –למדרג השטחים על פי שיעור הפרסומים בכל שטח 

מדעית של המחקר בשטח למדרג העולמי. כן ראוי לציין כי מדרג השטחים אינו מצביע על השפעה 

כלשהו או על רמת המחקר במדינה; וכי קיימת חפיפה בין שטחים היות ומאמר יכול להיות מסווג למספר 

 שטחים.

המחקר השונים בהתאם לכתבי העת בהם פורסמו  לשטחימסווג את הפרסומים  Scopusמאגר המידע 

 330-ככל אחד מהם מורכב ממספר תתי שטחים )בסך הכל יש ששטחי מדע ראשיים,  27-סיווג ל וכולל

 .מתאר את מדרג השטחים הראשיים בישראל בשתי תקופות 16איור . 18תתי שטחים(

  

                                                

 magoSciאתר  –; המקור לממוצע הציטוטים Scopusמאגר  -מספר המאמרים המקור ל 17

 יכול להיות מסווג למספר שטחיםמאמר  Scopusחשוב לציין כי לפי השיטה הנהוגה במאגר  18

  והאחוזים גודל העיגול

 את שיעור הפרסומים  יםמייצג

 Open Access-ב
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הישראלים מכלל פרסומי העולם  ושיעורם של הפרסומים המדעיים לפי שטחים הפרסומים פלגותהת: 16איור 

 2018לעומת  2014בתחום, 

 

 

 (.2014-2018מציג את מדרג השטחים העיקריים בישראל לעומת העולם בתקופה האחרונה ) 17איור 

השטח כי דירוג השטחים מושפע מתרבות הפרסומים השונה בכל אחד בתחומי המחקר. להדגיש  חשוב

מפרסומי ישראל, בכל התקופות שנבדקו,  30%-רפואה: כבעל הדירוג הגבוה ביותר בישראל הוא 

 מסווגים לשטח זה, ובאופן דומה לעולם. 

 הבדלים ראויים לציון במדרג השטחים בין ישראל לעולם הם:

 שטחים בעלי דירוג נמוך בישראל בהשוואה לעולם (1

 בישראל 24בעולם; מקום  15מקום   : אנרגיה 

 בישראל 16בעולם; מקום  11מקום   : סביבה 

 בישראל 6בעולם; מקום  2מקום   : הנדסה 

 בישראל 17בעולם; מקום  13מקום  : הנדסה כימית 

 

האחוזים מציינים את שיעור 

הפרסומים הישראלים 

 מפרסומי העולם בכל תחום
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 שטחים בעלי דירוג גבוה בישראל בהשוואה לעולם (2

  בעולם 10בישראל; מקום  7מקום  : מתימטיקה 

  בעולם 5בישראל; מקום  2מקום  : פיסיקה 

  בעולם 20בישראל; מקום  12מקום  : פסיכולוגיה 

  בעולם  19בישראל; מקום  13מקום  : מדעי המוח 

ההבדלים במדרג השטחים השונים בין ישראל לעולם מתבטאים בתרומת ישראל לפרסומי העולם על 

ם ירד חלקה של ישראל בפרסומי העולם בתקופה . בכלל השטחי16איור פי שטחים, כפי שניתן לראות ב

האחרונה, מהסיבות שתוארו לעיל. אולם ניתן לראות כי בשטחים פסיכולוגיה, מדעי המוח ומתימטיקה 

(. אכן, בכל 0.1%ויותר מחלקה של ישראל באוכלוסיית העולם ) 10תרומתה של ישראל גבוהה פי 

 0.7%-תה )כלל פרסומי ישראל תורמים כהשטחים גבוהה תרומתה של ישראל משיעור אוכלוסיי

 (, אך היא נמוכה יחסית במיוחד בשטחים מדעי הסביבה, אנרגיה והנדסה.2איור לפרסומי העולם, 

 2014-2018ישראל בהשוואה לעולם,  –התפלגות הפרסומים המדעיים לפי שטחים : 17איור 

 

 

 

 

 

 

בכל האחוזים מציינים את שיעור הפרסומים 

 תחום מכלל פרסומי ישראל והעולם בהתאמה
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 סיכום  

התמונה הביבליומטרית הכללית מצביעה על כך שהישגי ישראל, כפי שהם מתבטאים במספר 

הפרסומים ובמדדי השפעה מדעית, אינם גבוהים ביחס למדינות נבחרות ולעולם. ויותר מכך, אף יורדים 

 בהשוואה בינלאומית במהלך השנים. 

פריון שונים: מספר הפרסומים,  בהשוואה בינלאומית, דירוגה של ישראל ממשיך במגמת ירידה במדדי

מספר הפרסומים לנפש, חלקה בפרסומי העולם. ירידה זו נובעת הן מגורמים פנימיים של ישראל )שיעור 

צמיחה אקדמי נמוך המוביל למעשה לקיפאון במספר הפרסומים ובמיוחד למספר הפרסומים לנפש( 

 במדינות מתפתחות בפרט(.והן מגורמים עולמיים )צמיחה תלולה במספר הפרסומים בכלל, ו

ישראל מציגה עליה בכל מדדי ההשפעה המדעית, אולם זו אינה מדביקה את קצב העליה במדינות 

 יורד. -מפרסומי העולם  0.5%אחרות ולכן דירוגה של ישראל בין המדינות שפרסמו לפחות 

די פריון והשפעה בהשוואה בינלאומית נמצא כי מדינות המציגות מיצוב מדעי גבוה של פרסומיהן במד

מדעית הן מדינות בהן יש מספר גבוה של פרסומים לנפש, ושיעור גבוה מפרסומי המדינה נכתב בשיתוף 

 פעולה עם חוקרים מחו"ל ומהתעשייה. אלה הכיוונים בהם כדאי לפעול.

הנתונים נאספו ממאגרים ביבליומטריים שונים )כפי שפירטנו לאורך הפרק( והתוצאות שהתקבלו 

 ת על מגמות דומות.מצביעו

 GIF גרמניה למחקר ופיתוח מדעי-קרן ישראל

של  50-שנה, החל מסוף שנות ה 60-שיתוף הפעולה במחקר מדעי בין גרמניה לישראל מתקיים כבר כ

המאה העשרים, ובערוצים רבים: הן דרך קרנות ייעודיות לשתי המדינות והן במסגרת מענקים 

פרויקטים משותפים  679התבצעו  FP7במסגרת , 2017-ן לנכובינלאומיים של האיחוד האירופי )

 .19(השתתפו מדינות נוספות –, בחלקם לישראל וגרמניה

שיתוף פעולה זה מתבטא גם בפרסומים משותפים, מהם עולה כי גרמניה היא שותפת מחקר עיקרית 

( 354,359מפרסומי ישראל ) 7%( מהווים 25,542של ישראל: פרסומים משותפים לישראל וגרמניה )

מפרסומי  23%פרסומים המהווים  80,342בעשרים השנים האחרונות, במקום השני אחרי ארה"ב )

 ישראל(. 

-GIF Germanלישראל וגרמניה מספר רב של קרנות מחקר משותפות. אחת הקרנות המרכזיות היא 

Israeli Foundation for Scientific Research and Development שאף מעוגנת בחוק משנת ;

1994 . 

במשותף על ידי שתי המדינות כקרן  1986הוקמה בשנת  GIFגרמניה למחקר ופיתוח מדעי -קרן ישראל

צמיתה במטרה לקדם ולממן פרויקטים משותפים במחקר מדעי בסיסי ויישומי בכל תחומי המדע. תקציב 

הקרן למחקרים ולניהול שוטף נגזר מפירות ההשקעה של הון היסוד שלה. יושבי הראש של הקרן הם 

( העומדים בראש מועצת BMBFשר המדע והטכנולוגיה הישראלי ושרת החינוך והמחקר של גרמניה )

מגרמניה(. -3-מישראל ו 3נגידים. שאר חברי מועצת הנגידים הם מדענים בכירים משתי המדינות )ה

משרדי הקרן ממוקמים בירושלים ולפי תקנון הקרן, העומד בראשה הוא ישראלי שנבחר ע"י מועצת 

ניה נתרם שווה בשווה על ידי ממשלות ישראל וגרמ GIFהנגידים ומאושר ע"י השרים. הון היסוד של קרן 

הוגדל התקציב למחקרים של הקרן על ידי שני  2010-2012מיליון אירו. בשנים  203ועומד כיום על 

הוגדל התקציב  2014-2017מיליון אירו לשנה. ובין השנים  4.8המשרדים הממונים, בהיקף של 

בין מיליון אירו לשנה. ישנה הבנה  5למחקרים של הקרן על ידי שני המשרדים הממונים, בהיקף של 

                                                

19 Federal Ministry of Education and Research - The International Bureau / Fields of Activity - Country 

Cooperation (website) 
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שנים אבל היא  4שני המשרדים על המשך הגדלת תקציב המחקרים בחמישה מיליון יורו לשנה למשך 

 לא קודמה על ידי משרד המדע הישראלי. 

התכנית הרגילה שהותוותה מיומה  .21GYSM-ו YSP20תכנית "הרגילה", הלקרן שלוש תכניות: 

 3שתי המדינות למחקר שאורך הראשון של הקרן מעניקה מענקי מחקר לצוותי מחקר משותפים מ

 אחד מכל מדינה. ,שנים. מספר החוקרים המינימלי בצוות מחקרי מונה שני חוקרים

 ,ה"רגילה"( תכניתפעולה בין חוקרים )ההשיתופי  תכניתבנוסף ל GIFמפעילה  2001החל משנת 

ו יחסי מיועדת למדענים שטרם יצר תכנית(. הYSPתכנית מענקי מחקר מיוחדת למדענים צעירים )

עבודה עם מדענים במדינה האחרת ומטרתה לאפשר לחוקרים בצעדיהם הראשונים באקדמיה לאתר 

שותפים פוטנציאלים לעבודת המחקר שלהם בארץ האחרת. בניגוד לתכנית הרגילה המותנית בהגשה 

( YSPלכל הפחות, אחד מכל מדינה, הצעה במסגרת תכנית הצעירים ) משותפת של שני חוקרים

ולמקוריות של ההצעה.  לחדשנותהצעת יחיד, ללא שותפים. תשומת לב מיוחדת ניתנת מוגשת כ

שנים לאחר יום קבלת תואר הדוקטורט או תואר מקביל( ומענק  8 )עד צעירים חוקריםמיועדת להתכנית 

שנים(. התכנית נותנת  3"הרגילה" שמשכה הוא  תכניתהמחקר מיועד לשנה אחת בלבד )בניגוד ל

אחרת מתוך כוונה שיוכלו הנות להציג את עצמם ואת פעילויות המחקר שלהם במדינה למדענים הזדמ

מועמדים בחברה המדעית של הארץ האחרת לשיתופי פעולה מדעיים  בה לאתר תכניתבאמצעות ה

 הרגילה או בכל מסגרת אפשרית אחרת.  GIFבמסגרת תכנית 

אירו  40,000-עמדו על ממוצע של כ תכניתתנו בשנים הראשונות לקיום היתקציבי מענקי המחקר שנ

בשנת המחקר  YSPה  תכניתלחוקר. במהלך השנים תקציבי המענקים פחתו. תקציב מענק ממוצע ב

 אירו.  21,000עמד על  2019-שהחלה ב

במובן  YSP-ה תכנית. זוהי תכנית משלימה לGYSMאת תכנית  GIF-מפעיל ה 2016החל משנת 

נת למפגש והיכרות בין מדענים צעירים ותחומי מחקר בשדה שהיא נועדה להוות פלטפורמה מאורג

המחקר העיקרי שלהם באמצעות סדנאות מחקריות בהנחיית חוקרים מובילים בתחומם משתי 

נוסדה  תכנית. הביותר חדשנייםהונוגעות בתחומים  תדיסציפלינריו-המדינות. הסדנאות הן לרוב אינטר

 מהמדינהים צעירים שנחשפים לקהילה המדעית מתוך כוונה להרחיב את מספר המדענים/חוקר

א הרחבת מעגל ההיכרות של החוקרים הצעירים עם חוקרים והסדנאות המהאחרת. התוצר המצופה 

ובין  GIF-האחרת בכוונה להובילם לשיתופי פעולה בעתיד, בין אם הגשה של הצעת מחקר ל מהמדינה

הסדנאות מנסות לתקן לקונה באי היכרות  אם למסגרות אחרות באירופה בפרט ובעולם בכלל. בנוסף,

של חוקרים ומדענים צעירים גרמנים את הקהילה המחקרית הישראלית. זה נכון כמובן לעיתים גם 

 אבל במידה פחותה יותר.  ההפוך,בכיוון 

של מדענים צעירים. לאורך  תכניתב 449-הרגילה, ו תכניתמחקרים ב 1,400מימנה הקרן  2019עד 

הרגילה עומד  תכניתממוצע של מחקרים הנבחרים מדי שנה לקבלת מלגת מחקר במספר הההשנים, 

( לקבלת מלגת מחקר YSPהמדענים הצעירים ) תכניתמספר הממוצע של מחקרים בהלשנה ו 47על 

 בשנה.  28עומד על 

 תכניתחלה ירידה במספר המלגות הניתן לחוקרים ב, 2015בשנים האחרונות, ובמיוחד החל משנת 

מענקי  37הם:  2018בישיבת מועצת הנגידים האחרונה בשנת  שאושרוהרגילה. מספר מענקי המחקר 

 הצעירים.  תכניתב 15-הרגילה ו תכניתמחקר ב

 הקרן עברה לסבב הגשות תלת שנתי.  2016החל משנת 

עור ההצלחה יא גדול ושוההצעות המוגשות לקרן ה מספרלמרות המעבר לסבב הגשות תלת שנתי, 

success rate)) - הרגילה על פחות  תכניתעומד בשנים האחרונות ב - שיעור ההצעות שאושרו

                                                

20 YSP - The Young Scientists Programme 

21 GYSM - GIF Young Scientists’ Meetings 
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-בהשוואה לכ 25%-שיעור ההצלחה מבין המגישים על כ עומדבתכנית הצעירים  .מעשרים אחוזים

 בשנים עברו. 30%

 לפי מוסדות ושנים ולפי סוג התכנית: GIFמציג את מספר החוקרים שקיבלו מימון מקרן  18איור 

Regular / Young. 

 2011-2017, לפי מוסדות ושנים GIFהתפלגות החוקרים שקיבלו מימון מקרן : 18איור 

 

 זכו במהלך השנים לפרסים הבאים: GIFזוכי מענקי 

 מגרמניה 12מישראל;  3 - פרס נובל

 מגרמניה 2מישראל;  10 - פרס וולף

 מגרמניה 64; פרס לייבניץ )גרמניה(

 מישראל  37 - פרס ישראל

)חשוב לציין שבתקופה  22GIFהשינוי במספר הפרסומים הישראלים במימון מתאר את  19איור 

נכתבו ללא שת"פ גרמני(, בהשוואה  GIFמהפרסומים הישראלים שפורסמו במימון  56%-שנבדקה כ

לשינוי במספר הפרסומים הישראלים, ומספר הפרסומים הישראלים שנכתבו בשיתוף עם חוקרים 

 .23מגרמניה

  

                                                

 –עשויים לכלול מחברים מישראל בלבד; פרסומים משותפים למחברים מישראל וגרמניה  GIFפרסומים ישראלים במימון  22

 GIFעשויים להתפרסם שלא במימון 

 GIFכולל  23

26 דוח מוסד נאמן 180



21 
 

, בהשוואה לשינוי במספר הפרסומים הישראלים GIFהשינוי במספר הפרסומים הישראלים במימון : 19איור 

 1998-2018בשת"פ עם חוקרים מגרמניה,  והפרסומים שנכתבו

 
 

 253%-)לעתים יחד עם מענקים אחרים( עלה ב GIFמספר הפרסומים הישראלים שקיבלו מימון מקרן 

באותה תקופה(, ושיעורם  105%-במהלך שני העשורים החולפים )מספר הפרסומים הישראלים עלה ב

 . 2018-ב 1.3%-ל 1998-ב 0.8%-מכלל פרסומי ישראל עלה מ

המימון עשויה לנבוע מכך שתיעוד קרנות  GIFמרשימה זו במספר הפרסומים שקיבלו מימון מקרן  עליה

במספר  עליהבמאגרי המידע הביבליומטריים נעשה מדויק יותר בשנים האחרונות. עם זאת, ייתכן כי ה

)הפרסומים  2014ובשנת  2010הפרסומים אכן אמיתית ומשקפת את הגדלת תקציבי הקרן בשנת 

 מופיעים לרוב לאחר מספר שנים מתחילת המחקר(.

בשנים  GIFתחומי המחקר המובילים של המאמרים הישראלים שזכו למימון מקרן  10מציג את  20איור 

. האחוזים מייצגים את שיעור הפרסומים בתחום מכלל הפרסומים הישראלים שזכו למענק 1998-2018

GIF עת העוסקים -( פורסמו בכתבי39%-כר מהמאמרים )כבתקופה שנבדקה. ניתן לראות שחלק ני

שבהן  24ATLASבפיזיקה ואסטרונומיה. חלק מפרסומים אלו נכתבו במסגרת תכניות מחקר מסוג 

 ובפרסומים שלהן משתתפים חוקרים רבים ממגוון רחב של מדינות.

 1998-2018בשנים  GIFשל המאמרים הישראלים שזכו למימון מקרן  תחומי המחקר המובילים: 20איור 

 

                                                

24 A Trans-AtLantic Assessment and deep-water ecosystem-based Spatial management plan for 

Europe (website) 
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הפרסומים הישראלים המובילים במספר הציטוטים מבין המאמרים  5בטבלה הבאה ניתן לראות את 

(. יש לקחת בחשבון כי מספר 2014-2018השנים החולפות ) 5במהלך  GIFשציינו כי זכו בקרן 

 למאמרים ישנים יותר עשוי להיות מספר ציטוטים גבוה יותר.הציטוטים עשוי לעלות עם הזמן ולכן 

 GIFהפרסומים הישראלים המובילים במספר הציטוטים מבין המאמרים שציינו כי זכו בקרן רשימת  :1טבלה 

2014-2018 

 

 נוספים:מקורות 

אוניברסיטת  -רשות המחקר ( )GIF (2020-2019ישראל -הגשת הצעות מחקר לקרן גרמניהקול קורא ל

 (ת"א

 

Israeli Inst Citations Year Source Article Title 

HUJI 520 2014 Molecular Cell CircRNA Biogenesis competes with 

Pre-mRNA splicing 

HUJI 376 2014 Molecular Cell Circular RNAs in the Mammalian Brain 

Are Highly Abundant, Conserved, and 

Dynamically Expressed 

Weizmann, 

Sourasky MD 

270 2016 Nature The microbiome and innate immunity 

Technion 242 2014 Progress in 

Polymer Science 

PolyHIPEs: Recent advances in 

emulsion-templated porous polymers 

Weizmann 137 2014 Astrophysical 

Journal 

A continuum of H- to He-rich tidal 

disruption candidates with a 

preference for E+A galaxies 
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 מדינת ישראל   

 תתקשורהודעה ל
 

 6521340-02פקס:   info@cbs.gov.ilדוא"ל:   www.cbs.gov.ilאתר:  

 כלכלה-כתבה מראם נג'אר, אגף מאקרו
 02-6592666לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 

___________________________________________________________________________ 
 כ"ח באב, תשע"טירושלים, 

 2018אוגוסט,  29
268/2019 

 2018בשנת צאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי והה

The National Expenditure on Civilian R&D in 2018 

 2018במחירים קבועים בשנת  4.6%עלייה של  חלה בהוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי. 

  4.8%)מהתמ"ג  4.9% –מיליארד ש"ח  65.7-בכ 2018ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי הסתכמה בשנת 

 .(2017בשנת 

  דולר )דולרים שוטפים במונחי שווי כוח  1,973 -ל 2018ההוצאה למו"פ אזרחי לנפש בישראל הגיעה בשנת

 לאומיות בישראל.-הקנייה של התמ"ג( בעיקר בשל ריכוז גבוה של מרכזי פיתוח של חברות רב

 בשנת  7.3%עלייה של בהמשך לבהוצאה למו"פ במחירים קבועים,  5.1%הייתה עלייה של  במגזר העסקי

2017. 

  מהמגזר העסקי. 35.9%-מחו"ל וממימון המו"פ היה  52.6% 2017בשנת 

  מהוצאות משרדי הממשלה לקידום הידע הכללי )הכולל ברובו את ההקצבות למו"פ  55.9%הופנו  2018בשנת

מהן הופנו לקידום טכנולוגיות  29.8%-של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה(, ו

 תעשייתיות.

 הגדרות והסברים

פעילות שיטתית ומקורית המיועדת ליצור ידע מדעי או טכנולוגי חדש, כולל ידע על אדם, הוא מחקר ופיתוח )מו"פ( 

 תרבות וחברה או לפתח יישום חדש של ידע מדעי או טכנולוגי. 

ש"ח,  מיליארד 65.7-כב 2018הסתכמה בשנת , שוטפים ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, במחירים

עלתה ההוצאה הלאומית למחקר  2018, בשנת מוקדמיםעל פי אומדנים  .4.9%המקומי הגולמי היה  בתוצר וחלקה

 .2016בשנת  8.7% ושל 2017בשנת  6.5%עלייה של  , לאחר4.6%-במחירים קבועים, בופיתוח אזרחי, 
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 ,2015 במחירי ,הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי ההוצאה - 1תרשים 

2018-1996* 

 

 במחירים שוטפיםכלכליים נבחרים, -ההוצאה למו"פ אזרחי בהשוואה לאינדיקטורים מקרו -לוח א 

 *2018 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי

 4.6 6.5 8.7 6.4 2.6 4.6 4.3 2.4 1.4 שינוי שנתי במחירים קבועים

 4.9 4.8 4.5 4.3 4.2 4.1 4.2 4.0 3.9 מהתוצר המקומי הגולמי  כאחוז

 ההוצאה למו"פ כאחוז כאחוז
 מהתוצר המקומי הנקי

4.6 4.6 4.8 4.7 4.8 4.9 5.2 5.5 5.7 

מההשקעה המקומית  כאחוז
 הגולמית בנכסים קבועים

21.0 19.7 20.0 20.3 21.1 22.4 22.0 23.7 23.1 

מההשקעה המקומית  כאחוז
 הגולמית בענפי המשק

30.2 28.2 28.9 29.9 31.9 34.0 32.8 35.3 33.1 

שינוי אחוז ה –המגזר העסקי 
 שנתי במחירים קבועיםה

1.5 2.5 4.8 5.2 2.9 7.2 10.0 7.3 5.1 

 מההשקעהכאחוז מגזר העסקי ה
 המקומית הגולמית בנכסים קבועים

17.4 16.5 16.9 17.1 17.9 19.1 19.1 20.8 20.4 

 *נתונים ארעיים
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יליארד ש"ח, מ 58.0-כל 2018במגזר העסקי הגיעה בשנת שבוצעה  חי, במחירים שוטפיםההוצאה למו"פ אזר

מגזר ההשכלה  ה ע"ילמו"פ בוצעיתר ההוצאה מכלל ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי.  88.3%שהם 

 .(0.9%) פרטייםמלכ"רים הה ל ידיוע (,1.5%) מגזר הממשלתיה, (9.3%) הגבוהה

 לפי מגזר מבצע למחקר ופיתוח אזרחי הוצאה לאומית - 2תרשים 

2017*- 2018* 

 

  במגזר העסקיאזרחי הוצאה למו"פ ה

  7.3%, בהמשך לעלייה של2018בשנת  5.1% עלייה של חלהבמחירים קבועים בהוצאות למו"פ במגזר העסקי 

 . 2016-ב 10.0%ושל  2017בשנת 

כנה(, והמחשבים ושירותים נלווים אחרים )תייעוץ בתחום  קר: ענף תכנות מחשביםיבמגזר העסקי נכללים בע

 ענף מחקר מדעי ופיתוח )מו"פ( וענפי התעשייה.

 6.2% עלייה של 2017בשנת  הייתה (כנהותענף תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים נלווים אחרים )ב

הכולל . בענף מחקר מדעי ופיתוח )מו"פ(, 2016-ב 23.1%לעלייה של בהמשך  במחירים קבועים, ,בהוצאה

, במחירים 8.1%לאומיים, חממות טכנולוגיות ומכוני מחקר, הייתה עלייה של  -חברות הזנק, מרכזי מו"פ בין

, במחירים 1.6%עלייה של  2017. בענפי התעשייה הייתה בשנת 2016-ב 4.0%קבועים, בהמשך לעלייה של 

 .2016בשנת  2.8%של  ירידהלעומת קבועים, 

  המגזריםביתר אזרחי הוצאה למו"פ ה

 3.6%, במחירים קבועים, בהמשך לעלייה של 1.8%-ב 2018במגזר הממשלתי עלתה ההוצאה למו"פ בשנת 

, במחירים קבועים, בהמשך לעלייה דומה בשנת 1.0%הייתה עלייה של  במוסדות להשכלה גבוהה .2017 תשנב

, במחירים קבועים, בהמשך 7.5%-ב 2018. במגזר המלכ"רים הפרטיים עלתה ההוצאה למו"פ בשנת 2017

 . 2017בשנת  3.2%לעלייה של 
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 –הוצאה לאומית למחקר ופיתוח אזרחי, לפי מגזר מבצע  - 3תרשים 
 קבועים במחירים *,2018* לעומת שנת 2017אחוז השינוי בשנת 

 

 מגזר העסקיהחו"ל ו -מקורות המימון העיקריים של המו"פ 

 יותרנמוך בישראל, מכלל המחקר והפיתוח האזרחי  35.9%מראים כי המגזר העסקי מימן  2017הנתונים לשנת 

שנת ב 49.2%לעומת  ,52.6%-עלה ל 2017 בשנת(. חלקו של המימון מחו"ל 38.3%) 2016שנת האחוז במ

ורובו יועד למגזר העסקי. המגזר הממשלתי מימן, בעיקר באמצעות העברות למוסדות להשכלה גבוהה  ,2016

מסך  0.5%מימנו  . המוסדות להשכלה גבוהה2016בשנת  11.1%לעומת  ,מההוצאה 10.2%ובמימון עצמי, 

 . 2016דומה לשנת מסך ההוצאה  0.8%והמלכ"רים הפרטיים מימנו  2017בשנת  ,0.6%לעומת  ,ההוצאה

 *2017, ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, לפי מגזר מממן - 4תרשים 
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 מועסקים במו"פ העסקי

כולל ) 2016לעומת  13.0%עלייה של במחקר ופיתוח במגזר העסקי,  2017מועסקים עבדו בשנת  99,712

  (.2016לעומת  13.4%משרות מלאות )עלייה של  94,899, מהם (הכללייםמועסקים במו"פ בבתי החולים 

 היה 78.4%-לתואר שלישי,  היהמהם  4.9%-ל ,2017המועסקים לפי רמת השכלה מראה כי בשנת  התפלגות

 השכלה אחרת. הייתהמהם  6.8%-לתעודת הנדסאי וטכנאי ו הייתה 9.9%-לשני, וראשון תואר 

 (כולל ות"ת) מימון משרדי הממשלה

כללו ביצוע  ומיליארד ש"ח. הוצאות אל 8.2-ב 2018בשנת הוצאות משרדי הממשלה למו"פ אזרחי הסתכמו 

מחקרים, הזמנת מחקרים מגורמים אחרים והעברות למימון מו"פ במגזרים אחרים, לרבות הוועדה לתכנון 

מראה כי )ללא ות"ת( ולתקצוב של ההשכלה הגבוהה )ות"ת(. התפלגות הוצאות משרדי הממשלה למו"פ אזרחי 

 (.74.2%) בוצע ברובו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפרהוא מכלל ההוצאה ו 15.0% הביצוע העצמי היה

כל המגזרים, לרבות היו העברות למימון מו"פ ב 52.6%-ו מההוצאה הופנו להזמנת מחקרים מגורמי חוץ 10.3%

  .ביצוע בחו"ל

מכלל  25.2%. (63.8%) נעשה על ידי משרד הכלכלה, ללא ות"ת, הממשלה רוב מימון המו"פ של משרדי

  למגזר העסקי. הופנו של משרד הכלכלה מוןיהמ

מההוצאות לקידום הידע  55.9%הופנו  2018לפי יעדים מראה כי בשנת  , כולל ות"ת,מימון משרדי הממשלה

שכולל ברובו את מימון הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, ומופנה לאוניברסיטאות  הכללי

מההוצאות לקידום טכנולוגיות תעשייתיות. עיקר ההוצאות בתחום זה היו  29.8%, הופנו על כך בישראל. בנוסף

 2.5%מההוצאות הופנו למחקרים לפיתוח החקלאות,  5.9% מענקים שנתן משרד הכלכלה לחברות עסקיות.

הופנו לפיתוח  2.5%-חינוך, עבודה, רווחה, קליטת עלייה וכד', ו, הופנו למחקרים בתחום השירותים החברתיים

 תשתיות )כולל מחקרים בתחבורה ותכנון עירוני וכפרי(.

 (ות"ת)כולל  במחירים שוטפים ,הוצאות משרדי הממשלה, לפי יעד - לוח ב

 אחוזים, אלא אם צוין אחרת

 *2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 היעד

 סך הכל 
 )מיליוני ש"ח(

5,391 5,802 6,257 6,474 6,894 7,211 7,567 7,709 8,232 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סך הכל

קידום ידע כללי 
 )כולל ות"ת(

54 55 53 57 55 57 53 56 56 

וטכנולוגיה  קידום
 תעשייתית

32 31 33 30 30 29 32 30 30 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 , ייעור ודיגחקלאות

 3 3 3 3 3 4 5 4 4 שירותים חברתיים 

 2 3 2 2 3 1 1 1 1 תחבורה ותקשורת

 3 2 4 3 2 2 2 3 3 כל היתר

 ארעיים *נתונים
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 OECD-מדינות הל בהשוואהלמו"פ בישראל  ההוצאה הלאומית

הגבוהה מבין המדינות החברות  תהיהי( 4.8%כאחוז מהתמ"ג )ההוצאה למו"פ אזרחי בישראל  2017בשנת 

יה ידולר )דולרים שוטפים במונחי שווי כוח הקנ 1,872.7-ב 2017ההוצאה לנפש, הסתכמה בשנת  -OECD.ב

  .OECD-והיא בין הגבוהות במדינות ה 1של התמ"ג(

 2017 ,לאומית-השוואה בין –הוצאה לאומית למחקר ופיתוח  - 5תרשים 

 

                                              
לנכות את ההפרשים ברמת המחירים בין  אפשרהוא שער חליפין מיוחד אשר באמצעותו  -שווי כוח הקנייה  1

לקנות סל סחורות ושירותים  אפשר(, PPPהמדינות השונות. בסכום כסף שהוחלף באמצעות שווי כוח הקנייה )
 לאמוד את כוח הקנייה של המטבעות השונים על בסיס אחיד. אפשרזהה בכל המדינות. כלומר, 
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 הגדרות והסברים

פעילות שיטתית ומקורית המיועדת ליצור ידע מדעי או טכנולוגי חדש, כולל ידע על הוא מחקר ופיתוח )מו"פ( 

 אדם, תרבות וחברה או לפתח יישום חדש של ידע מדעי או טכנולוגי. 

 (. SNA 2008לאומיות לחשבונות לאומיים )-מחקר ופיתוח נכלל בתמ"ג כהשקעה, בהתאם להנחיות הבין

למדידת הוצאות מו"פ,  OECD-של ה 2במדריך פרסקטיההגדרות והסיווגים מתבססים על ההמלצות שניתנו 

 .OECD-הנתונים של ישראל ניתנים להשוואה עם נתוני מדינות הו

באומדן ההוצאה הלאומית למו"פ לא נכלל מו"פ ביטחוני. מו"פ ביטחוני כולל את כל פעילויות המו"פ שנעשות 

 ות, ללא קשר לתוכנן או אם יש להן יישום אזרחי משני.מסיבות ביטחוני

 :אלההיחידות המבצעות והמממנות בארץ סווגו למגזרים ה

ואוכל;  אירוח שירותי ומים; בינוי; מסחר; חשמל ודיג; תעשייה; חקלאות; ייעור :כולל את הענפים -עסקי  .א

כולל בתי חולים כלליים,  -ואחרים  אישיים שירותים ושירותים עסקיים; פיננסים ותקשורת; תחבורה, אחסנה

 שאינם ציבורית, וגופים עסקיים בבעלות הן פרטית בבעלות הן המפעלים, כל את כולל העסקי המגזר

 רווח כוונת ללא מוסדות מקומיות, שירותי ממשלה, רשויות הממשלתי. המדפיס בחברות, כמו מאורגנים

 כלולים. ומשקי בית אינם

בהגדרה רחבה, כולל: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות לאומיים, המוסד לביטוח לאומי  -ממשלתי  .ב

ומלכ"רים שהממשלה מממנת את רוב הוצאותיהם. המוסדות להשכלה גבוהה הוצגו כמגזר נפרד משום 

 מגזר העסקי.ב סווגושהיו כלולים במגזר הממשלתי כלליים שפעילותם בתחום המו"פ רבה. בתי חולים 

המגזר כולל את המוסדות שלהלן ואת מכוני המחקר הקשורים בהם:  -מוסדות להשכלה גבוהה  .ג

אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן -האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר

 גוריון בנגב, אוניברסיטת אריאל, הטכניון ומכון ויצמן למדע.

ת שפועלים ללא מטרת רווח שעיקר מימונם אינו מן הממשלה. מימון מו"פ כוללים מוסדו -מלכ"רים פרטיים  .ד

על ידי משקי בית )כמו תרומות( מוצג יחד עם המימון של המגזר העסקי ומקורות מימון מחו"ל של מטרות 

 מגזר העסקי.סווגו ב, זה . בתי חולים כלליים שהיו כלולים במגזרמגזר נפרדמו"פ הוצגו כ

מורכב מכל היחידות המוסדיות שאינן תושבות המדינה המבצעות עסקאות עם יחידות תושבות  -חו"ל  .ה

המדינה, או שיש להן קשרים כלכליים אחרים )כמו תביעות בין תושבים לבין לא תושבים( עם יחידות תושבות 

לדוגמה:  ,נההמדינה. חו"ל כולל גם יחידות מוסדיות מסוימות שממוקמות פיזית בתחום הגאוגרפי של המדי

 לאומיים.-שגרירויות, קונסוליות או בסיסים צבאיים, לרבות ארגונים בין

 למדידת הוצאות מו"פ ממוינות לפי יעד, על פי המלצות מדריך פרסקטילמו"פ, הוצאות משרדי הממשלה 

 האטמוספרה.אוקיינוסים, והימים, האדמה, המו"פ הקשור למחקרי  -חקר האדמה וניצולה  .א

מו"פ המיועד לשפר את בקרת זיהום האוויר, כולל זיהוי מקורות הזיהום וסיבותיו. בחינת פיזור  - סביבה .ב

 ור הארץ שבהם מצויים חיים.דבסביבה והשפעתם על חלקי כמקורות הזיהום 

 מו"פ אזרחי הקשור לחקר החלל, מעבדות חלל, מערכות הפעלה ומסע בחלל. -חקר החלל וניצולו  .ג

                                              
2  

OECD (2015). The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed 
Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. The Frascati 
Manual 2015 Paris: author. 
OECD (1989). The Measurement of Scientific and Technological Activities, R&D Statistics 
and Output Measurement in the Higher Education Sector: The Frascati Manual, Supplement 
Paris: author. 
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 מו"פ הקשור בפיתוח תשתיות, קרקע ומערכות תחבורה ותקשורת, -ת אחרות תחבורה, תקשורת ותשתיו .ד

 תכנון ובניית מבנים ומערכות אספקת מים.

ן, ההובלה, ההפצה והשימוש המושכל של כל צורה של אחסוהייצור, לשפר את המו"פ שמטרתו  -אנרגיה  .ה

 אנרגיה.

 תהליכי הייצור של מוצרים תעשייתיים וטכנולוגיות שפר אתהמיועד למו"פ  -ייצור וטכנולוגיה תעשייתיים  .ו

אנרגיה חלל, ביטחון, מו"פ שמבוצע בתעשייה כתמיכה ביעדים אחרים, למשל בתחומי בתעשייה, למעט 

 .וחקלאות

טיפול ו והיגיינת מזון מו"פ המיועד להגנה על בריאות האדם ולשיפורה, כולל היבטים של תזונה -בריאות   .ז

 רפואי וכירורגי.

הידע על השפעת פעילויות שיפור קידום חקלאות, ייעור, דייג וייצור מזון ומו"פ שמטרתו  - חקלאות  .ח

 החקלאות והייעור על הסביבה.

 מו"פ המופנה לתמיכה בחינוך כללי או מיוחד, כולל הכשרה, פדגוגיה ודידקטיקה.  -חינוך  .ט

מו"פ המופנה לשפר את ההבנה של תופעות חברתיות הקשורות  - תרבות, פנאי, דת ותקשורת המונים  .י

 דת ופנאי ולהגדיר את השפעתם על החיים בחברה. ,בפעילויות תרבות

של מערכות פוליטיות של מיועד לשפר את ההבנה המו"פ  - מערכות מבנים ותהליכים פוליטיים וחברתיים  .יא

לקדם מחקר על שינויים, תהליכים  ;תמוך בהןנהל ציבורי ושל מדיניות כלכלית וליהחברה, של סוגיות במ

  וקונפליקטים חברתיים והשפעתם על החיים בחברה.

 קידום ידע כללי  .יב

הוועדה לתכנון באמצעות , ממומן מקרנות כלליות של משרד החינוךמו"פ  -מו"פ ממומן מות"ת  (1)

 ולתקצוב של ההשכלה הגבוהה.

 ניתן לכלולמו"פ ממומן ממקורות אחרים שאינם ות"ת, שלא  -מו"פ ממומן ממקורות שאינם ות"ת  (2)

 אותו ביעד מסוים.
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Technology Indicators
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(e)
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  Argentina 1,377.35 1,501.59 1,472.32 1,429.03 1,306.69 1,089.53 1,148.87

  China (People's Republic of) 19,264.45 21,330.39 22,914.19 23,832.72 26,480.16 28,127.01
(e)

31,979.92

  Romania (b)
399.26 341.36 283.15 222.75 338.51 226.56

(p)
239.04

  Russia 3,006.43 3,251.61 3,202.16 3,656.57 3,578.41 3,382.94
(e)

3,435.11

  Singapore 2,264.87 2,301.80 2,423.33 2,565.84 2,863.33 2,912.94 2,736.90

  South Africa 1,356.43 1,429.49 1,339.20 1,457.54 1,633.87 1,799.12 ..

  Chinese Taipei 3,292.09 3,246.46 3,233.58 3,142.99 3,071.28 3,052.65 3,128.04

Data extracted on 04 Sep 2019 10:56 UTC (GMT) from OECD.Stat

Legend:

e: Estimated value

b: Time series break

p: Provisional value

d: Definition differs

Belgium

MSTI Variables HERD at constant prices and PPP $

Unit US Dollar, Millions, 2010

Year 2011 2012 2013 2014 2015

Ireland

Canada

2016 2017

Country

Australia

Austria
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Denmark

Finland

Netherlands

New Zealand

Norway

Israel

Korea

(OECD-נתונים מה)טבלה - הוצאה לאומית למחקר אקדמי במחירי קבועים  

Non-OECD Economies
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Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

European Union (28 countries)

European Union (15 countries)

OECD - Total

Portugal

Italy
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 לכבוד

 פרופ' יהודה דנון

 נשיא אוניברסיטת אריאל

 אריאל 

 

 הנכבד,  יהודה דנון פרופ'

 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מגישה לכנסת ולממשלה אחת לשלוש שנים דוח ממצה על מצב המדע בישראל. 

, וכעת 2016הדוח מקיף את כל תחומי המחקר, ובכללם תחומי מדעי הרוח והחברה. הדוח האחרון הוגש בנובמבר 

עתיד להימסר לידיהם של יו"ר ועדת הוקמה באקדמיה ועדה בראשות פרופ' רשף טנא, הח"מ, להכנת הדוח הבא, ה

 2019הכנסת ושל שר המדע בנובמבר  המדע של

כפי שנהגנו בעת הכנת הדוחות הקודמים, אנו מבקשים את עזרתך בעדכון מצב המחקר המדעי במוסדך על פי המתווה 

 . נשמח אם תמנה איש קשר לעניין זה.השבנספח למכתבנו ז

לידי גב' מרב עטר  2019מעודכן של מוסדך עד סוף פברואר נודה לך אם תוכל למסור לנו את הדוח ה

merav@academy.ac.il. 

 תודה מקרב לב על הסיוע ועל שיתוף הפעולה. 

 בכבוד רב,

  פרופ' רשף טנא      פרופ' נילי כהן

 

 יו"ר ועדת דוח מצב המדע     נשיאה   
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  באוניברסיטה בשלוש שנים האחרונות. ח זה, הסוקר את מצב המחקרוניברסיטת אריאל מתכבדת להגיש דוא

 להלן סיכום הדוח:

על  , המוסד חרט2012-, ובעיקר לאחר הפיכתו לאוניברסיטה ב1982 -מאז הקמת המוסד כמכללת יהודה ושומרון ב

 , ופועל מאז להשגת מטרות אלו בעיקר במישורים הבאים:תותחומי-, ציונות ורבמצוינות ו ערכים שללדג

 :בהוראהו במחקר מצוינותמרכז האוניברסיטה תהווה 

גורמים ממשלתיים וגופים ציבוריים  עבורחלקם במימון ו/או מבצעים מחקרים פורצי דרך אוניברסיטה ה יחוקר -מחקר 

מדעי הטבע, ב של תחומים: חבמגוון ר ,חולים( ומוסדות מחקר בחו"ל-משרד הביטחון, בנקים, עיריות ובתילרבות בארץ )

לחוקרים באוניברסיטה פעילות מחקרית בנוסף, . עי הרפואה, הנדסה, ארכיטקטורה, סייבר, ארכיאולוגיה, יזמות ועודמד

רפואיים כמו -ענפה עם מוסדות רפואיים בתחומים השונים: מחקר בסיסי, מכשור רפואי והנדסה, תחומים פרה

וצרת קשרים עם אנשי רפואה ומוסדות רפואיים ברחבי פיזיותרפיה, תזונה, ומנהל מערכות בריאות. האוניברסיטה יצרה וי

מכונים  20-. באוניברסיטה פעילים כיום כהקמת בי"ס לרפואה והמרכז הרפואי הארץ במסגרת ההכנות שנערכו לקראת

ברסיטאות שונות חוקרי האוניברסיטה מנהלים כדרך קבע שיתופי פעולה מחקריים עם עמיתיהם מאוני, וומרכזי מחקר

-בשנים תשע"ו עד תשע"ח כהשכלה גבוהה בחו"ל. לשיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות וקורסים , לרבות "לבארץ ובחו

רב התקציבים הינם במימון משרדים  , כאשרכל אחד ₪חברי סגל זכו במענקים בגובה של למעלה מחצי מיליון  50

, לראשונה,  בדירוג שנגחאי 2018לא בכדי אוניברסיטת אריאל נכללה בשנת ממשלתיים והקרן הלאומית למדע. 

 (.801-900מקומות הבינלאומי )

לאומיות ובינלאומיות רבות. -חוקרי אוניברסיטת אריאל מנועים מלהגיש בקשות לתמיכה מקרנות מחקר דונכון להיום, 

אוניברסיטה וכן בקידום שיתופי פעולה עם מוסדות ממדינות הדבר פוגע קשות באפשרויות גיוס תקציבי המחקר עבור ה

סר ע"י הות"ת, בפער ניכר לעומת יתר האוניברסיטאות, הן במודל המחקר והן האוניברסיטה מתוקצבת בח   בנוסף, אלו.

בניסיון אף על פי כן,  תשתיות מחקר מתקדמות.במודל ההוראה, עובדה המקשה בעיקר על קליטת סגל חדש ועל הקמת 

הבניה ו מגמת התרחבות ובניה מסיבית,ב בשנים האחרונות האוניברסיטה מצויהלשפר ולהרחיב את התשתית למחקר, 

מעבדות מחקר, חמש מעבדות  40 -הוקמו כ 2016-2018שנים ין הב תכפיל את מ"ר הבנוי שקיים באוניברסיטה. הנוכחית

 13,000,000נרכש ציוד מעבדתי למחקר בהיקף של כ , וכשור מדעי שנותנות שרות לחוקריםהוראה ושלוש מעבדות מ

₪  . 

תואר הנפתחו שבעה מסלולים חדשים לתואר ראשון, ושבעה מסלולים ללימודי  במהלך שלוש השנים האחרונות – הוראה

נענתה לאתגר הלאומי  אףהאוניברסיטה כמו כן, מספרי הדוקטורנטים הלומדים בקמפוס הולך וגדל בקצב מסחרר. שני. ה

 תחומי הקמפוס.הספר לרפואה ב-של מחסור ברופאים ובשנת הלימודים הבאה ייפתח בית

 :משפיע ותורם במרחב בו היא פועלת גורםהאוניברסיטה תהווה 

. כמו כן, האוניברסיטה תורמת לחינוך ולהפצת הידע באזוראוניברסיטת אריאל היא מוסד מחקר המבצע ומקדם מחקרים 

יסודיים וכן בהעשרה כללית(. בשנים -והמחקר בפעילויות שונות בקרב הציבור הרחב ומוסדות חינוך )יסודיים ועל

 חפירות ארכיאולוגיות קהילתיות. לדוגמא מתקיימים מספר פרויקטים של המחלקות השונות עם הקהילה,האחרונות 

אוניברסיטה. היחידה יוזמת, מפתחת, של הבאמצעות יחידת הילדים והנוער , בין היתר, לציבור מתבצעת הנגשת המחקר

בנוסף,  מארגנת ומקיימת מגוון רחב של תכניות העשרה מדעיות לילדים ונוער המנגישות את תחומי המחקר באקדמיה.

ל הרחב, באמצעות ערוצי התקשורת מערך הדוברות של האוניברסיטה נרתם לטובת הנגשת הפעילות המחקרית לקה

בקהל הסטודנטים והעובדים באוניברסיטה נדבך חשוב בפרסום  . האוניברסיטה רואהובמדיה החברתית השונים

 .המחקרים וקידום התדמית ועל כן מושקעים משאבים גם בפרסום בתקשורת הפנים ארגונית
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 בניה )המצוי בשלביפארק הייטק מתוכננת הקמת , סמוך לאוניברסיטה מלבד פעילויות המחקר ושיתוף הקהילה בהן

עתיד להציע לחברות סביבת עבודה נוחה וחדשנית, עם ממשק לאוניברסיטה ולחוקריה. המיקום של אשר  התחלתיים(

יתרום לפיתוח המשק לרבות תעסוקה, ו פארק ההייטק יאפשר את חיזוק הקשרים עם התעשייה ויקדם מטרות משותפות,

האוניברסיטה נחשבת למעסיק הגדול ביותר בשומרון, ואנו מאמינים שעם הקמת פארק ההייטק,  כבר היום הישראלי.

 האוניברסיטה תהפוך לאבן שואבת אף לעובדים ממקומות מרוחקים יותר.

 :תטפח ותקדם קהילה רבגוניתאשר מוקד משיכה לסטודנטים ומדענים,  תהווה האוניברסיטה

-השתלמות בתר. חלקם הגדול מגיע מחו"ל לאחר מדענים 110 -בפקולטות השונות כבשלוש השנים האחרונות נקלטו 

מדענים עולים וחוזרים. המדענים החדשים מביאים עימם שיטות מחקר חדשניות וכן קשרים עם דוקטורט. לצידם נקלטו 

 ה האקדמית הבינלאומית.להקהי

. תכנית ות"ת לקידום הוגנות מגדריתלטה הצטרפה האוניברסיבנוסף, כחלק מטיפוח הקהילה הרבגונית באוניברסיטה, 

, לרבות באוניברסיטההנשים משאבים לפיתוח וקידום  מוקציםפעילות מגוונת ומקיפה ובמסגרת התוכנית, מתבצעת 

מגדרי, ועוד. החל משנת  שוויוןבאקדמיה, קיום יום עיון בנושא קידום  לנשים מחקר לעידוד מלגה : הקצאתבאמצעות

בשיתוף מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך. כיום פועלת התכנית לנערות אוניברסיטה תכנית "אלפא" פועלת ב 2016

 המגיעות מכל רחבי הארץ.  נערות 50-שנתית, ומשתתפות בה כ-במתכונת דו

מקבלים סל תמיכה נרחב  , אשר מהווים עשירית מהקהילה הסטודנטיאלית באוניברסיטה,סטודנטים מהחברה הערבית

ומגוון שירותים בעלות מסובסדת. האוניברסיטה דואגת לפעילויות חברתיות ותרבותיות ייחודיות שעונות על הצרכים של 

האוניברסיטה מקדמת שילוב חרדים באקדמיה בשיתוף עם מוסדות אקדמיים שמגדירים את עצמם כמו כן,  מגזר זה.

 עות פעילויות מחקריות משותפות ועוד.כבעלי זהות חרדית. במסגרת זו, מוצ

 

 ומתוך תקווה   –והאתגרים העומדים בפניה  אף הקשיים שהאוניברסיטה נאלצת להתמודד איתםעל לסיכום, 

 וחוקריה האוניברסיטה – , יעמדו לצידה לטובת קידום המחקר בישראלשהגופים המוסמכים בישראל, לרבות המל"ג

 וזוכים להכרה בינלאומית ם, יוצרים קשרי מחקר ענפים, חותרים למצוינות מדעיתכל העת את פעילות מרחיבים
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 נספח -דוח מפורט 

 התרחבות פיזית של המוסד והקמת תשתיות מחקר חדשות בתקופה האמורה .1

מבנים חדשים נמצאים  ארבעהבמגמת התרחבות ובניה מסיבית. כיום, בשנים האחרונות האוניברסיטה נמצאת 

הבאה. הבניה הנוכחית תכפיל את מ"ר הבנוי שקיים מתוכנן להיות מאוכלס בתחילת שנה"ל בניה, כשהראשון ב

בניית  מההושל 2016בשנת מ"ר.  39,650 יםבאוניברסיטה ותשפר את תשתיות הלימודים והמחקר. סה"כ נבנ

 . להוראה חכמהמשות ללימוד וגם כיתות עם ציוד מתקדם המשספריית האוניברסיטה הכוללת 

 מיטות מאות מציעיםה ,ארבעה מהם כבר אוכלסובנייני מעונות חדשים,  השנה הושלמה בנייתם של שישה

 . דוקטורט-משתלמי בתרלו לסטודנטיםנוספות 

בניה ועתיד להציע לחברות סביבת עבודה נוחה וחדשנית, הסמוך לאוניברסיטה נמצא בתחילת פארק הייטק 

 התעשייה ויקדםעם  את חיזוק הקשרים טק יאפשרהמיקום של פארק ההייעם ממשק לאוניברסיטה ולחוקריה. 

 פיתוח המשק הישראלי., לרבות תעסוקה, וכן יתרום למטרות משותפות

מעבדות מכשור מדעי שנותנות  שלושואה מעבדות הור חמש ,מעבדות מחקר 40 -הוקמו כ 2016-2018שנים ב

 . ₪ 13,000,000 כ שרות לחוקרים. במהלך השנים האלו נרכש ציוד מעבדתי למחקר בהיקף של

 הקמת פקולטות, מחלקות או מרכזי מחקר חדשים במוסד .2

מכון ה, המרכז הלאומי למאיצים קומפקטיים :לרבותמכונים ומרכזי מחקר,  20-כ ברסיטה פעילים כיוםבאוני

מרכז ה אנרגיה,ה מרכז פיתוח טכנולוגיות ביטחוניות,למרכז ה ,מכון לארכיאולוגיהה, לרפואה מותאמת אישית

 חירוםהתמודדות עם מצבי מוסדי ל-מרכז ביןה, לניו מדיהמכון מזרח התיכון, מרכז לחקר החומרים, פיתוח ל

למרכז הרפואי האוניברסיטאי פח תסלהעתיד כאשר אחד מהם  הוקמו בשנה האחרונה מרכזים ארבעה. ועוד

בימים אלו מגבשים באוניברסיטה מענה לקול הקורא של מל"ג להקמת כמו כן, . 2020מהלך המתוכנן להיפתח ב

)מוקדי מחקר( עבור  קרן הלאומית למדעל לאחרונה הצעההוגשה בנוסף, . מרכז גג בתחום מדעי הנתונים

 אביב. -לפתיחת מרכז בתחום הקוונטים, בשיתוף אוניברסיטת ת

בפקולטה  חמישה: תואר ראשוןם חדשים למסלולי שבעהאחרונות הבשלוש השנים נפתחו בתחום ההוראה, 

תואר  ם ללימודימסלולי שבעה. כמו כן, נפתחו "ס למדעי הבריאותהבי במסגרת שנייםמדעי החברה והרוח ול

מדעי הטבע ל ם בפקולטהשניי"ס למדעי הבריאות, הבישניים במדעי החברה והרוח, ל שניים בפקולטהשני: 

ברופאים ובשנת הלימודים  של מחסור נענתה לאתגר הלאומיגם  האוניברסיטה הנדסה.ל ומסלול נוסף בפקולטה

  .בתחומי הקמפוס ספר לרפואהה-ביתהבאה ייפתח 

 קליטת חברי סגל חדשים ופתיחת כיווני מחקר חדשים. 3

החל מדרגת מרצה , במגוון דרגותחדשים  מדענים 110 -כ בפקולטות השונותבשלוש השנים האחרונות נקלטו 

 על פי הפירוט הבא: ,ועד לדרגת פרופ' מן המניין
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  אחוז מכלל המתקבלים שם הפקולטה

 29.2% הפקולטה למדעי החברה והרוח

 26.5% הפקולטה להנדסה

 20.3% הפקולטה למדעי הטבע

 17.7% בית הספר למדעי הבריאות כולל רפואה

 5.3% הספר לארכיטקטורהבית 

 1.8% בית הספר לתקשורת

 

מחקר  מסלולי לאור פתיחתמדעי המחשב ופיזיקה של אנשי סגל במחלקות  ייעודיהתבצע גיוס שנים אלו ב

   פיזיקת אנרגיות גבוהות, חישה מרחוק ועוד.מחקר בתחום דעי הנתונים, מחקר במ: , לרבותחדשים

ממקורות שונים ותרומות שמאפשרות את התפתחותם של כיווני מחקר קבלת מענקי מחקר גדולים חדשים  .4

    .חדשים

חוקרים  15-כו כל אחד ₪חצי מיליון בגובה של למעלה מחברי סגל זכו במענקים  50-כ ח"תשעעד  ו"בשנים תשע

 למדעוהקרן הלאומית משרדים ממשלתיים  במימוןהינם רב התקציבים . ₪מיליון בגובה של יותר מזכו במענק 

ומחקר  תביטחוניואנרגיה, מאיץ חלקיקים, פיתוח טכנולוגיות חומרים, מחקר תרגומי, ורובם בתחומים הבאים: 

 יועדו לפיתוח מרכז המאיצים באוניברסיטה. שונות, חלקןבשנים אלו האוניברסיטה קיבלה גם תרומות רפואי. 

 לאומיים חדשים-אוניברסיטאיים ובין-שיתופי פעולה בין .5

יטה רואה בשיתופי פעולה בין אוניברסיטאיים ובין לאומיים דרך לקידום משמעותי של המחקר האוניברס

שיתופי פעולה מחקריים כדרך קבע חוקרי האוניברסיטה מנהלים ולהגדלת המוניטין של האוניברסיטה. ואכן, 

 ברסיטאות שונות בארץ ובחו"ל.אונימ עמיתיהםעם 

במימון מנהלים מחקרים משותפים עם מוסדות מחקר שונים בארץ, חלקם  אוניברסיטת אריאל : חוקריבארץ

בשלוש שנים האחרונות חוקרי האוניברסיטה אף נטלו חלק בחמישה , משרד המדע ועוד. ISF -מהתקציבי מחקר 

מאגדים של הרשות לחדשנות, יחד עם אוניברסיטאות נוספות וחברות מובילות בתעשייה. ברמה המוסדית, 

ים האחרונות את הפעילות לחיזוק קשרים מחקריים באמצעות הקמת קרנות מחקר משותפות עם בשנהגברנו 

גופים שונים בהם מתבצע מחקר מדעי. בנוסף, חברי סגל לוקחים חלק במערכות כתבי עת של אוניברסיטאות 

מדעיים סים חסות לכנ נותנת. האוניברסיטה אף ועבודות דוקטורט אחרות וכן בוועדות שיפוט של כנסים שונים

  הנערכים באוניברסיטאות אחרות.

אוניברסיטת אריאל רואה חשיבות רבה בחיזוק קשרי המחקר עם מוסדות מחו"ל ובמיסוד קשרים חדשים. : בחו"ל

 כוח אדם. כיום, יש לאוניברסיטהתקני לטובת הנושא, הוקצו בשלוש השנים האחרונות תקציבים ייעודיים ו

רסיטאות ברחבי העולם, רובן ממרכז ומערב אירופה וכן אוקראינה ורוסיה. אוניב 60-עם כהסכמים חתומים 

הסכמים עם  , לאוניברסיטההרוב המכריע של הסכמים אלו נחתם בשלוש השנים האחרונות. בנוסף

, עליה משמעותית בפיתוח קשרים בינלאומיים ניכרת 2018הודו וסין. במהלך שנת  ,ארה"באוניברסיטאות ב

: איטליה, מלטה, ממגוון רחב של מדינות כדוגמתהסכמים חדשים עם אוניברסיטאות  20-ובשנה זו נחתמו כ

 הודו, פורטוגל, גרמניה, רומניה. 
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לאוניברסיטה שת"פ עם כך למשל בסין. רואה חשיבות רבה בחיזוק קשרי המחקר עם מוסדות מקבילים  המוסד

University of Electronic Science and Technology of China ובשנה האחרונה יצאה משלחת אשר ,

רקמו יחסים אסטרטגיים לשיתוף פעולה מחקרי נ, במהלכה Chengduאוניברסיטאות במחוז ביקרה במספר 

 רמתקיימים גם קשרים רבים שהם ב ,מוסדיים-נוסף להסכמים הביןב. יש לציין כי Xihuaואקדמי עם אוניברסיטת 

 חוקר מול חוקר. 

שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות מקדמת קורסים ו ה מקיימתאוניברסיטהבינלאומי, הבנוסף לשת"פ המחקרי 

 לן מספר דוגמאות מהשנים האחרונות:הלהשכלה גבוהה בחו"ל. ל

 (AUSBS) Ariel University Summer Business School –  2018בקיץ  חלההשבתחום היזמות תכנית .

 קורס ייחודי המועבר על ידיומשלבת בתוכה  הל עסקיםמחלקה לכלכלה ומנה תכנית זו מתבצעת במסגרת

 גונים ואוניברסיטאות מחו"ל.בשיתוף אר ,ליזמות הבינלאומיתמהתכנית מרצים 

 בין אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת פירנצה שבאיטליה, שנמשך  שיתוף פעולהבמסגרת  - פרויקט סולומון

. במסגרת הסמינר ארכיטקטורהלתלמידי תואר ראשון ב שנים, נערך סמינר לימודים משותף ארבעמזה כ

סטודנטים מאריאל לוקחים חלק בלימודים שמתקיימים בפירנצה, וסטודנטים מפירנצה לוקחים חלק 

 בלימודים המתקיימים באריאל. 

 פרוייקט מודל האו"ם: ArMUN  ידי -על נערךוהקניית כישורי דיפלומטיה, הלפיתוח מנהיגות  קורס ייחודי

משנת המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה  ידי-ניתן עלקורס הנטים למען סטודנטים. סטוד

 , המדמיםסטודנטים 30-כבכל שנה משתתפים בו  .סטודנטים מכל מחלקה אקדמיתפתוח בפני והוא  2014

 סימולציות בוועדות וגופים שונים של האו"ם. 

 Iran’s Regional and International Foreign policy -  נ"ז(  2קורס )לראשונה  התקיים 2018בקיץ

 Videoבשפה האנגלית באמצעות  הועברהקורס . המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינהבמסגרת 

Conference על ידי מומחה איראני . 

  של תכנית ה  בסיןסיור לימודיMBA – ולל הכהינו קורס הרחבה , 2017 שנת, שהחל בהסיור הלימודי

 .סיורי שטח לימודיים בתעשיות שונות, מפגשים עם אנשי עסקים מקומיים וכן סיורים תיירותיים ותרבותיים

 UIBE – University of International  ע"י מרצים מביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטתמועברות ההרצאות 

Business and Economics .בסין  בין המובילותבת אוניברסיטה זו מתמקדת במנהל עסקים וכלכלה ונחש

 .הסיור הלימודי בסין מתקיים בעיקר בבייג'ין וכן בפארק התעשייה של העיר טיאנג'ין. בתחום

  מטעם המכון  ארכאולוגיותקיץ של חפירות  תכניותבאוניברסיטה מתקיימות  – חפירות ארכיאולוגיות

ובעינות אמיתי )באזור )באזור השפלה(  החפירות באתרים תל בורנהנערכו  2018לארכיאולוגיה. בקיץ 

ת, הצטרפו עשרות רבות של סטודנטים, חוקרים ואקדמי נקודות זכותחפירות אלו, המקנות גם ל. נצרת(

ד, אוסטרליה, צ'כיה, גרמניה, פורטוגל, גאנה, לנזי-, ניוטאיוואןומתנדבים ממדינות שונות לרבות: סין, 

 .מלטהו ארה"ב, קנדה
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 אחרים ולנושאים התקצוב למודל בנוגע אחרים ממשלתיים גופים ועם ת"תהוהמוסד עם  קשרי .6

המוסד מנהל קשרים רציפים עם הות"ת בנוגע למודל התקצוב: מדווח באופן שוטף עפ"י ההנחיות וכן מתייעץ 

עלה שאילתות שונות בנוגע ליישום בהירות. כמו כן, לא פעם המוסד מ-יככל שיש אבות"ת עם הגורמים השונים 

מודל התקצוב ביחס לאוניברסיטת אריאל ומנהל דיונים בנושא מול הפונקציות הרלוונטיות. בנוסף, המוסד עמד 

 במהלך תשע"ח בקשר רציף עם גורמים בות"ת לאור הארכת ההסכם הקיבוצי של הסגל הבכיר.

   גל חדשים, ונושאים אחרים הדורשים תיקוןקשיים במימוש החזון המדעי של המוסד או בקליטת חברי ס .7

  סר יוצר ח  לתואר ראשון. התקצוב בהמוסד אינו מתוקצב בהתאם לכמות הסטודנטים הלומדים בו בפועל

 ומקשה על התכנון ועל ההתנהלות בפועל. עומס על משאבי האוניברסיטה

  בינלאומיות רבות אומיות ול-דוחוקרי אוניברסיטת אריאל מנועים מלהגיש בקשות לתמיכה מקרנות מחקר

עבור מחקר ההדבר פוגע קשות באפשרויות גיוס תקציבי  ארה"ב ועוד(. ,האיחוד האירופי, גרמניהשל )

ממשית פגיעה  כפועל יוצא מכך, יש שיתופי פעולה עם מוסדות ממדינות אלו. כן בקידוםוהאוניברסיטה 

 ות"ת. המחקר של תקצוב האוניברסיטה לפי מודל גובה ב

  פוגע בהקמת תשתיות מחקר של האוניברסיטה, בעיקר בשל שני הסעיפים שפורטו לעיל, התקצוב הנמוך

קליטת פעמים רבות מהווה מכשול לקידום המחקר ו את מאט. העדר תשתיות עבור חברי הסגל מתקדמות

 עבורם.  מחקר ראויה מעבדתובניית  חברי סגל מובילים

  בור"ה ובמוסדותיה, לרבות במחב"א. בשל עובדה זו, האוניברסיטה אוניברסיטת אריאל מנועה מלקחת חלק

מתמודדת לבדה עם סוגיות שונות, אינה שותפה להתנהלות מוסכמת מול גופי מימון, אינה רשאית לעשות 

 שימוש בתשתיות שיתופיות של האוניברסיטאות ועוד.

  שלעיתים אף מביאות לסיכול ממשי של "לחושל גורמים מ ותעומדים מול התנגדויוחוקריה האוניברסיטה ,

חוקרי האוניברסיטה העורכים כך למשל,  .שיתופי פעולה בינלאומיים ופגיעה ישירה במחקר באוניברסיטה

לאוניברסיטת אריאל פונים למדענים המתנגדים  כי גורמים כנס בינלאומי ומזמינים מדענים מחו"ל, מגלים

לאחרונה . אריאל הפעולה עם חוקרי אוניברסיטת ףאת שיתואת הגעתם ולהפסיק קוראים להם לבטל אלו ו

מדענים פניה של עקבות ב)לעתים,  מטעם עורכים בכתבי עת מוכריםלא סבירה  נתקלים בדרישה אנו גם

 .כתנאי לפרסום – ועוד פלשתין, ריאל לגדה המערביתוניברסיטת אייך את אלש ישראלים(

 לגייס  צים שונים כדיעושה מאמועל כן  קשיים בגיוסי מרצים בעיקר בתחום ההנדסהסיטה נתקלת בהאוניבר

קושי זה משותף גם  ,למיטב ידיעתנו. לתארים מתקדמים בתחוםלעודד סטודנטים ו מדענים מצטיינים

מרבית הבוגרים בתחום פונים לשוק הפרטי או האזרחי ולא ממשיכים לתארים , כאשר למוסדות אחרים

 . שלישימתקדמים, בעיקר לתואר 

  משרד החינוך הסיני אינו מכיר באוניברסיטת אריאל כגוף אקדמי המוכר להענקת תארים על ידי משרד

עם  שריםגורם מעכב להעמקת הקעובדה זו מהווה . , ככל הנראה מסיבות טכניותהחינוך הסיני

 דוקטורט.-קליטת משתלמי בתרוחילופי סטודנטים לעניין אוניברסיטאות סיניות, לרבות 
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, ומקווה התמודד עם כל אחד מהאתגרים המנויים לעיללמנסה בכל כוחה אוניברסיטת אריאל יש לציין כי 

 קידום האקדמיה והמחקר בישראל., יעמדו לצידה לטובת שהגופים המוסמכים בישראל, לרבות המל"ג

 שפר את מצבם של מדעי הרוח והחברהפעילות ממוקדת שנועדה ל .8

 להלן הפירוט: הוראה, מחקר וקשר עם הקהילה. מתמקדת בשלושה ראשים:פעילות ה

 הסטודנטים לקורסים ולתארים רישום בשלוש שנים האחרונות ננקטו מספר צעדים שנועדו לעודד את : הוראה

 ביניהם:החברה והרוח, תחום מדעי ב

o שני , ותואר ראשון בחשבונאות תכניתביניהם מסלולי לימודים לתואר ראשון,  חמישה הוספת

  .תואר שני ם ללימודימסלולי

o להנדסאים העומדים בתנאי הקבלה וכן לחיילים בשירות הקבע המאפשרות  ייעודיות תכניות בניית

 ראשון סמסטר קיץ( ולסיים את לימודיהם לתוארסמסטרים עוקבים )כולל שישה להם ללמוד במשך 

   בשנתיים.

o  לרכוש  לאנשים עובדיםהמאפשרת הזדמנות שניה  בשם "אוניברסיטה בע"מ"תכנית מיוחדת בניית

 לימודים אקדמאיים ותואר. 

o תוך הבנה על מנת להקל על הסטודנטים, ומ מתוקשבים בחוגים השוניםהקורסים הגדלת מספר ה

 . ית המשתנהשל המציאות האקדמ

 ומימון מחקרים  בפקולטהעבור עידוד מחקר  תקציבים ייעודיים הקצתה: רשות המחקר מחקר

 מחקר משותף, לדוגמא יחד עם חוקרי מדעי החברה והרוח פקולטות שונותמאינטרדיסציפלינריים של חוקרים 

מדעי המחשב. בנוסף למענקים הפנימיים, רשות המחקר מציעה ליווי להמחלקה ובין המחלקה לארכיאולוגיה 

המיועדים לכתבי בתחום מדעי החברה והרוח, וכן עריכה מדעית למאמרים  הלאומית למדעמקצועי להגשה לקרן 

הקמת ייזום ו, בעלי כיווני מחקר חדשיםקליטת חברי סגל . פיתוח המחקר בפקולטה מתבטא בעת באנגלית

ההוצאה בית במסגרת וספרים עת –, קיום כנסים בינלאומיים, פרסום כתבי נטרדיסציפלינרייםאי מרכזי מחקר

 .ועוד של האוניברסיטהלאור 

 חפירות  מחלקות השונות עם הקהילה, ביניהם:של ה פרויקטיםמספר  מתקיימים: קשר עם הקהילה

 הספר לעבודה סוציאלית מעורבים-ביתשל  סטודנטים בה "מעגלים מתרחבים"ארכיאולוגיות קהילתיות, תוכנית 

 ועוד.  , מרכז יזמות לצעירים המשותף לפקולטה ולעיריית אריאלהעיר לצורכי בהתאם בעיר חברתיות בפעילויות

 פרסים, כיבודים והכרה שקיבלו חוקרים במוסד .9

זוכים  חברי הסגל של האוניברסיטה מקבלים הכרה נרחבת ובינלאומית לפועלם האקדמי ומחקרם המדעי. הם

חבר , Academia Europaea ב חברים. חברי סגל באוניברסיטה בפרסים מאגודות מקצועיות ומאקדמיות בחו"ל

, ואחר נבחר לנשיא של אגודה מכובדת האגודה הישראלית להנדסה כימיתפרס מפעל חיים מסגל שלנו קיבל 

מכהנים כיו"ר כנסים בינלאומיים  אחריםתארים של כבוד ע"י אוניברסיטאות מחו"ל, חברי סגל נוספים קיבלו 

  מקבלים מהמל"ג הכרה על פעילותם האקדמית בהוראה. נחשבים, זוכים בתחרויות מקצועיות בינלאומיות, וכן 
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 השתלבות נשים, חרדים ובני מיעוטים במחקר המדעי ובהוראה .10

משאבים  צתהוהקהאוניברסיטה הצטרפה למחזור ב' של תכנית ות"ת לקידום הוגנות מגדרית  :שילוב נשים

הן בתואר ראשון והן  49%לפיתוח וקידום התכנית באוניברסיטה. אחוז הנשים הלומדות במוסד עומד על 

חברי מ 20%-ו, 32%מתקדמים. בשנת תשע"ו עמד אחוז הסגל האקדמי הנשי, כולל הזוטר, על הבתארים 

מסך הקידומים היו של נשים. אחוז  47%-שנת תשע"ז היו נשים. בשנה האחרונה כהחדשים שגוייסו בסגל ה

 השונות.  בוועדותסגל רבות מכהנות  חברותשה, ובראש מחצית כלל החוגים והמחלקות באוניברסיטה מכהנת אי

 :וכוללתהפעילות לקידום הנשים באוניברסיטה מגוונת ומקיפה, 

 קידוםל ,אריאל אוניברסיטת אתר בתוך אריאל באוניברסיטת האישה מעמד לקידום אתר של ותחזוקה בנייה 

 ארגונים ם,כנסי ,מחקר ומענקי מלגות  על. האתר כולל מידע אקדמי נשים לקידום רלוונטי מידע של נגישות

 .זכויותו

 באקדמיה לנשים מחקר לעידוד מלגה הקצאת . 

  עם תמיכה כספית מגדרי שיוון לקידום ספריים בית/ייםטפקולט לפרויקטים קורא קול פרסום. 

  באוניברסיטה מגדרי שיוון בקידום והעניין המודעות העלאתמטרת היום היא  מגדרי. שיוון קידום יוםקיום. 

 ואישה קביעות במידה קבלת בתהליך שנתיים עד של הארכהל וסנאט תקנון ועדת לאישור הצעה הועברה 

 .)בישראל בכל האוניברסיטאות המקובל תהליך) לקביעות ועד אקדמי במסלול השנים במהלך ילדה

 מחוץ לאוניברסיטה לילדים ביחס סגל אנשי ילדי בקבלת ותעדוף ילדים מעון של חלקי לסבסוד זכאות החלת 

 .)האוניברסיטה ל"ומנכ הסטודנטים דקנאט בשיתוף(

תכנית  זוהיפועלת באוניברסיטה תכנית "אלפא" בשיתוף מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך.   2016שנת החל מ

, שמטרתה לחשוף את הבנות לעולם הידע למחקר בתחומים מדעיים ומיועדת לבנות תיכון מחוננות ומצטיינות

התכנית מציעה למידה ומחקר בסביבה  האקדמי ולעודד אותן להשתלב בעתיד בעולם האקדמי והמחקר.

אקדמית מקובלת. כיום אקדמית בהנחיית חוקרי האוניברסיטה ובמעבדותיהם, תוך כתיבת עבודת גמר ברמה 

 בנות המגיעות מכל רחבי הארץ.  50-שנתית, ומשתתפות בה כ-התכנית במתכונת דופועלת 

מהסטודנטים במסלול שני שליש  :האוניברסיטה פועלת לקידום האישה גם במגזר הערבי :שילוב בני מיעוטים

 ן נשים. הבאוניברסיטה דוקטורט מהמגזר הערבי ל

מקבלים סל תמיכה נרחב ומגוון שירותים בעלות מסובסדת: שיעורי הוראה  סטודנטים מהחברה הערבית

  מתקנת, חונכות לימודית, תגבורים ומרתונים, סיוע בכתיבת עבודות, סיוע אישי וליווי פסיכולוגי לפי הצורך.

בשנה  -"הדבר הבא" פרויקטידי -מנת לשלבם כבר במהלך התואר בשוק העבודה על-האוניברסיטה פועלת על

ניסיון הם להתחיל התמחות באחת החברות המובילות במשק, ההתמחות מקנה ל הם יכולים אחרונה לתוארה

 בעולם התעסוקה, בליווי אישי של פסיכולוגית תעסוקתית. 

דואגת לפעילויות  אוניברסיטההלצד שילוב הסטודנטים בני המגזר הערבי בפעילות הסטודנטים היהודים, 

מפגש אוריינטציה  בין היתר ייחודיות שעונות על הצרכים של מגזר זה. הפעילות כוללתתיות ותרבו חברתיות

אפ, הקרנת סרט, טורניר כדורגל בתקופת הרמדאן, -בתחילת שנה להכרות עם האוניברסיטה, מופע סטנד

 ועוד. כמו כן, ישנם מיזמים משותפים:  ארוחת שבירת צום ברמדאן
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 סטודנטים נפגשים . בסדנא, המתקיימת פעמיים בשנהמפגשים  השמונבת סדנא  - סדנת חוצים גבולות

שיח משותף בהנחיית מרצים מהמחלקה למזרח תיכון. בסיום הסדנא הסטודנטים יוצאים ליהודים וערבים 

 . (ועודהר הבית, יפו העתיקה, הכרות עם הבדואים בנגב סיורים ל לדוגמא)לסיור מודרך 

 לסטודנטיות יהודיות וערביות בשיתוף  מפגשים,  חמישהבת  תסדנת אומניו - סדנת בודו למען השלום

 מתקיימת פעמיים בשנה. הסדנא עמותת "בודו למען השלום". 

עם מוסדות אקדמיים שמגדירים את  בשיתוף חרדים באקדמיה שילוב האוניברסיטה מקדמת :חרדיםשילוב 

 פעילויות מחקריות משותפות ועוד. . במסגרת זו, מוצעותעצמם כבעלי זהות חרדית

לשילוב סטודנטים  ייחודיתאקדמית תכנית ישנה לאוניברסיטה בנוסף לאמור ביחס לאוכלוסיות המנויות לעיל, 

כיום משתתפים בתכנית (, גם במסגרת לימודים לתארים מתקדמים, כולל מחקר. ASPAבעלי תסמונת אספרגר )

 קדם ולממש את הפוטנציאל הלימודי לצד השתלבות בחיי החברהמאפשרת להם להתהיא סטודנטים ו 50-כזו 

 הדרכה של סטודנטים העוזרים להם בהתנהלות היומיומית. ו יכאשר כל סטודנט זוכה לליוו

שיתופי פעולה בולטים עם התעשייה ועם מוסדות מחקר אחרים בארץ ובעולם, והתפתחות המחקר   .11

 (translational scienceהתרגומי )

משרד הביטחון, )עם גורמים ממשלתיים וגופים ציבוריים בארץ פורה אוניברסיטה מנהלים שת"פ בחוקרים 

במגוון רב של תחומים: סייבר, ביטחון, רובוטיקה רפואית,   ומוסדות מחקר בחו"ל( חולים-בנקים, עיריות ובתי

, תמפא"ם: טחון ביניההבי העוסקים בתחומיעם תעשיות ומכוני מחקר קיים קשר פורה במיוחד חקלאות ועוד. 

 . ועוד (INFNהמכון האיטלקי הלאומי לפיזיקה גרעינית ), (רוסיה)כז לפיזיקה יישומית מוסקבה המר

, יחד עם חברות בשנים האחרונות חוקרי האוניברסיטה לוקחים חלק פעיל במאגדים של הרשות לחדשנות

מנוהלים דרך חברת הפעילים  פרויקטים למעלה ממאה, ישנם בנוסףמובילות בתעשיה ואוניברסיטאות נוספות. 

 .שונות מטעם הרשות לחדשנות  היישום של האוניברסיטה וממומנים בחלקם ע"י תכניות

בקשות  50-כ אריאל חדשנות מדעית,  - יישום של האוניברסיטההשנים האחרונות נרשמו דרך חברת הבשלוש 

הסכמים בדרגות שונות  40-כ אלו טופלובשנים . שם האוניברסיטה-עלפטנטים  30-כ, ונרשמו פטנטים חדשות

אף נסחרת מהן  אחת, כאשר חברות הזנקמספר אוניברסיטה בעלות ה עם חברות תעשיה בארץ ובעולם.

צמחה במעבדות אשר רפואית, -הינה חברה בתחום ההנדסה הביוש, Qrons חברת בבורסה בניו יורק: 

 וחית. האוניברסיטה ומפתחת טכנולוגיה לטיפול בטראומה מ

עוסקת ברפואה  ואה מותאמת אישית, שאחת מיחידותיופועל מכון לרפ אוניברסיטהבנוסף לאמור לעיל, ב

עם מרכזים , ו(ארה"ב) בפאלובפארק רוזוול לחקר הסרטן  פעולה פורה עם -שיתוף תרגומית. המכון מנהל

, וממשיך להתפתח לטובת פעילותו מגופים חיצוניים משאבים בחו"ל. המכון מצליח להשיגו רפואיים נוספים בארץ

  .ח אדם והן מבחינת כיווני מחקר חדשיםוהן מבחינת כ

 שיתופי פעולה מחקריים עם מערכת הבריאות בארץ .12

חקר בסיסי, מכשור מ :לחוקרים באוניברסיטה פעילות מחקרית ענפה עם מוסדות רפואיים בתחומים השונים

ב המחקרים הינם ותזונה, ומנהל מערכות בריאות. רפיה, כמו פיזיותררפואיים -פרהרפואי והנדסה, תחומים 
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הקימה האוניברסיטה  2015. בשנת , המשתפים פעולה עם רופאים בבתי החולים השוניםביוזמת חברי הסגל

קטים פרוי 10-כ. קרן זו מימנה עד היום יותר ימון פעילות מחקרית משותפתלמעם אסותא מרכזים רפואיים קרן 

אנו  הצלחת הקרןבעקבות  .ולצוות הרפואי, וחלקם אף זכו להמשך מימון מגופים חיצונייםמשותפים לחברי סגל 

 דומות עם מרכזים רפואיים נוספים בארץ.  שת"פ פועלים להקמת מסגרות

המרכז הרפואי בתחומי האוניברסיטה, בי"ס לרפואה והקמת ההכנות שנערכו לקראת מסגרת נוסף, בב

אנו צופים שהתקשרות זו ברחבי הארץ.  עם אנשי רפואה ומוסדות רפואיים וצרת קשריםיצרה וי האוניברסיטה

כמו כן, המרכז הרפואי יהווה שדה מחקרי  את הפעילות המחקרית המשותפת עם אותם מוסדות. אף היאתמנף 

 נוסף עבור מחקרים בתחום. 

 פעילות למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב .13

הנגשת הפעילות המחקרית הנעשית באוניברסיטה לקהל ה נרתם לטובת מערך הדוברות של האוניברסיט

במספר מוקדים: התקשורת המסורתית, התקשורת פועל  המערך .הרחב, באמצעות ערוצי התקשורת השונים

מדי שנה עשרות  האוניברסיטה מפרסמת הזרה בארץ ובחו"ל, הרשתות החברתיות והתקשורת הפנים ארגונית.

ן בתקשורת הזרה. הבתקשורת המסורתית והן  מחקרים שנעשו על ידי חוקרים ממגוון המחלקות באוניברסיטה

בנושאים אקטואליים הנוגעים בפאנלים שונים, כמרואיינים מומחים  האוניברסיטה משתפת את חוקריה, כמו כן

סרטי תדמית בנושאי מחקר אמצעות , לרבות בברשתות החברתיותהמחקרים מפורסמים גם למחקריהם. 

 שונים. 

בקהל הסטודנטים והעובדים באוניברסיטה נדבך חשוב בפרסום המחקרים וקידום   בנוסף, האוניברסיטה רואה

מידע כולל ניוזלטר ה מופץבפרסום בתקשורת הפנים ארגונית. מדי רבעון גם  מושקעים משאביםהתדמית ועל כן 

תערוכת מחקרי בריאות המוצגת בשביל החוצה את  יזם ויצר הדוברות אףמערך נגיש על המחקרים השונים. 

 הקמפוס בו עוברים באי הקמפוס ואורחים רבים מדי יום ונחשפים למידע החשוב.

יחידת הילדים והנוער  , הנגשת המחקר לציבור מתבצעת גם באמצעותלפעילויות מערך הדוברותבנוסף 

לילדים ונוער  מדעיותגנת ומקיימת מגוון רחב של תכניות העשרה יוזמת, מפתחת, מארהיחידה  .באוניברסיטה

 : ןהמנגישות את תחומי המחקר באקדמיה, ביניה

 למידים תהתנסותיים למוסדות חינוך ועמותות, כולל התנסות במעבדה, מפגש עם חוקרים וחשיפת ה ימי עיון

 .לעולם האקדמיה

 יחידות בגרות לאחר  5במגמת ביוטכנולוגיה בתיכונים ומקנה מיועדת ללומדים יה, הבביוטכנולוג תתכנית יישומי

 האוניברסיטה.חוקר מטעם  בליווי, כל זאת התנסות מעשית במחקר במעבדה

 התורמים להנגשת הקמפוס לכלל האוכלוסייה ולהבאת המדע לקהילה. ימי המדע נערכים  ימי מדע המוניים

נסות במעבדות, דוכני מדע התנסותיים, הרצאות של הת :בחסות משרד המדע והטכנולוגיה. האירועים כוללים

 חוקרים והופעות מדע.

  ומחוצה לו.  קמפוסה בתוךחוגי נוער שוחר מדע 

 .הרצאות חוקרים ומומחי ידע  "מעוררי השראה" אשר מגיעים לבתי הספר להציג את מחקריהם 

 חפירות ארכיאולוגיות קהילתיות בשיתוף בתי ספר. 
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 רכים הננקטות להגשמתהמדיניות ארוכת טווח והד .14

 גופי ההחלטה של האוניברסיטה הגדירו את החזון והיעדים באופן הבא:

 .להיות אוניברסיטת ציונית, רב תחומית מהמובילות בעולם 

האוניברסיטה רואה חשיבות בהנחלת ההיסטוריה, התרבות והמסורת היהודית לסטודנטים ומעבירה זאת 

מחלקות וחוגי  30-על אופייה הציוני, האוניברסיטה מציעה הוראה בכ לצד הדגש". פינה"אבני במסגרת קורסי 

תחומי באמצעות -בנוסף, האוניברסיטה מעודדת מחקר רב לימוד שונים, ומחקר איכותי בפקולטות השונות.

קרנות מחקר ייעודיות לעידוד שת"פ בין חוקרים מדיסציפלינות שונות. על כך אף מבוססים מרכזי המחקר הרבים 

 ים באוניברסיטה.הפועל

 6, כאשר אחרי 2018עובדת היותה של האוניברסיטה מובילה במחקר ובהוראה קיבלה אישור רשמי בשנת 

 .800כבר דורגה במדד שנגחאי היוקרתי, במקום  –שנים בלבד מיום הפיכתה לאוניברסיטה 

 תי והכלכלי.האוניברסיטה תהיה גורם משפיע ותורם במרחב בו היא פועלת לחיזוקו: התרבותי החבר  

  :. להלן מקצת הדוגמאותלאוניברסיטה קשר עם הקהילה במסגרות שונות

o במגוון  קורסי העשרהלקהל הרחב  אשר מציעהיחידה ללימודי חוץ והמשך  האוניברסיטה מפעילה

 גם לימודי תעודה והסמכה לאנשי מקצוע.  היחידה מציעהתחומים. 

o  במסגרתה התלמידים נפגשים עם חברי "אורט אריאל", מדעית עם תיכון  תוכניתהאוניברסיטה מפעילה

 הסגל ולומדים במעבדות האוניברסיטה.

o  האוניברסיטה משתתפת בתוכנית "זירת ייצור מתקדם" של רשות לחדשנות אשר מפגישה את

יטק יכמו כן, קרבת פארק הה .םביניההאוניברסיטה עם התעשייה האזורית ומעודדת את שיתוף הפעולה 

 ה.ית צמוד לאוניברסיטה יחזק את הקשר של האוניברסיטה עם התעשיהעתיד להיבנו

o הסביבה מיישובי, רובם המכריע עובדים 2500 -וף המעסיק הגדול באזור, עם כהאוניברסיטה הינה הג .

מנת לאפשר ולעודד לכלל הציבור חיי -עלמתאימות להורים ההאוניברסיטה מציעה גם משרות חלקיות 

 משפחה לצד פיתוח קריירה. 

o שותפות בין חלקיה  אשר מקדם ומבסס "פרויקט "תקווה ישראלית באקדמיההאוניברסיטה שותפה ל

מסגרת הפרויקט, האוניברסיטה מארגנת ב. המשתקפים בתוך הלומדים בקמפוסהשונים של החברה 

מנת -והאתגרים השונים שיש בקבוצות החברה השונות, וזאת על את הצדדים המייצגים שוניםאירועים 

 ליצור שיח ולקרב בין הקבוצות.

o  לרבות  –האוניברסיטה צפויה לפתוח מרכז רפואי איזורי, שיתן מענה רפואי לכלל תושבי האיזור

 הפלסטינאים.

  במחקר, בהוראה ושרות מצוינותהאוניברסיטה תפעל כמרכז 

 מצוינות בקרב הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים.האוניברסיטה מקדמת 
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חתירה מבוססת על הלמצוינות אקדמית וחברתית הינה תוכנית אריאל  TOP מצטיינים וכניתתכך למשל, 

. באמצעות הטמעת מיומנויות מנהיגות בקרב הסטודנטים ,קהילתית-מעורבות חברתיתלצד למצוינות 

התכנית בעלת  .ראשון בעלי הישגים אקדמיים ואישיים גבוהיםמיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר התוכנית 

נחשפים במסגרת התכנית הסטודנטים  .חסות אקדמית וערכית ומלווה ע"י מנטור אקדמי ומנטור ציבורי

תהליך המיון לתוכנית המצטיינים  לכתיבה אקדמית, לעולם המחקר, לתעשייה, למיזמי מנהיגות ועוד.

אנו שואפים  .ציון פסיכומטרי, הישגים אקדמיים, רצון וסקרנות אינטלקטואליתמתבסס על הישגים, על בסיס 

 .גורם משפיע על המרחב ויהוובאקדמיה, במחקר ובתעשייה,  שבוגרי התוכנית יובילו

האקדמית והמחקרית, ובכך תלויה התקדמותם  למצוינותםתאם המגוייסים לאוניברסיטה בחברי הסגל 

 נים זוכים בתמריצים שונים, בהתאם לכללי האוניברסיטה. חברי סגל מצטייבאוניברסיטה. 

 -ו   ISO 9001:2015התקנים הבאים:  הוענקוולאוניברסיטה מחמירים  ISOהסגל המנהלי עובד לפי תקני 

14001:2015 ISO. בקרב מקבלי השירות ומנהלים בקרה  אנו מקפידים על סקרי שביעות רצון תקופתיים

בטקס שנתי שלה . האוניברסיטה מוקירה את העובדים המצטיינים שוטפת על פעילות היחידות השונות

  עובדים מצטיינים בכל שנה, על פועלם ותרומתם לאוניברסיטה. 20-חגיגי, במסגרתו מוענקים פרסים לכ

  מרחבי העולם.תהווה מוקד משיכה לסטודנטים ומדענים האוניברסיטה 

רב חברי הסגל מתקבלים לאוניברסיטה לאחר תקופת השתלמות )בתר דוקוטורט( באוניברסיטאות מובילות 

ומוכרות ברחבי העולם. כמו כן, האוניברסיטה קולטת אליה מדענים עולים וחוזרים במסגרות שונות, לרבות 

 מדענים מבוגרים במסגרת תוכנית קמ"ע דור ב' של משרד הקליטה.  

ברי הסגל של האוניברסיטה משתתפים בכנסים בינלאומיים לצד מיטב החוקרים מכל רחבי העולם, ובכך ח

ולפיתוח שיתופי פעולה. בנוסף, תוכניות בתי ספר של הקיץ וחפירות ארכיאולוגיות  תורמים לחיזוק הקשר

 מקבצים סביבן סטודנטים ומדענים מחו"ל. 

סטודנטים לתארים מתקדמים  ת מספר הולך וגדל שלקולטבשלוש השנים האחרונות האוניברסיטה 

 ומשתלמי בתר דוקטורט מחו"ל, ואלו משתלבים במדע ובחיי החברה בקמפוס. 

 .האוניברסיטה תטפח ותקדם קהילת סטודנטים ומרצים רב גונית ותרבותית 

 הקהילה הסטודנטיאלית מגוונת מאוד: 

 יב והמרכזאב-וניברסיטה מאזור תלכמחצית מהסטודנטים מגיעים לא; 

  מהסטודנטים הינם בני המגזר הערביעשירית; 

 ילה גדולה של עולים, בעיקר מרוסיהקה ישנה;   

  ביותרגדולה ההסטודנטים יוצאי אתיופיה  תקהילה נמצאתבאוניברסיטה;   

 עם אספרגרתכנית שילוב סטודנטים האוניברסיטה חלוצה ויחידה באקדמיה ב.  

האוניברסיטה מקצה משאבים רבים לשילוב האוכלוסיות השונות במרקם החברתי. אוכלוסיות אלו זוכות 

, סיוע " "תקווה ישראלית באקדמיהלסיוע לימודי הכולל: שירותי שפה, חונכות, השתתפות בפרוייקט 

ת בישראל, כלכלי מיוחד למעוטי יכולת ועוד. המרצים אף הם מגיעים מרקע מגוון מכל סוגי האוכלוסיו

 לרבות מהמגזר הערבי והדרוזי.
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 2019גוריון בנגב, -דו"ח אוניברסיטת בן
 

והתפתחותה לוותה במספר גלים של צמיחה והתרחבות. מאז הגשת  1969-גוריון בנגב הוקמה ב-אוניברסיטת בן
הן במחקר והן בהוראה, החל שלב הבנייה בקמפוס  הדו"ח האחרון האוניברסיטה הרחיבה את תחומי פעילותה

, הורחב שיתוף הפעולה שתכפיל את גודלה הפיזי של האוניברסיטה ותאפשר הקמת בנייני מעבדות וכיתות הצפוני
עם חברות ההייטק בפארק ההייטק שהולך ומתבסס בסמוך לאוניברסיטה והודק שיתוף הפעולה עם צה"ל בקשר 

 למעבר יחידות הטכנולוגיות לבסיסים באזור הקמפוס ובנגב.
 

 תשתיות מחקר חדשות  התרחבות פיסית והקמת
השנים האחרונות הסתיימה בניית בניין להנדסת ביוטכנולוגיה ע"ש משפחת גוזיק, בניין קרול ומרקוס בשלוש 

ווינשטיין להנדסת מערכות מידע ואבטחת סייבר, מכון ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל למנהיגות חברתית, מעבדות 
 בנייני כיתות ומעבדות.של ושיפוץ  ,חוסידמן לנוער שוחר מדעארכיאולוגיה ע"ש סטיבן ודיויד ברסלאואר, מרכז 

 בניית בניין לורי לוקיי לכימיה ובניין סימולציה רפואית וכיתות לרפואה.החל 
נטים, תכנון הקמפוס הצפוני הסתיים ואף עבודות הכנת השטח לבנייה. בימים אלו מתחיל שלב בניית כפר הסטוד

 נים הראשונים שיבנו בקמפוס הצפוני יהיו עבור המחלקה למדעי המחשבהבניי מיטות. 1000מעונות שיכילו 
 .ומעבדות מחקר

 
 הקמת פקולטאות, מחלקות ומרכזי מחקר

תיכוני למצוינות במחקר ובהוראת הלימודים -הפקולטה למדעי הרוח והחברה הוקם "המרכז האזורי הים במסגרת
מן במימון מלא של האיחוד האירופאי, משותף האירופיים ע"ש ז'אן מונה". מרכז המצוינות האזורי ממו

בפקולטה למדעי הבריאות הוקם מרכז מחקר פקולטי לאפידמיולוגיה  ס.לאוניברסיטה ולאוניברסיטת פיראו
בית הספר להנדסת חשמל  מהפקולטה למדעי ההנדסה הוקידום בריאות ושוויוניות. בסביבתית ומרכז לק

ומחשבים, הנדסת מערכות תקשורת והנדסת אלקטרואופטיקה  ומחשבים, שמאחד את המחלקות להנדסת חשמל
שיתוף פעולה של חברי סגל  בו ישפקולטי למדעי הקוגניציה והמוח, -ספר עלופונטיקה. באוניברסיטה הוקם בית 

 מהפקולטות השונות.
במהלך שלוש השנים האחרונות נפתחו מחלקות חדשות ותכניות לימוד: לימודי תרבות ערבית ויהודית, המחלקה 

התמחות במערכות נבונות למדעי הקוגניציה והמוח, התמחות במדע הנתונים במסגרת המחלקה למדעי המחשב, 
 במסגרת המחלקה להנדסת תעשיה וניהול.

 
 י מחקר חדשיםקליטת חברי סגל חדשים ופתיחת כיוונ

  2016 2017 2018 
הפקולטה למדעי הרוח 

 10 16 10 והחברה
 5 12 6 הפקולטה למדעי הטבע

 14 7 9 הפקולטה למדעי ההנדסה
 4 0 6 הפקולטה למדעי הבריאות

 2 1 0 הפקולטה לניהול
 3 2 5 המכונים לחקר המדבר

 0 1 0 ביה"ס למדעי המח

 38 39 36 סה"כ
 
 

 גדולים ותרומות המקדמות מחקר בתחומים שוניםמענקי מחקר 
 

Total Amount Source 
 5,999,775 ₪    Ministry of Science - Centers of Knowledge 2015-2019 

€ 5,409,223 FET 2015-2019 
€ 7,778,737 ERC 2015-2019 
€ 1,017,298 DIP 2015-2019 

 
 מענקים נוספים:

  ₪.מיליון  14סך -חברת פרייזר העניקה מענק מחקר לחקר מחלות ילדים על
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-BMBF-MOST ,BSFבמכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין התקבלו מספר מענקי מחקר גדולים כגון 
NSF ,MOE-MOAG.  

, Geometry combinatorial aspects of computationalעל מחקר  ERCבפקולטה למדעי הטבע התקבל מענק 
ו כמגיאומטריים. ובעת את ביצועיהם של אלגוריתמים ינטוריים העיקריים, שקבשבוחן מורכבות של מבנים קומ

-המחקר מציע יצירה של מבנים תלת .עבור מחקר שמתמקד ביצירת אנרגיה ירוקה ומיםסף נו ERCמענק כן, 
מסנן להפקת אנרגיה ירוקה ו/או לטיהור מים ממדיים של חומרים ננומטרים שיש להם היכולת לעבוד כזרז או כ

 בהתאמה. 
 

 אוניברסיטאיים-לאומיים בין-שיתופי פעולה בין
לאומיים עם מספר מוסדות מחקר שונים בעולם. -גוריון בנגב מקדמת שיתופי פעולה בין-הנהלת אוניברסיטת בן

 Temple ,Herbert J. Katz Center for הולכת ומתרחבת עם אוניברסיטאות בפילדלפיה כגון אלו כוללים שותפות
Advanced Judaic Studiesו ,-Drexel Universityצוקרברג לחקר פעולה בין מכון  פי. נחתמו מספר הסכמי שיתו

של מדינת  Northwestern ,Gulf Water Centerעם מרכז חקר המים של אוניברסיטת המים ומוסדות מחקר: 
להנדסה סביבתית ובין אוניברסיטת סינסינטי ובית החולים לילדים  שיתוף פעולה בין היחידה לואיזיאנה.

שיתוף פעולה בפיתוח קורס  שקופה.  קתדרהבסינסינטי. שיתוף פעולה עם אוניברסיטת פרינסטון בנושא פיתוח 
 (.MITשעוסק במיקרוביולוגיה חקלאית במחלקה למדעי החיים בשיתוף עם המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )

 
 כיבודים והכרהפרסים, 

 פרס ישראל בתחום חקר מדעי היהדות לשנת תשע"ח הוענק לפרופ' אלישע קימרון.
 הוענק לפרופ' חיים מאור. 2018פרס אומן ותיק ע"ש אריק איינשטיין לשנת 

 לפרופ' אתגר קרת. 2018פרס ספיר לספר המצטיין לשנת 
" ולאחת הנשים המשפיעות של מגזין 2016ברמץ נבחרה ל"חוקרת המשפיעה בישראל בשנת -פרופ' ורדה שושן

 . 2017פורבס לשנת 
 

 שיתופי פעולה בולטים עם התעשייה
 (.NIBNחברי סגל אקדמי בכיר החברים במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב ) 12בפקולטה למדעי הבריאות ישנם 

ש המסחרי הראשון בחקלאות זכרי סרטני מים תוך השימו-פרופ' אמיר שגיא משתף פעולה עם חברת טירן בגידול כל
 המים בהשתקת גנים זמנית. 

 
 פעילות למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב

פרויקט "טיפה במדבר": מטרת הפרויקט היא חשיפת נוער בדואי מאזור רמת נגב למחקר מדעי במכון צוקרברג 
מסלול ייחודי לתלמידי תיכון מצטיינים במסגרתו לומדים תלמידי תיכון  –תכנית מארי קירי בתחומי המים. 

 במחלקה לכימיה לתואר ראשון. 
 במסגרת ישראל דיגיטלית: ( MOOC)ים מקוונים קורס תבניי

 יות בסביבה, קיימות ושמירת טבע" "סוג (1
  "קורס מבוא בקבלה" (2
 2019נפתח בינואר  )בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה(."  Reading Religious Conversionקורס " (3

 
 מדיניות ארוכת טווח והדרכים הננקטות להגשמתה

 גיוס באמצעותת "ובמודל ותהאוניברסיטה שמה לה למטרה לשפר את מעמדה בדירוגים הבינלאומיים 
להגדיל את מספר תלמידי המחקר ואיכותם באמצעות  שואפת. כמו כן, האוניברסיטה מצויינים לחוקרים/ות

פרויקט הקמת הקמפוס הצפוני נמצא עידוד המחקר הבינתחומי ע"י הקמת בתי ספר. והגדלת סכומי המלגות, 
ד. בנוסף, כחלק בעיצומו ובו יוקמו כיתות לימוד חדישות, מעבדות מחקר מתקדמות, מרכז קונגרסים גדול ועו

טק בצמוד -בהקמת פארק ההירסיטה משתפת פעולה וניבסיסטם שמתפתח בבירת הנגב, הא-האקו מהרחבת
מעבר שמחזק את הקשר בין אקדמיה ותעשייה ומספקת מקומות תעסוקה איכותיים לבוגריה. לקמפוס הראשי 

 .צבא שונות עם יחידות משותף מחקרל ואפשרויות כניות לימודת מפתחתל דרומה בעיצומו והאוניברסיטה "צה
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דוח לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

אוניברסיטת בר-אילן
2018-2016

30 ג בר אילן 208



״העולם שיצרנו, 
הוא לא ניתן לשינוי אם לא 

נשנה את צורת החשיבה 
שלנו״

אלברט איינשטיין
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מטרתנו: להעמיד את בר-אילן
בקו אחד עם המוסדות האקדמיים המובילים 

בארץ ובעולם, ולהופכה למרכז מחקרי 
ואקדמי פורץ דרך במאה ה-21

פרופ׳ אריה צבן
נשיא
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התוכנית האסטרטגית:
'מצוינות מחוללת שינוי'

ניצוץ קטן שהפך לשלהבת אדירה - כך ניתן לתאר את התוכנית 
האסטרטגית שלנו, שנולדה מתוך שיתופי פעולה ותובנות של אנשי 

חזון מובילים באוניברסיטה, ומיושמת כיום ברחבי הקמפוס. התוכנית, 
המכונה 'מצוינות מחוללת שינוי', מבוססת על ההבנה כי הגיע זמנה 

של אוניברסיטת בר-אילן לקדם את המצוינות המוכחת שלה אל השלב 
המהפכני הבא, ולהטביע חותם מהותי בעולמנו.  

לאחר אישורה של התוכנית בוועדת הקבע, נפרסו עיקריה בפני כל 
השותפים לדרך - דהיינו קהילת בר-אילן כולה. בסנאט הוצגו מצגות 

מפורטות, ובכל אחת משמונה הפקולטות נערך אירוע תוכן עבור הסגל 
האקדמי והמנהלי, במטרה לשתף ולגייס את כולם למהלך המאתגר; 

שכן, נהוג לומר שגם התוכנית הטובה ביותר לא ִתצלח ללא שיתוף 
הפעולה של כל המעורבים. ואכן, לשמחתנו, שותפינו בכל רחבי הקמפוס 

מגלים פתיחות ומוכנות לתת משוב ולתרום את חלקם, ומסייעים 
רבות ב'תרגום' התוכנית למסגרות פעולה לטווח הקצר ולטווח ארוך, 

המוטמעות כעת בכל המחלקות והפקולטות. 

התוכנית האסטרטגית כוללת תשע אבני בניין, אשר מסיבות רעיוניות 
ומעשיות כאחת מוינו לחמישה אדני חזון לצד ארבעה יסודות תומכים 

המעגנים אותם. 

חזון חמשת האדנים

• עלייה בדירוג האקדמי העולמי 
אוניברסיטת בר-אילן, המדורגת כיום בין 500 האוניברסיטאות המובילות 

בעולם, שואפת להתקדם בדירוג, ולהיכלל בין 250 המקומות הראשונים. 
כדי להשיג יעד זה כבר בעשור הקרוב, יש בכוונתנו להגדיל ב-100 

את מספר חוקרי ה-STEM  )מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, רפואה- 
ומתמטיקה(. במקביל לתהליך הגיוס הנמרץ, השקנו קמפיין למקסום 

המידע הביבליומטרי האגור באוניברסיטה, מידע שהוא חיוני ביותר 
למיצובנו על פי הקריטריונים של סוכנויות המדרוג.

• מחקר מוּנַע-אתגרים 
בעולם עתיר אתגרים של היום, לא די במצוינות אקדמית. אנו מאמינים 

שצוותי המחקר המעולים שלנו יכולים ומחויבים להטביע את חותמם על 
ארצנו, על עמנו ועל האנושות כולה.

לשם כך מפתחת אוניברסיטת בר-אילן 25 'מרכזי אימפקט' בינתחומיים, 
המושתתים על פרדיגמת 'מחקר מוּנַע-אתגרים'. כל מרכז מקבץ בתוכו 

חוקרים ממגוון תחומים, במטרה לאחד כוחות מול אתגר משותף, ולחולל 
תמורה משמעותית בעולם. 15 מרכזי אימפקט נמצאים כבר היום 

בשלבים שונים של פעילות והקמה. 

• שיטות מתקדמות ללמידה ולהוראה 
אנו מפתחים ומיישמים גישות חדשניות וטכנולוגיות מתקדמות בלמידה 
ובהוראה, במטרה להעניק לתלמידינו חוויית לימוד מאתגרת ומעמיקה, 

ולציידם בכלים עדכניים לרכישת ידע במאה ה-21. בין השיטות 
הפדגוגיות החדשניות המיושמות בקמפוס: קורסי למידה מקוונים 

הפתוחים לכל המעוניין )MOOC(, 'כיתות מתהפכות', מיקרו-לימוד 
ולימוד מרחוק. במקביל אנו מכשירים את המרצים שלנו להוראה 

עכשווית במוסד אקדמי מוביל בעידן הדיגיטלי.   

אקדמיה
מובילה ומשפיעה

בחמש-עשרה השנים האחרונות השקיעה אוניברסיטת בר-אילן מאמצים רבים במטרה 
לשדרג את פעילותה המחקרית והאקדמית, ולבסס ערכי מצוינות ויכולות מובילות בכל 

היבט.  לשם כך גויסו עשרות חוקרים מצטיינים בתחומים שונים, ויושמו מגוון יוזמות חשובות, 
ביניהן הקמת המרכזים לננוטכנולוגיה ולחקר המוח, הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי 

והפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין. 

הישגיה המרשימים של האוניברסיטה הצעידו אותה אל פתחו של עידן חדש. היעד שלנו, 
נכון להיום, הוא להציב את אוניברסיטת בר-אילן בקו הראשון של המחקר הבינלאומי, לצד 
מוסדות אקדמיים מובילים בישראל ובעולם, ולהפוך אותה למרכז של מחקר והוראה פורצי 

דרך במאה ה-21. מדובר במהלך אסטרטגי מקיף ואינטנסיבי, המתממש בימים אלה בהובלת 
ההנהלה הבכירה ובהשתתפות כל מקבלי ההחלטות והשותפים-לדרך בקמפוס, ומתקבל 

בברכה בקרב כל אנשי בר-אילן.
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• הוויה בינלאומית
אנו משוכנעים כי הוויה בינלאומית משודרגת בקמפוס תביא עמה 

יתרונות רבים: היא תניע ותמנף את החדשנות באוניברסיטת בר-אילן, 
תעצים את היצירתיות, תעמיק את ההבנה והקבלה של תרבויות אחרות, 

ותעשיר את המגוון המחקרי ואת האווירה האקדמית כולה. לאור זאת, 
אנו פועלים כדי להעלות את שיעור הסטודנטים מחו"ל בתוך קהילת 

הסטודנטים מ-2% ל-9%, ולהפוך את הקמפוס העברי לקמפוס ידידותי 
גם לדוברי השפה האנגלית. צעד משמעותי בכיוון זה הוא השלמת 

בנייתם של 1,100 חדרי מעונות עד שנת 2020. זאת לצד תגבור היצע 
הקורסים באנגלית, השקת מגוון תכניות לחילופי סטודנטים, ואיחוד 

השירותים לסטודנטים מחו"ל תחת כתובת אחת.

• המשימה השלישית – יהדות
בשנים האחרונות נוהגות אוניברסיטאות בכל העולם לאמץ לעצמן - 

לצד שתי המשימות המסורתיות שלהן, ההוראה והמחקר – גם משימה 
שלישית וייחודית, המבדלת אותן ממוסדות אקדמיים אחרים. במובן 

הזה, יש לומר, זכתה אוניברסיטת בר-אילן, והמשימה השלישית טבועה 
בה מעצם הווייתה ומהותה: היהדות.  כאוניברסיטה בעלת יכולות 

אקדמיות מצוינות, שצומחות על יסודות ערכיים עמוקים, שואפת בר-אילן 
להוות מרכז עולמי חשוב ופעיל לעיון ולדיון מושכל ולפיתוח פתרונות 

יצירתיים עבור אתגריה של היהדות המודרנית בישראל ובעולם: יהדות 
ודמוקרטיה, יהדות וטכנולוגיה, יהדות ולאומיות, יהדות והעולם שמסביב 

ועוד. 

ארבעת היסודות התומכים 

• תהליכי ניהול באקדמיה ובמינהל   
אנו שואפים להפוך את בר-אילן למוסד ידידותי ומכיל ככל האפשר 

עבור כל קהליה: סטודנטים, אנשי סגל, חברי הנהלה, אורחים ונציגים 
ממוסדות מחקר אחרים. לשם כך אנו פועלים להטמעת סטנדרטים 

ניהוליים עכשוויים בתרבות הארגונית הן של הסגל האקדמי ושל הסגל 
המינהלי של האוניברסיטה, לשיפור הרמה המקצועית של מנהלים 
באקדמיה ובמינהל, ולייעול של מסלולים אדמיניסטרטיביים חיוניים.

• תשתיות פיזיות 
תשתית מחודשת, מודרנית וידידותית למשתמש, תשפר באורח מהותי 

את חוויית השהייה בקמפוס ותמנף את צמיחתה של בר-אילן ואת 
יכולתה לממש את הפוטנציאל שלה.

לפיכך, אנו מצויים בעיצומו של תהליך מתמשך להרחבה ולשדרוג של 
התשתיות הפיזיות בקמפוס: הקמת בניינים חדשים, שיפוץ כיתות, 

ספריות ומעבדות מתקדמות, מרחבי למידה, הרחבת המעונות ועוד. 

• מערכות מידע
מערכות מידע מתקדמות יאפשרו קבלת החלטות מושכלת וישפרו באופן 
מהותי את יעילות הניהול ואיכותו, מרמת ההנהלה הבכירה ועד ליחידות 
האקדמיות. לפיכך, אנו מטמיעים בכל רחבי הקמפוס עקרונות ומערכות 

 .)BI( מתקדמות של מידע עסקי

• שיווק ומיצוב 
שדרוג "מסע הסטודנט" ו"חווית השירות" מהרגע בו הוא מוגדר 

כמתעניין בלימודים אקדמיים, לאורך שנות הלימוד ועד להיותו בוגר 
יעצים את כוח המשיכה של האוניברסיטה וזאת לצד מחקר והוראה 

מצוינים ומתקדמים. מיתוג ייחודי של בר-אילן תוך הדגשת ייחודה 
ועוצמתה ויישום מוצלח של כלל הפעילות המתוארת לעיל יביא קהל 

גדול של סטודנטים וחוקרים מצטיינים, ידידים ותורמים אשר יהיו שותפים  
להמשך תהליכי הפיתוח. 
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תקציר

• תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, 'מצוינות מחוללת שינוי', הכוללת 5 אדנים: עלייה בדירוג האקדמי העולמי,
מחקר מונע-אתגרים, שיטות מתקדמות ללמידה ולהוראה, הוויה בינלאומית, יהדות כמשימה השלישית ו 4 

אבני יסוד: תהליכי ניהול, תשתיות פיזיות, מערכות מידע, שיווק ומיצוב.

• קליטת 74 חברי סגל חדשים, מהם 38% בתחומי ה-STEM ו-39% נשים.
• פיתוח עשרות רבות של כיווני מחקר בתחומים שונים: זיקנה, מדעי הראייה ואופטומטריה, חקר המוח,

רפואה מותאמת אישית, קוונטום, אתנוגרפיה של קהילות יהודיות, מנהיגות וניהול, היסטוריה ופילוסופיה של 
הכלכלה ועוד.

• הקמת 15 'מרכזי אימפקט' בינתחומיים, המחפשים פתרונות לאתגרים משותפים בתחומי החברה,
התרבות, הכלכלה, הרפואה, הטכנולוגיה ועוד.

.UNBOX – הקמת מרכז ליזמות וחדשנות •
• שיפור התשתיות הפיזיות: שדרוג תשתיות מחקר, תשתיות הוראה ומרחבי למידה, הנגשת שטחים ציבוריים,

ופיתוח מסלולי הליכה, ריצה ורכיבה, המאפשרים לכלל באי הקמפוס לשמור על אורח חיים בריא.

• פיתוח תשתיות BI מתקדמות במטרה לאפשר קבלת החלטות ניהוליות מבוססות מידע. 
• בינוי חדש הכולל 1,100 מיטות חדשות במעונות הסטודנטים, בניין חדש למדעי המחשב ע"ש אלכסנדר

גראס והיערכות לתשתיות הקו הסגול של הרכבת הקלה, שיאפשר הגעה קלה ומהירה לאוניברסיטת
בר-אילן בשנים הבאות.

• זכייה במענקי מחקר בסכום העולה על 346 מש"ח.
• גיוס של מעל 245 מש"ח להחזרת מדענים, לבניית תשתיות מחקר, לרכישת ציוד מדעי, ולפיתוח תחומי

מחקר חדשים.

• שדרוג תשתיות המחקר ע"י רכישת ציוד מדעי מתקדם בתחומי הרפואה, מדעי החיים והננוטכנולוגיה.
• שיתופי פעולה מחקריים במאגדים ועם חברות בתעשייה בסכום העולה על 52 מש"ח.

• 32 תכניות לימודים ומגמות חדשות באישור המל"ג.
• הקמת בית הספר לבינלאומיות במטרה להגביר שיתופי פעולה מחקריים ואקדמיים עם מוסדות

בינלאומיים, וליצור סביבת לימודים בינלאומית ורב-תרבותית.

• מעל 140 שיתופי פעולה בינלאומיים נחתמו מאז 2016.
• מתוך כ-17,000 סטודנטים הלומדים היום באוניברסיטה, כ-600 הם סטודנטים בינלאומיים, כ-1,400 הם

בני מעוטים, וכ-600 משתייכים למגזר החרדי.

• 7 קורסים מקוונים ברמה גבוהה )MOOC(, הפתוחים לכל הלומדים בארץ ובעולם, הופקו בשנה האחרונה.
• 12 פרויקטים, הכוללים עשרות רבות של מפגשים, אירועים והרצאות, מנגישים את פירות המחקר המדעי

לקהל הרחב. 
• קשרים הדוקים עם מגוון גופים ממשלתיים: ות"ת/מל"ג, רשות החדשנות, משרד הבריאות, המשרד

לביטחון פנים, מפא"ת, משרד התקשורת, משרד החינוך, משרד המשפטים, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה 
אטומית )סבא"א(, משרד הקליטה ועוד.

• מאות חברי סגל זכו בפרסים ובמינויים יוקרתיים, ביניהם פרס ישראל בפיסיקה לפרופ' שלמה הבלין ופרס
ראש הממשלה ע"ש סמסון לחדשנות בתחום תחליפי נפט לתחבורה לפרופ' דורון אורבך

אוניברסיטת בר-אילן שוקקת ורוחשת פעילות בכל התחומים 
שתוארו לעיל, הכלולים בחזונה ובתוכנית האסטרטגית שלה.  

המסמך הנוכחי יספק לקורא מבט כללי על המתרחש בקמפוס, 
ועם זאת, מעצם מהותו, הוא יתמקד בהיבטים הקשורים 

למחקר: הפעילות המחקרית עצמה, ולצדה הוראה מוכוונת 
מחקר, הנגשת פירות המחקר לקהילה ועוד.
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א. תשתיות פיזיות

במהלך השנים 2016-2018 בוצעו מגוון מהלכים לשיפור התשתיות 
הפיזיות ואיכות החיים בקמפוס – בסיס חיוני לפעילות פורייה של מחקר 

והוראה.

סביבה מסבירת פנים - מרבית השטחים הציבוריים בקמפוס הונגשו, 
המדרכות במעברי החציה הונמכו, סומנו מסלולי הליכה, ריצה ורכיבה 

על אופניים המאפשרים לכלל באי הקמפוס לשמור על אורח חיים בריא. 
מערכות הגינון, ההשקיה והתאורה עברו מתיחת פנים.  

בתקופת זו שופצו תשתיות מחקר פרטנייות של חברי סגל. הוקמה 
מעבדת ציוד מתקדמת משותפת בפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה 

ואבררד גודמן ושודרגו מעבדות ציוד בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, 
בפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין, בפקולטה למדעים מדוייקים 

ובמכון לננו-טכנולוגיה.
שופצו תשתיות הוראה הכוללות כיתות לימוד, מעבדות הוראה, חדרי 
סמינריונים ותשתיות מבנים.  2 כיתות לימוד חדשניות נמצאות בשלבי 
הקמה. בשנת 2019 נערכת האוניברסיטה לשיפוץ נרחב של אולמות 

ההרצאות. 
בשנת 2018 הוקמו בקמפוס שני מרחבי למידה בשם 'הקובייה', 

שפועלים 24/7 ומשמשים חלל עבודה משותף לכלל הסטודנטים ממגוון 
המחלקות והפקולטות. מרחב למידה שלישי ייבנה במהלך 2019. 

למערך הספריות באוניברסיטה הוכנסה מערכת מחשוב חדשה מערכת 
עלמא, מתקדמת ומשוכללת.

בתקופה זו לקחה האוניברסיטה על עצמה משימה משמעותית של 
שדרוג מעונות סטודנטים. שופצו 6 מבני מעונות קיימים. 2 בניינים בני 
11 קומות בשטח כולל של 33 אלף מ"ר, עם היצע של כ-1,700 מיטות, 

נמצאים כיום בבנייה, ויאוכלסו באוקטובר 2020.

בשנים הקרובות מתוכננים מספר פרוייקטים שיוסיפו לקידום ופיתוח 
משמעותי של האוניברסיטה. יוקם בניין חדש וייעודי למדעי המחשב, 

בתקציב של 75 מש"ח, שיאוכלס במהלך 2021. הבניין יכלול אזורי לימוד 
מתקדמים משותפים ומעבדת יזמות טכנולוגית לפיתוח יישומי. 

2 תחנות של הקו הסגול של הרכבת הקלה יוקמו בקמפוס בר-אילן 
שיאפשרו הגעה קלה ומהירה לאוניברסיטה. הפרויקט כולל הסדרת 

כניסות חדשות למתחמי הקמפוס, בניית חניונים והקמת מבנה חדש ובו 
משרדים, בנק וקומות חניה על- ותת-קרקעיות למשתמשים בתחבורה זו.

ב-2020 תוקם כניסה חדשה לקמפוס הצפוני, הקרוי קמפוס דהאן, 
ע"ש תורמים משמעותיים של האוניברסיטה, ובנוסף ישולב שילוט 

דיגיטלי.

בשנה האחרונה השקיעה האוניברסיטה מאמץ רב בפיתוח והטמעה  
של תשתיות מידע עסקי )BI(, לאפשר יכולת גבוהה יותר של קבלת 

החלטות ניהוליות מבוססות מידע.

ב. חדש במחקר 

האדן השני בתוכנית האסטרטגית של אוניברסיטת בר-אילן מגדיר את 
היזמות והחדשנות כיעד מרכזי, במטרה ליצור כאן 'קמפוס של העידן 

החדש'. המהפכה ליצירת 'הקמפוס החדש' מתמקדת בשידוד המערכות 
המרכיבות את ליבת הפעילות האקדמית - המחקר וההוראה. משאבים 

רבים מושקעים בהכשרת החוקרים )שהם כמובן גם המורים( ליזמות 
שיטתית ולחדשנות שיתופית ובינתחומית, בהתאם לגישות המקובלות 

בעולם היזמות. הכשרה יזמית וחדשנית זו משיגה שתי מטרות משלימות: 
האחת, הטבעת חותם בעולם, והשגת אימפקט חיובי באמצעות 

המחקר; והאחרת, העברת גישות אלו לסטודנטים, תלמידיהם של 
החוקרים, ועיצוב דרכי החשיבה של הדור הבא ברוח הפתיחות והתעוזה 

המאפיינות פעילות יזמית.
לצד התפיסה החדשה, ובשילוב עמה, ניכרת בקמפוס שלנו בשנים 

האחרונות תנופה מחקרית אדירה. אנשי סגל חדשים מצטרפים אלינו 
ומביאים עמם רוח רעננה ומגוון אדיר של רעיונות חדשים. פעילות 

מקורית ופורצת דרך רוחשת במעבדות, וחוקרים מכל רחבי האוניברסיטה 
חוברים יחדיו במגוון יוזמות בינתחומיות חדשניות.

®  קליטת חברי סגל חדשים 
בשנים 2016-2018 נקלטו באוניברסיטת בר-אילן 74 חברי סגל 

חדשים, 38% מהם בתחומי ה-STEM. בכך אנו ממשיכים את המגמה 
של חיזוק תחומי ה-STEM באוניברסיטה, והגדלת אחוז חברי הסגל 

בתחומים אלה. נכון להיום, 32% מבין כלל חברי הסגל עוסקים 
.STEM-בתחומי ה

®  כיווני מחקר חדשים 
חברי סגל ותיקים וחדשים כאחד, ברוב מחלקות האוניברסיטה, יזמו 
והשיקו עשרות רבות של נושאי מחקר חדשים וביניהם: גרונטולוגיה 
)מדעי הזקנה(: היבטים ביולוגיים, וחברתיים-סוציולוגיים-פסיכולוגיים 

של הזקנה; ממשקי מוח-מחשב; מדעי הראייה ואופטומטריה – 
היבטים פיזיקליים, ביולוגיים, פיזיים והנדסיים, ונושאים הקשורים 

לחקר המוח; רפואה מותאמת אישית; התערבויות קליניות מבוססות 
מחקר; אתנוגרפיה של קהילות יהודיות; תהליכים אפיגנטיים על בני 
הדור השני; היבטים קוגניטיביים ורגשיים במדעי המוח; פסיכיאטריה 

ביולוגית; מנהיגות וניהול; פרגמטיקה ותרגום; האיקונוגרפיה בתרבות 
החומרית של המזרח הקדום; האסלאם באסיה ובאמריקה הלטינית; 

היסטוריה ופילוסופיה של הכלכלה; תיאוריות של מדיה; גיאוגרפיה 
של המיניות. אסטרופיזיקה; ניתוח והסתברות; מתמטיקה יישומית 

וחישובית; קמבינטוריקה אלגברית; מתמטיקה פיננסית; אפידמיולוגיה 
סביבתית; מחלות נוירו-דגנרטיביות; מערכת החיסון למיקרוביוטה. 
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®  מרכזי מחקר חדשים 

לפני מספר שנים הנענו תכנית אסטרטגית מהפכנית בתחום המחקר: 
התנתקות מהמבנה המסורתי של הקמפוס )המחולק לדיסציפלינות, 

לפקולטות ולמחלקות( למבנה אינטרדיסציפלינרי שלפיו נבנו מרכז 
המוח והמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים. בעידן המאתגר של 
היום, השלב הבא ליצור צוותים בינתחומיים המתרכזים סביב אתגרים 

משותפים במסגרת 'מרכזי אימפקט'. גישה זו, המוגדרת כמחקר 
מוּנָע-אתגרים, נועדה לייצר אימפקט חברתי, תרבותי, מדעי ,טכנולוגי, 

כלכלי ולאומי. 
   

עד כה הוקמו באוניברסיטת בר-אילן 11 מרכזי אימפקט, שבהם 
פועלים יחדיו חוקרים וסטודנטים מכל תחומי הידע – מדעים מדויקים, 

הנדסה, רפואה, משפטים, פסיכולוגיה, חברה ורוח. כל משתתף 
תורם לקבוצה את מומחיותו ויכולותיו, וביחד, במאמץ משותף, יוצרים 
החוקרים מובילות אקדמית, ומחפשים פתרונות לאתגרים העומדים 

לפתחה של האנושות.

מרכזי האימפקט מוכיחים לנו, כי כדי לפתח מענה ראוי לסוגיה בוערת, 
דרושים מגוון תחומי ידע, ושיתוף פעולה ביניהם. הכוח הטמון בשילוב 

תחומי ידע ממדעי החברה והרוח עם הנדסה ומחשבים הוא הבסיס 
לאסטרטגיה היזמית והחדשנית של אוניברסיטת בר-אילן. אסטרטגיה 

זו מתפרשת על כל תחומי הידע בקמפוס, ומייצרת אדוות המגיעות 
לכלל החוקרים והסטודנטים, ואף לחברה כולה.

מרכזי האימפקט - מחקר מונע-אתגרים
הפועלים היום באוניברסיטת בר-אילן הם:  

•  דיכאומטר – פיתוח הכלי הראשון בעולם לאבחון כמותי של
דיכאון, מבוסס אנליזת נתונים בכלים חישוביים

•  מדע רשתות – פיתוח כלים מתמטיים וחישוביים לחיזוק עמידותן
של רשתות ותשתיות חיוניות

•  ערים חכמות – שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו בינה
מלאכותית, IoT מערכות תקשורת חדשניות לשיפור היבטים 

שונים בסביבה העירונית
•  בית כלא אוניברסיטאי – פרויקט חברתי ראשון מסוגו בעולם:

קידום מדיניות מבוססת-נתונים בניהול בתי כלא, לצד הזדמנויות 
להכשרה ולמחקר

•  קוונטום – פיתוח כלים של שזירה של מצבים רלוונטיים  חישובי
קוונטום עבור מהפכת הקוונטום הצפויה לשפר ללא את ביצועי 

החיישנים והמחשבים 
•  קריפטוגרפיה יישומית – פיתוח שיטות להגנה מפני התקפות

סייבר
•  הנעה חשמלית – פיתוח טכנולוגיות חדשניות של אנרגיה נקייה

לכלי רכב חשמליים
•  ננו מעגלים משולבים – מרכז EnICS מחולל מהפכה בתחום

השבבים האלקטרוניים
•  משפט יהודי ודמוקרטי – שילוב סינרגטי של ערכי היהדות

והדמוקרטיה, ופיתוח שיטות יישומיות לגישור על פני הפערים 
ביניהן

•  מגה מרכז אימפקט למדע הנתונים – שימוש בשיטות נתוני
עתק )Big Data( לקידום תחומי מחקר המועילים לחברה

•  מגה מרכז אימפקט לרפואה מותאמת אישית במגוון תחומים:
 ,RNA סרטן, ביו-אינפורמטיקה, פסיכותרפיה, חקר המוח, טיפולי

גנטיקה, אימונולוגיה, התנהגות ועוד. מרכז-העל כולל בתוכו 

חמישה מרכזי אימפקט נוספים: 
- מיקרוביוטה

- RNA בבריאות בחולי
- אימונותרפיה וסרטן

- פסיכולוגיה וסוציולוגיה של רפואה מותאמת אישית
- גנטיקה מודרנית של מחלות אנוש 

4 מרכזי אימפקט נוספים נמצאים כיום בתהליכי הקמה: היהדות 
בישראל ובצפון אמריקה, חקר מורשתו של התנ"ך בתרבות המערבית, 

רב-תרבותיות ורב-לשוניות, וגילנות.

®  UNBOX, המרכז ליזמות ולחדשנות
מרכז UNBOX הוקם לאחרונה במטרה לתמוך בתפיסה החדשה 
של מחקר יזמי, ובמימוש האסטרטגיה הרחבה של האוניברסיטה. 

המרכז מכנֵס אליו חוקרים וסטודנטים מכל התחומים, ומכשיר עתודות 
של חוקרים-יזמים-מרצים, על מנת שיפתחו פרוייקטים מחקריים 

נועזים, וישלבו בהם  סטודנטים לתארים מתקדמים. בנוסף המרכז 
מסייע למרכזי האימפקט לחשיבה אסטרטגית עסקית לפתרון 

האתגר המשותף.  על קרקע זו יצמחו סטודנטים שהיזמות מוטמעת 
בהכשרתם כחלק אינטגרלי מעבודת המחקר. יתרה מכך, דרכי 

ההוראה של אותם חוקרים-יזמים ישפיעו גם על תלמידים לתואר 
ראשון, וידרבנו אותם לחשיבה פתוחה, יזמית ונועזת כבר מתחילת 

לימודיהם.
מרכז UNBOX שוכן בבניין רשות המחקר, ומציע ליזמים מתחמי 'אופן 

ספייס' מסוג WeWork, בהם יכולות קבוצות עבודה לתכנן הצעות 
למשקיעים כדי לממש את מיזמיהן. 

®  מענקים ותרומות למחקר  
מ-2016 עד היום זכו חוקרי אוניברסיטת בר-אילן במענקי מחקר 

בסכום העולה על 346 מש"ח, שאפשרו פיתוח מחקר חדשני ופורץ 
דרך. בין המענקים הבולטים ביותר:

 
מענקי  Horizon 2020 ו- ERC Starting של האיחוד האירופי 

בהיקף של למעלה מ- 32 מיליון ₪ במגוון תחומים: אסטרופיזיקה, 
מתמטיקה, מדעי החיים, פיסיקה, אופטומטריה, מדעי המחשב, לימודי 

מידע, מדעי המוח הנדסה, כימיה ועבודה סוציאלית. מענק מקרן 
וולפסון אפשר פיתוח בתחום  Single cell analysis - שיטת אנליזה 

ברמת התא הבודד. 

מתחילת 2016 גויסו תרומות בסכום כולל של 160 מיליון ₪ לפיתוח 
תחומי מחקר קיימים ולהחזרת חוקרים צעירים ישראלים בתחומי 
הרפואה, הננוטכנולוגיה, מדעי המוח ומדעי המחשב. 40 מיליון 

שקלים לפיתוח חינוך יהודי ערכים יהודיים, מלגות לסטודנטים ומחקר 
בתחומי פסיכולוגיה, משפטים, יהדות ודמוקרטיה, ספרות, שפות, 

תלמוד, ארכיאולוגיה ועוד. וכ-45 מיליון שקלים בפרוייקטים חברתיים, 
קליניקות משפטיות ופסיכולוגיות התורמים לעשייה משקמת ומסייעת 

בחיי הקהילה שמסביבנו.

®  תשתיות וציוד מחקר 
אוניברסיטת בר-אילן מפעילה מספר מרכזי ציוד מתקדמים, שבהם 

מכשור מגוון ברמה הגבוהה ביותר, ושוקדת ללא הרף על הרחבתם 
ושדרוגם. המרכזים מספקים שירות מדעי אנליטי לחוקרים מכל רחבי 

הקמפוס, וכן לכ-200 חברות תעשייתיות ממגוון תחומים - ממו"פ 
רפואי ועד לתעשיית השבבים. השירות המגוון והאיכותי והפעילות 
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המשותפת תורמים רבות להידוק קשריהם של האוניברסיטה וחוקריה 
עם התעשייה, ומניבים לשפע של יוזמות משותפות ושיתופי פעולה 

פוריים.  

בחודש מרץ 2018 נחנך המרכז למיקרוסקופיה פלורסנטית 
בניהול הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן, ובו ציוד 
מיקרוסקופי מהאיכותיים והמתקדמים מסוגו בעולם. בזכות רמתה 
המקצועית הגבוהה נבחרה היחידה כבטא-סייט לבחינת מערכות 

חדשות של חברת לייקה מיקרוסיסטמס, היצרנית המובילה בעולם 
בתחום של מיקרוסקופיה ומכשור מדעי.

כמו כן, נרכשו מערכות משוכללות וחדשניות עבור מרכזי ציוד 
הפועלים במסגרת המכון לננוטכנולוגיה -  המרכז למיקרוסקופיה 

אלקטרונית, והמרכז לפבריקציה וחדרים נקיים, ועבור מעבדות 
מחקר משותפות בפקולטה לרפואה בגליל.

בין המערכות שנרכשו עבור כלל מרכזי הציוד: 

• מערכות להכנת התקנים באמצעות הקפאה עמוקה לשימוש
במיקרוסקופיה אלקטרונית

X ספקטרוסקופיה פוטו-אלקטרונית בקרני •
• מערכת סריקה תלת-מימדית היפר-ספקטראלית משולבת

• טכנולוגיות ניתוח ומשוב מתקדמות
• מיקרוסקופ יוני בעל מקור הליום 

• מכשיר פקס למיון תאים
• מכשיר ליתוגרפיה בשיטת קרן לייזר

• מנדפת בשיטת קרן יונים
• קירות ירוקים בעיר חכמה, על מנת ללמוד על תרומת הצמחייה

לקביעת הטמפרטורה של בניינים
• חומרה ללמידת רשתות נוירונים עמוקות

• מכשיר NextSeq לריצוף עמוק
• מכשיר מיקרוסקופי Laser Microdissection לבידוד תאים

לצורך אנליזת ריצוף
• מיקרוסקופ אור )סופר רזולוציה(

• מערכת מיקרודיסקציה באמצעות לייזר
• מכשיר ממיין תאים מתקדם
• מכשיר לסינתזת פפטידים

MALDI-TOF מערכת •

®  שיתופי פעולה מחקריים עם התעשייה
אוניברסיטת בר-אילן מקיימת שיתופי פעולה רבים עם מגזר התעשייה 

בישראל, במגוון מתכונות ומסגרות: מאגדי מגנט ומגנטון, פרויקטי 
קמין, שיתוף פעולה עם חברות סטרטאפ וחברות מבוססות מסחור 

ידע ועוד. בנוסף, יזמה חברת היישום של האוניברסיטה "ביראד" 
כנסים לקידום שותפי פעולה של חוקרי האוניברסיטה עם התעשייה 
וחשיפה של חברות לשרותי הציוד המדעי המוצעים באוניברסיטה. 

להלן רשימה של הפרוייקטים הבולטים בשנים האחרונות, בסכום כולל 
של כ-52 מיליון ₪.

 
• מאגד GenPro בראשות פרופ' אלכס פיש מהפקולטה להנדסה,

שמטרתו לפתח מעבד גנרי המבוסס על פלטפורמת עיבוד 
מתקדמת, מהירה, יעילה ועצמאית עם ליבת RISC-V. המעבד 

הגנרי יאפשר לכל יישום ניצול מיטבי של יכולות העיבוד, בהתאם 
לצרכיו הספציפיים

• Continuous Biometrics - חברת סטרטאפ שפיתחה
מערכת חישה אופטית )מצלמה חושית המאפשרת בדיקה מרחוק 
של נתונים פיזיולוגיים( על סמך טכנולוגיה של פרופ' זאב זלבסקי 

מהפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין והמכון לננוטכנולוגיה,
• .Europacific Medical Inc - חברת סטרטאפ שמפתחת
הרכבים מגוונים של קנאביס לטיפולים שונים על סמך פטנט 
משותף של פרופ' אהרון ולר מהמחלקה לפסיכולוגיה ופרופ' 

משולם מהאוניברסיטה העברית  
MDM-Multi Dimensional מאגד השבבים הישראלי •
Metrology לפיתוח מערכת הדמיה בעזרת קרני רנטגן לא 

קוהרנטיים ברזולוציה ננומטרית
• מאגד GENESIS - תקשורת לוויינית בכיסוי עולמי,

רחבת סרט עם השהיה נמוכה
• מאגד HERON - הדור הבא של מערכות הסלולר

• מאגד מזון חדש בתחום FOOD IOT/Big Data - איסוף
ועיבוד מידע בשרשרת ייצור המזון

חברת המסחור של אוניברסיטת בר-אילן - ביראד יחד עם חוקרי 
האוניברסיטה פעלו להקמת ”מאגד גרפן“.  מאגד הגרפן ייפתח 

טכנולוגיות של ייצור יעיל זול ומהיר של יריעת גרפן בסקאלה 
תעשייתית ובאיכות גבוהה לשילוב בתהליכי ייצור של מעגלים 

מודפסים ורכיבי אלקטרוניקה מבוססי סיליקון במטרה לשפר את 
תכונות הולכת החום והחשמל בתדר גבוה. מטרת המאגד היא 

לאפשר המשך פיתוח של ידע בייצור גרפן שנצבר באקדמיה 
ויישומו בתהליכים תעשייתיים. השימוש בגרפן מהווה יתרון תחרותי 

מהותי לתעשיות הישראליות שיממשו אותו.

  
מגוון חברות חתמו על הסכמי מחקר עם חוקרים

באוניברסיטת בר- אילן: 

• חברת רפאל עם פרופ' יורם לוזון מהמחלקה למתמטיקה, זיהוי
אובייקטים חריגים באמצעות למידה עמוקה

• אינטל העולמית עם ד"ר יעקב טישלר מהמחלקה לכימיה
והמכון לננוטכנולוגיה, פיתוח שיטות ספקטרליות לאיפיון שכבות 

דקות של חומרים
• 3M עם פרופ' אריה צבן ופרופ' דוד כהאן מהמחלקה לכימיה

והמכון לננוטכנולוגיה, פיתוח ספריית תרכובות כימיות לתעשייה 
הכימית

• WAVES עם ד"ר דורון נווה מהפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר
קופקין והמכון לננוטכנולוגיה, לפיתוח גרפן רב-שכבתי למיקרופון 

• Hartech עם ד"ר נועה אגמון ממדעי המחשב, שימוש ברחפנים 
• SkyX עם ד"ר מוטי פרידמן מהפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר

קופקין והמכון לננוטכנולוגיה, אמצעים אופטיים לאיתור מתאן 
• Huawei עם פרופ' יוסף שור, מהפקולטה להנדסה ע"ש

VCO אלכסנדר קופקין, פיתוח טכנולוגיות
• GM עם פרופ‘ דורון אורבך, מהמחלקה לכימיה והמכון

לננוטכנולוגיה לפיתוח אלקטרודות סיליקון 
• .Ebyna Pharmaceuticals Ltd עם פרופ' אמנון אלבק,

מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה, פתרונות מבוססי קנביס
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יוליה אלעד שטרנגר

אודי לבל

עינת לוי גיגי

גילי הרטל

יובל הלר

אבשלום אלמח

אגאי שי קרן

איילת סלע

עמנואל לזר

רענן אייכלר

מיכל בן חורין

ניר קוויט

אסף אלבו

עודד ארז

שגית לב

תומר לוי

יבגני מוגרמן

רן גלס

שלומית וייס דגן

שלומית פלינט

עדי מכמל

משה שושן

אד שטרן

נעמי פרידמן

אילנה שפייזמן

חורחה אלה צילט

און שחורי

ואדים אקסלרוד

נסיה שמר

חברי סגל חדשים 
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אבנר אקר

אסף פאר

נטליה מאיר

מוטי נייגר

לימור גבאי אגוזי

שמרית דכס

איל קפלן

נירה מוניצור

דרור ינון

קרל סקורצקי

ניסן יששכר

רווה הרוש

אריאל רוזנפלד

נתן גודלשטיין

שרון גילאי דותן

ארז שיינר

יונתן רוכמן

יורם בונה

מלאכי נוקד

אסתר עזרא

מאיה בלקירסקי קאץ

איתי קורן

חיים נוי

עמיאל אילני

ענת צציק

שי בל

מתי רחמים

רועי סלומון
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חדשנות

המחשבים של מחר
יכולתו של האדם לעבד מידע וידע השתפרה והואצה לאין שיעור במהלך 

העשורים האחרונים, בזכות המחשב. אך כעת, בעקבות מחקריה של 
ד"ר בינה קליסקי מהמכון לננוטכנולוגיה ולחומרים מתקדמים של 

אוניברסיטת בר-אילן, ייתכן שלבו של המחשב המוכר, שבב הסיליקון 
הקלאסי, עומד לסיים את תפקידו. הפרויקט של ד"ר קליסקי, שמתבצע 

במימון בינלאומי, עוסק במחשבי קוונטום. מטרתו היא להשתמש 
בממשקי תחמוצות מתכת כדי לרתום אטומים ומולקולות ליצירת 

קיוביטים שיקדדו מידע ויבצעו בו מניפולציות. שבבי הסיליקון, פנו מקום! 
מחשבי הקוונטום כבר בדרך!

תקווה חדשה לחולים במחלות כליה
גנטיות נדירות

שיתוף פעולה פורץ דרך במרכז דנגור לרפואה מותאמת אישית צפוי 
לקדם את המחקר אודות מחלות כליה גנטיות הנפוצות בכפרים דרוזיים 

בגליל. פרופ' ציפורה פליק-זכאי, חוקרת בתחום הגנטיקה הרפואית 
בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, חברה לד"ר אחיה אורבך מהפקולטה 

למדעי החיים ע"ש גודמן, שיודע להפוך תאי גזע של עוברים לתאי כליה. 
בעקבות קבלת האישור מוועדת הלסינקי, תספק פרופ' פליק לד"ר 

אורבך דוגמיות עור ושתן של חולים במחלות כליה גנטיות. ד"ר אורבך 
'יתכנת מחדש' את תאי הדוגמיות, ויהפוך אותם לתאי כליה, המכילים את 
המוטציות הספציפיות של אותם חולים. מעקב אחר תהליך התפתחותם 

של תאי הכליה יספק מידע רב-חשיבות אודות המחלות – צעד ענק 
לקראת טיפולים עתידיים.

מחשבים לומדים ומאבחנים
מה קורה כשאדם מובל לבית החולים עם כאבים בחזה? זמן יקר חולף 

עד שהצוות הרפואי – לא פעם צוות מצומצם ועייף, שולח אותו לצילום 
רנטגן של בית החזה, ומאבחן את תוצאותיו. אך טכנולוגיה חדשה 
שפותחה על ידי פרופ' יעקב גולדברגר מהפקולטה להנדסה ע"ש 

אלכסנדר קופקין, עשויה לאפשר אבחון מהיר ומדויק יותר, ובכך גם 
לפנות את הצוות  למתן טיפול אישי יותר לחולים. פרופ' גולדברגר נעזר 
בשיטות של 'למידת מכונה', בשילוב עם  אלגוריתמים שפיתח במיוחד, 

כדי 'ללמד' מחשבים לקרוא תוצאות של בדיקות MRI, CT, אולטרסאונד 
ורנטגן. טכנולוגיה זו, הקרויה 'אבחון אוטומטי', יכולה לשמש לאבחון 

מהיר ויעיל בחדרי המיון, ובעתיד היא אף עשויה להחליף ביופסיות 
פולשניות במקרים של חשד לגידול ממאיר.

ננו-חלקיקים לשירות הקוסמטיקה
חברות קוסמטיקה רבות מספרות ללקוחות פוטנציאליים על המדע 
שמאחורי מוצריהן. האם יש אמת בפרסום? נראה שאכן כן, לפחות 

במקרה של חברת קוסמטיקה ישראלית אחת, שמוצריה מבוססים על 
מחקר חדש של פרופ' דרור פיקסלר מהפקולטה להנדסה פרופ' רחל 

לוברט מהפקולטה למדעי החיים ופרופ' אהרון גדנקן מהמחלקה לכימיה 
וחברים במכון לננוטכנולוגיה. המדענים מצאו דרך לייצר ננו-חלקיקים 
המכילים חומצה היאלורונית, והתברר כי שילובם בקרם קוסמטי מגדיל 
משמעותית את ריכוזו ויעילותו. יותר מכך: ביצועיו הטיפוליים של הקרם 

המועשר בננו-חלקיקים עולים על אלה של כל מוצר אחר של חומצה 
היאלורונית המוכר כיום בתעשיית הקוסמטיקה. כך מסייע המחקר 

המדעי למנוע ואף להשיב לאחור תופעות קליניות של הזדקנות העור. 
כפי שניתן לשער, קיים ביקוש רב לקרם הקוסמטי שפותח באוניברסיטת 

בר-אילן.  
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ג.  תכניות לימודים חדשות 

®  בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה 
בשנה"ל הלימודים תשע"ז נפתח באוניברסיטת בר-אילן בית הספר 

לאופטומטריה ומדעי הראייה, הראשון והיחיד מסוגו בישראל, 
המאגד תחתיו לימודים לתואר ראשון מדעי במקצוע האופטומטריה 

בשיתוף עם האיחוד האירופי, לימודים מתקדמים במגוון תחומים 
במדעי הראייה – החל בחקר העין וכלה במערכת הראייה במוח, 
ומעבדות מחקר מהמתקדמות בעולם. בית הספר מנהל מספר 

קליניקות לאופטומטריה המשמשות להכשרת אופטומטריסטים 
מומחים, ומשרתות את הציבור הרחב ללא עלות.

®  תכניות ומגמות חדשות
מאז שנה"ל תשע"ז נפתחו באוניברסיטת בר-אילן 32 תכניות 

ומגמות לימודים חדשות באישור המל"ג. ביניהן:
• 7 תכניות לתואר ראשון בתחומי תקשורת, לימודי מידע,

קרימינולוגיה, סוציולוגיה, חינוך ולוגיסטיקה
• 5 תכניות ו-10 מגמות לתואר שני בתחומי מדעי החיים, הנדסה,
מדעי כדור הארץ, גרונטולוגיה משולבת עם מדעי החיים ומדעי 

החברה, תרפיה באומנות, מוזיקה ועוד 
• 5 תוכניות לתואר ראשון בקמפוס החרדי 

• כמו כן אושרו 41 שילובים מובנים לתואר ראשון של תכניות בהיקף
דו-ראשי, פקולטיות ובין-פקולטיות.

®  פיתוח מדעי הרוח והחברה 
כדי לחזק את מעמדם של מדעי הרוח והחברה נקטה האוניברסיטה

בפעולות הבאות:
• בניית תכנית לארגון מחדש של הפקולטה למדעי הרוח,
כך שיחידות קטנות יאוחדו ליחידות גדולות וחזקות יותר

• בניית תכנית למשיכת סטודנטים מצטיינים לתכניות בינתחומיות
מיוחדות במדעי הרוח והיהדות

• בניית תכנית לתואר שני ללא תזה למתעניינים ללא רקע
במדעי היהדות

• בניית תכנית חדשה של טיפול באמנות
• בחינת שיתופי פעולה בין הפקולטה ליהדות ליחידות אחרות

באוניברסיטה, בעיקר במדעים המדויקים
• תכנון מתקדם של חלוקה מחדש של הפקולטה למדעי החברה,

כך שתכלול שלוש פקולטות נפרדות: חברה, ניהול, חינוך
• במסגרת מרכזי האימפקט שתוארו לעיל: הקמה ותקצוב של

קבוצות מחקר בינתחומיות, בעיקר לחוקרים במדעי הרוח והחברה 
המשמשות כחממות ליצירת מרכזי אימפקט. 

• שדרוג מערך לימודי היסוד ביהדות על ידי הוספת קורסי ליבה
וקורסים מקוונים
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יצירתיות
אמנות, פמיניזם וזהות יהודית

כולם מוזמנים להכיר וללמוד
אמניות יהודיות ניצבות במוקד האמנות הפמיניסטית מאז שנות ה-70 

של המאה הקודמת. מה מספרות עבודותיהן על תהליכים חברתיים 
ותרבותיים בחברה המודרנית? כיצד הן מעצבות את הזהות היהודית 

הוויזואלית של כולנו? ובאיזה אופן הן משלימות את המבט הגברי 
המסורתי על ההיסטוריה היהודית?

ד"ר מור פרסיאדיו מהמחלקה לאמנות יהודית מפתחת בימים אלה קורס 
מקוון חדש במתכונת MOOC, שעוסק בהיבט התרבותי של האמנות 

הפמיניסטית בישראל ובארה"ב. במסגרת הקורס יוכלו סטודנטים 
לאמנות, אמנים, אוצרי תערוכות, אספנים ושוחרי אמנות  ללמוד על 

הדיאלוג המתקיים בין אמנות, מגדר וערכי היהדות. בעקבות הצלחתו 
המרשימה של קורס ה-MOOC הראשון של אוניברסיטת בר-אילן, 

'התנ"ך לאור המזרח התיכון הקדום', צפויה היוזמה המקוונת החדשה 
לכבוש בסערה את עולם האמנות היהודית, ולהביא לקהלים החדשים 

את הידע הנרחב של אוניברסיטת בר-אילן בתחום לימודי היהדות.

סיפורה של הדרך שלא נבחרה
מה הופך נרטיב ספרותי לנוקב ונוגע, אם לא סיפוריהם האישיים של 

כל גיבוריו, המתערבבים ומתייחסים זה אל זה בתוך תבנית של עלילה 
מעוצבת היטב? ד"ר קארה גלאט, שהגיעה לאחרונה מאוניברסיטת 

הרווארד למחלקה לאנגלית של אוניברסיטת בר-אילן, מבקשת במחקריה 
המרתקים להרחיב את הבנת הסיפורת שאנו קוראים. לשם כך היא 

משלבת בין רומנים אנגליים מהמאה ה-19 לבין גישה של עלילות 
חלופיות. על ידי בחינת אפשרויות עלילתיות שלא נבחרו במקור על ידי 
הסופר, היא מעוררת מחשבה מעמיקה בקרב קוראים, כותבים וחובבי 

ספרות בני זמננו. במחקריה ובהרצאותיה היא מבקשת להשפיע על 
תחום הספרות האנגלית בכללותו, באמצעות דרכים עשירות ועמוקות 

להבנת קווי עלילה פוטנציאליים – אלה שנכתבו בספרים, ואלה 
שהושארו לדמיונו של הקורא.

על החומר האפור ולקיחת סיכונים
מחקרים שנערכו עד היום הראו שאנשים בגיל מבוגר נוטים לקחת 
פחות סיכונים. אך מחקר חדש של ד"ר שרון גילאי דותן, חברת סגל 
חדשה בפקולטה למדעי החיים, בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת 
ייל ומאוניברסיטת העיר ניו יורק, ובתמיכת המכון הלאומי להזדקנות 

)המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב(, מאיר את הממצאים הללו באור 
חדש: המחקר מצא התאמה גבוהה יותר בין הירידה בסבילות לסיכונים 

לבין שינויים במבנה המוח, בהשוואה להתאמה עם גיל הנבדקים. 
עוד הסיקו החוקרים כי נפח החומר האפור במוח מסביר את השינויים 

המיוחסים לגיל בגישה לסיכונים, יותר מהגיל עצמו. הממצאים, שפורסמו 
בכתב העת Nature Communications, מספקים תובנה חדשה על 

גורמים נוירולוגיים המשפיעים על העדפות הסיכון וקבלת ההחלטות 
של אנשים בגיל המבוגר. המחקר אף עשוי להוביל לפיתוח אסטרטגיות 

שישפיעו על יכולת קבלת ההחלטות.
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מידע, מאפשרת לסטודנטים מכל האוניברסיטאות ליהנות משלל 
הקורסים המוצעים בכל המוסדות השותפים, מעודדת את לימודי 

השפות המזרח אירופאיות, ומעניקה סיוע לתלמידים לתארים 
מתקדמים המבקשים לצאת לחו"ל לצורך לימוד שפות ומחקר

• בשדה האירופי נחתמו בתקופת הדוח מעל 140 שיתופי פעולה
במסגרת ארסמוס, תוכנית חילופי הסטודנטים של האיחוד 

האירופי, במימון הנציבות האירופית, וכן 5 שיתופי פעולה עם 
מוסדות באירופה במימון אירופי רב-מוסדי. במסגרת זו מתקיימים 
בפקולטה למשפטים פרוייקטים לחילופי סטודנטים להתמחויות 

מעשיות ולחילופי מרצים
• קורס של פרופ' משה קופל בנושא "אוטומטים ושפות מכונה"

נמצא כיום בשלבי פיתוח, במסגרת קונסורציום רב-
אוניברסיטאי של קורסי בסיס במדעי המחשב.

חיזוק הקשרים האקדמיים עם מדינות המזרח ואירופה
• סין: משלחות של בכירים מאוניברסיטאות סיניות ביקרו בקמפוס
ונפגשו עם חוקרים וראשי מחלקות מתחומים שונים. בעקבות 

זאת נחתמו הסכמים לחילופי סטודנטים, לקבלת סטודנטים סינים 
לכל התארים ולשיתופי פעולה מחקריים, ונערכו מספר ימי עיון 

משותפים. בין הפעולות הבולטות: 
- 2 קורסי קיץ בכל קיץ בהשתתפות 50 סטודנטים מסין ומהודו 

- 8 מלגות ללימודי תואר שני בינלאומי
- הסכם מסגרת עם אוניברסיטת שנדונג לשיתוף פעולה

בתחומים של חקר דתות השוואתי, משפטים, רפואה 
וננוטכנולוגיה 

- הסכם עם בית הספר לפיסיקה של אוניברסיטת שנדונג
המאפשר לסטודנטים מצטיינים מסין להשלים את שנת 

הלימודים האחרונה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן, ולרכוש 
כאן בסיס אקדמי איתן בנושאים כמו אלקטרודינמיקה, מכניקת 
קוונטים, ננוטכנולוגיה, קרני לייזר, פבריקציה ועוד. הסכם זה 

יורחב לאוניברסיטאות מובילות נוספות בסין, במזרח אסיה 
ובאירופה

- 7 קבוצות מחקר מהפקולטות למדעים מדויקים ולהנדסה
בשיתוף עם  האקדמיה הסינית למחקר )CAS( בבייג'ין, 
בנושאים מגוונים כגון: DNA, אבחון סרטן, ננו-חומרים, ננו-

פילמים, תאי דלק ועוד.
- פרויקט מחקר רב-תחומי של ביה"ס לחינוך עם

China Youth University of Political Science
University of Petroleum שיתוף פעולה אקדמי עם -

הכולל:
חילופי חוקרים, פרויקטי מחקר משותפים, הוראה והנחיית 

סטודנטים, סדנאות וימי עיון, ביקורי/חילופי סטודנטים, תוכניות 
הדדיות של לימודים בחו"ל

- מזכר הבנות עם האוניברסיטה ללימודים בינלאומיים של
סצ'ואן )SISU( ללימודי תואר ראשון כפול ישראלי-סיני

- מזכר הבנות בין הפקולטה למשפטים לבין האוניברסיטה
הבינלאומית למנהל עסקים ולכלכלה בבייג'ין

• הודו: מזכר הבנות עם אוניברסיטת אמבדקר-מרתוואדה
בנוגע לשיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים במגוון תחומים: 

ביו-אינפורמטיקה, מיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות, ננוטכנולוגיה 
ומדעי המחשב

• פינלנד: שיתוף פעולה עם אוניברסיטת יבסקילה בתחום
הננוטכנולוגיה

INL פורטוגל: שיתוף פעולה עם •
 )International Iberian Nanotechnology Laboratory(

בתחום הננוטכנולוגיה

ד.  בינלאומיות

בית הספר הבינלאומי באוניברסיטת בר-אילן הוקם כחלק מתפיסה 
אסטרטגית כוללת ומהווה נידבך משמעותי בתפיסה זו. לבית הספר 
הבינלאומי מספר מטרות לסיוע בהגברת המחקר האקדמי, העשרת 

הסביבה הלימודית, יצירה של סביבה לימודית בינלאומית ורב-תרבותית, 
וחיבור וחשיפה לתרבות ולמורשת היהודית.

על מנת להגשים יעדים אלה הוקמו מספר מערכי פעילות:
מערך שירות לסטודנט המספק לסטודנטים מחו"ל מענה וסיוע 
בהיבטים אדמיניסטרטיביים באוניברסיטה ובהתאקלמות במדינה. 

השירותים כוללים סיוע בהגשת ויזות, ביטוח, מעונות ומגורים, ייעוץ 
אקדמי וסיוע ברישום וליווי בתחום החברה, הרווחה והפרט. 

מערך שותפויות המתמקד בבניית שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות 
אחרות בעולם, כולל חילופי סטודנטים, מרצים ואנשי אקדמיה ואנשי 

מינהלה. בנוסף קם מערך ביקורים לנציגי אקדמיה, דיפלומטים, 
מתעניינים, וביקורים אקראיים.

בנוסף לפעילות ענפה זו נבנה מערך שיווק וגיוס לסטודנטים 
בינלאומיים, בשיתוף עם מערך השיווק האוניברסיטאי שבמסגרתו 

הוקם מערך נציגים ב-6 אזורים בעולם. 

®  שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאיים ובינלאומיים 
עיקרון שיתוף הפעולה מצוי בלב לבה של כל פעילות אקדמית, 

ואוניברסיטת בר-אילן יוזמת ומקדמת מגוון רחב של שותפויות עם 
מוסדות אקדמיים בכל העולם. הבולטים מביניהם בשנים האחרונות: 

• במכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים מתקיימים מיזמים
לחילופי סטודנטים לתארים מתקדמים, שבמסגרתם עובדים 

סטודנטים שלנו ועמיתיהם מהעולם על פרויקטי מחקר
משותפים. פרויקט מוצלח במיוחד הוא שיתופי פעולה
בין מכוני הננוטכנולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן ושל

ה- Chinese Academy of Science (SAS), שמומן
בתחילתו ע"י שתי המוסדות, וזכה בהמשך במימון ל-4

CSF-ISF-פרוייקטים מ
• מעבדת האנליזה באמצעות קרן יונים )מאיץ חלקיקים(

של המכון לננוטכנולוגיה שותפה בשני פרויקטי מחקר של 
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית )סבא"א(, הכוללים 

שיתוף פעולה נרחב במדינות אירופה ובארה"ב.  פרויקט 
אחד נועד לפיתוח מודלים וטכניקות ניסוי להבנת השפעות 

הקרינה ואינטראקציה יונית של חומרים, במטרה לפתח חומרים 
מתקדמים וחדשניים עבור יישומים רבים. השני מפתח שיטות 

אנליזה ובונה מאגר נתונים של דגימות משמשות רכבים, לסיוע 
בזיהוי פלילי. 

• בזכות יוזמה של חברות סגל מהמחלקה לבלשנות וספרות
 Bilingualism-אנגלית הצטרפה אוניברסיטת בר-אילן ל
Matters - רשת בינלאומית העוסקת בחקר ובהפצת ידע 

בנושא הדו-לשוניות. במסגרת זו מוקם באוניברסיטה המרכז 
לדו-לשוניות בישראל, שימנף את המחקר הרב-תחומי המתבצע 
אצלנו, וייעזר בקשרים עם הרשת הבינלאומית לצורכי גיוס תקציבי 

מחקר והפצת ידע בקהילה
• אוניברסיטת בר-אילן משתייכת לשותפות האקדמית הבין-
אוניברסיטאית לחקר רוסיה ומזרח אירופה – לצדן של 
אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל 

אביב. התכנית זכתה במימון של הקרן למדעי הרוח ובאישור 
המל"ג. מטרתה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח 

אירופה, וליצור קהילה דינמית של חוקרים ותלמידים מהמוסדות 
השונים. השותפות מקדמת קורסים מקוונים ושיתוף במאגרי 
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מה משותף לאוניברסיטת בר-אילן
ולראש השנה הסיני?

אוניברסיטת בר-אילן מחזקת בהתמדה את היבט הבינלאומיות 
בפעילותה. לכן אל תופתעו אם תפגשו בקמפוס סטודנטים לפיסיקה 
שנה ג' מאוניברסיטת שנדונג שבסין, המשלימים את שנת הלימודים 

האחרונה שלהם אצלנו. התוכנית החדשה לחילופי סטודנטים, פרי יוזמה 
של ד"ר יוסי בן-ציון, סגן ראש המחלקה לפיסיקה, מעניקה לסטודנטים 

אלה בסיס אקדמי איתן בנושאים כמו אלקטרודינמיקה, מכניקת קוונטים, 
ננוטכנולוגיה, קרני לייזר, פבריקציה ועוד. במקביל היא נותנת להם 
הזדמנות לחוות מקרוב את המאכלים, המוסיקה והאמנות בישראל, 

ולהכיר את ההשכלה הטכנולוגית שלנו, ואת המגזר הפרטי והציבורי 
של עולם ההיי-טק הישראלי. לכבוד ראש השנה הסיני עיטרה משפחתו 

של ד"ר בן-ציון את ביתה בקישוטים סיניים מסורתיים, והזמינה את 
הסטודנטים לסעודה חגיגית.

כך בונים קשרים גלובליים!
הכול התחיל לפני כשנתיים, כשחוקר מאוניברסיטת זאגרב בקרואטיה 
ביקר בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן. שני 

המוסדות, המתאפיינים במצוינות אקדמית ובשאיפה לגלובליזציה, 
הבינו מיד את הפוטנציאל הגלום בשיתוף פעולה ביניהם. הם החליטו 
לפתח יחדיו פרויקט במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, 

עם פרופ' אלכס פיש ופרופ' יוסי שור מהפקולטה להנדסה ע"ש קופקין. 
כיום ניתן לראות לא פעם חברי סגל מהפקולטה להנדסה שלנו פוסעים 

במסדרונות אוניברסיטת זאגרב, ולהפך. חילופי הידע, הסטודנטים, 
והסגל נושאים פרי, ופרויקט ארסמוס+ פותח בפני השותפים הזדמנויות 
לחבור גם לפקולטות נוספות, כמו מדעי החברה והמכון לננוטכנולוגיה. 

ואכן, אין תחליף לניצוץ שנוצר בפגישות של אחד-על-אחד, כאן בקמפוס 
שלנו, או בקרואטיה הרחוקה. שותפות היא שם המשחק בתוכניות 
ארסמוס+, והיא גם ספינת הדגל של שאיפות בר-אילן לגלובליזציה.

האם גישה הוליסטית יכולה לשנות
את פני ההנדסה?

העולם האמיתי הינו מערכת אקולוגית המושפעת על ידי גירויים רבים 
ושונים בכל רגע נתון – זוהי ההנחה המונחת בבסיס עבודתו של ד"ר 

אסף אלבו, שהגיע לאחרונה מ-MIT לפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר 
קופקין בבר-אילן. על פי תפיסה זו בחר ד"ר אלבו ליישם גישה הוליסטית 

על מגוון אתגרים מדעיים וטכנולוגיים, בעיקר בתחום ההתקנים 
האלקטרואופטיים; זאת על מנת לחשוף את הפיסיקה שמאחורי העברת 

נושאי מטענים והחום הכרוך בתהליך בתוך ננו-מבנים מתוכננים 
וחומרים חדשניים אחרים. בדרך זו הוא מבקש להטביע חותם על תחום 

ההנדסה כולו: לפתח פתרונות לאתגרים טכנולוגיים מרכזיים שמשבשים 
את פעילותם של התקנים אלקטרואופטיים, ולרתום תופעות פיסיקליות 

וקוונטיות לחדשנות בעולם האמיתי.

השראה
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ה.  האוניברסיטה כגורם פעיל
ומשפיע בחברה הישראלית

 

®  אוניברסיטת בר-אילן והפקולטות השונות שלה
מקיימות מגוון קשרים ומגעים עם גופים ממשלתיים 

ואחרים, במטרה  להציע לציבור בישראל מבחר עשיר 
של הזדמנויות אקדמיות:  

• קשרים הדוקים עם המל"ג והות"ת בנושאים אקדמיים
שונים, ביניהם: אישור תכניות לימודים חדשות, הערכת 

תכניות לימודים קיימות ע"י ועדת הערכה בינלאומית, אישורי 
הסמכה זמניים וקבועים ליחידות אקדמיות, הגדלת מספר 
הסטודנטים ותכניות צמיחה בתחומי ההנדסה, הרפואה 

ומדעי המחשב, פיתוח כיווני מחקר חדשים כמו בינה 
מלאכותית וקוונטום, ואישור תכניות בקמפוס החרדי. 

• קשרים פוריים עם רשות החדשנות, ופעילות משמעותית
בפרויקטי מגנט וקמין ובמאגדי אקדמיה-תעשייה

• קשר עם המשרד לביטחון פנים לקידום מרכז המחקר
החדשני 'בית כלא אוניברסיטאי'.

• הפעלת פרויקט המועדונים השיקומיים לנכי צה"ל עבור
אגף השיקום של משרד הביטחון.

• שיתוף פעולה עם מפא"ת, המממנת מספר מחקרים
ביטחוניים בנושאים תשתיתיים ומסווגים.

• שיתוף פעולה של המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים
עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית )סבא"א(. 

החוקרים שלנו הינם הנציגים הישראלים היחידים  במחקרים 
של סבא"א. 

• הקליניקה לרגולציה סביבתית של הפקולטה למשפטים
נמצא בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה 

בפרויקט שעוסק בשיתוף הציבור בהקשר של רישוי מפעלים 
על פי חוק אוויר נקי. בנוסף הקליניקה זכתה במכרז של 

משרד המשפטים למחקר אמפירי לבחינת אפקטיביות חוק 
איסור הפליה במוצרים ובשירותים.

• פעילות משותפת וסדירה עם הרשויות המקומיות הסובבות
את אוניברסיטת בר-אילן - רמת-גן, בני-ברק, פתח תקוה, 

גבעתיים, גבעת שמואל, קריית אונו וגני תקוה – במסגרת 
פרויקט 'ערים חכמות'

• המרכז לערים חכמות של האוניברסיטה ישמש כשדה
ניסוי בתחום התקשורת האלחוטית והנייחת ובטכנולוגיות 
IoT )האינטרנט של הדברים(. משרד התקשורת העניק 
לבר-אילן רישיון מסגרת, שיאפשר לחברות לבצע ניסויים 

שונים בשיתוף עם חוקרי בר-אילן. 
• הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי מקיימת מגוון

שיתופי פעולה מחקריים עם מערכת הבריאות, מרכזים 
רפואיים בגליל, וקופות החולים באזור. הקשרים 

ההדוקים במטרה לכולל שינוי משמעותי  בשירותי הרפואה 
בגליל. שיתופי הפעולה הבולטים באים לידי ביטוי במכוני 

המחקר שהקימה האוניברסיטה בשיתוף המשרד לפיתוח 
הנגב והגליל במרכזים הרפואיים לגליל בנהרייה, פד"ה 

בפוריה, זיו בצפת ובית החולים האיטלקי בנצרת.  קשרים 
קידמו את הקמתן וביסוסם של תחומי הקרדיווסקולאר, 

ניורוכירורגיה, אונקולוגיה ורדיותרפיה.  משרד הבריאות, 
משרד האוצר והמשרד לפיתוח נגב גליל שותפים לקידום 

הרחבת הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי
• התכנית 'חישוביות ביו-רפואית לרופאים' של הפקולטה
למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מכשירה רופאים 

לקראת עידן הרפואה המותאמת אישית. התכנית מוכרת 
על ידי של  ההסתדרות הרפואית כתכנית לימודים ומחקר 

במדעי יסוד למתמחים.
• קיים שיתוף פעולה רחב בין בית הספר לחינוך ומשרד

החינוך בפעילויות רבות בתחום האקדמי והמחקרי. חברי 
סגל זוכים בקרנות מחקר של משרד החינוך ומשמשים 
שופטים להצעות מחקר, חברים בוועדות מלוות מחקר, 

ועומדים בראש מרכזים הזוכים למימון המשרד. מחקרים 
רבים של חברי הסגל ותלמידי המחקר נערכים במסגרות 

חינוך ובתיאום עם לשכת המדען הראשי של המשרד. 
מתקיימות סדנאות סטאז' וקורסי פיתוח מקצועי, סדנאות 
וימי עיון למורים כמו גם קשר עם מפמר"ים וראשי אגפים 

ויחידות במשרד בכל הקשור לתכניות להכשרת מורים. חברי 
הסגל מוזמנים להשתתף בוועדות של המשרד ורוב מוחלט 
של הסטודנטים נמצא בבתי הספר ובמערכות חינוך בלתי 

פורמאליות כחלק מתהליכי ההכשרה והלימודים.  
• שיתוף פעולה בין המחלקה לעבודה סוציאלית לבין

חיל הרפואה במחקר קליני הבודק את יעילותה של מציאות 
מדומה לטיפול בפוסט-טראומה של לוחמים. 

• קשר שוטף עם משרד הקליטה בכל הנוגע לקליטת
מדענים במסגרת תכנית קמ"ע.  

®  האוניברסיטה חווה קשיים שונים במימוש החזון המדעי,
בקליטת חברי סגל חדשים, ובנושאים אחרים:

• קשיים בקליטת חברי סגל חדשים ובהשארתם של חברי סגל
מצטיינים, הנובעים בין השאר מהסיבות הבאות: 

- תחרות בנושאי ה STEM – התחרות בין האוניברסיטאות על 
היקף סלי הקליטה מציבה קושי בקליטת מספר גדול של חברי סגל 

מצטיינים
- היעדר אפשרות לתגמול מצוינות באופן דיפרנציאלי

• קשיים בתהליכי פיתוח אקדמי, הנובעים בין היתר מזמן ההמתנה
הארוך לאישור תכניות לימודים חדשות במל"ג
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®  אוניברסיטת בר-אילן פועלת בדרכים שונות לשילוב
נשים, חרדים ובני מיעוטים במחקר המדעי ובהוראה.

 
בתקופת הדוח נקלטו באוניברסיטה 29 נשות סגל חדשות, בין 

היתר בתחומי המדעים הניסויים, במדעי המחשב ובמתמטיקה, והן 
מהוות 39% מכלל חברי הסגל החדשים )בשנים מסוימות היוו הנשים 

כמחצית מהנקלטים(. שיעור הנשים במועצה האקדמית העליונה 
ובסנט הוא כ-23%. כ-20 נשים כיהנו ומכהנות בתפקידים בכירים 

בהנהלה )רקטור, סגנית נשיא למחקר, דקניות, ראשי מחלקות(, והן 
מהוות כ-42% מכלל המכהנים בתפקידים אלו. רקטור האוניברסיטה 

היא פרופ' מרים פאוסט וסגנית הנשיא למחקר היא פרופ' שולמית 
מיכאלי.

כיום לומדים באוניברסיטה 1400 סטודנטים בני מעוטים. מספר 
תלמידי המחקר נמצא במגמת עלייה מתמדת.

 
באוניברסיטה לומדים כיום כ 600 סטודנים המשתייכים למגזר 

החרדי. כ200 מהם לומדים בקמפוס החרדי והשאר לומדים בתכניות 
הרגילות בקמפוס האוניברסיטה.

פרויקט 'תקווה ישראלית באקדמיה' של נשיא המדינה ראובן 
ריבלין פועל בבר-אילן זו השנה השנייה. מטרת הפרויקט היא לייצר 

פלטפורמה לשיח ולמפגשים עם קהלים מגוונים, שאנו מבקשים 
לעודדם להשתלב במוסד. 

אוניברסיטת בר אילן חרטה על דגלה את הדיאלוג בין המורשת 
היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים, ובכללם 

הרב-תרבותיות. למען מטרה זו אנו מיישמים מגוון פעולות במישורים 
שונים, ובכללן:

• הכשרת סגל אקדמי ומנהלי: הכשרות רב-תרבותיות לסגל מנהלי
ואקדמי, שכוללות בירור עמדות וערכים פנימיים, הקניית ידע אודות 

קבוצות שונות בחברה הישראלית, והקניית כלים יישומיים
• דמות הבוגר: הפעלת אשכול קורסים שיוכרו כקורסים כלליים,

ובהם קורסים על רב-תרבותיות, קורסי הידברות וקורסים על קבוצות 
שונות בחברה הישראלית

• תכנית סיוע אקדמי וחברתי והכוון לשוק התעסוקה לסטודנטים
המגיעים מרקע מגוון, עם דגש על חרדים וערבים 

• פרס 'התקווה הטובה' לעידוד פעילות הסגל והסטודנטים ברוח
הרב-תרבותיות. הפרס ממצב את הקמפוס כזירת מפגש למגזרים 
השונים המרכיבים את החברה בישראל. לוועדת הפרס הוגשו 33 
מיזמים שמקורם בבר-אילן, ברוח של 'תקווה ישראלית באקדמיה'.

®  אוניברסיטת בר-אילן פועלת במגוון דרכים כדי להנגיש
לקהל הרחב את פירות המחקר המדעי המתבצע בין 

כתליה. זאת באמצעות מגוון כנסים, אירועים, הרצאות 
ומפגשים הפתוחים לציבור, כגון: 

• סדרת 'בר-אילן פינת ישראל' על נושאים בסדר יום הציבורי 
• סדרת 'תנכ"י פתוח' - שיעורים מפי מיטב המרצים לתנ"ך

• 'מדע על הבר אילן' - הרצאות מדע פופולרי 
• מרתון הרצאות TED העוסק בתחום מוגדר בכל שנה.

הנושאים בשלוש השנים האחרונות:  תשע"ז - אוכל בתרבות 
ובחברה; תשע"ח -  צרכנות בעידן המודרני; תשע"ט - הטכנולוגיה- 

משרתת או משעבדת?
• מגה-אירועים שנתיים לנוער ולמשפחות, כמו:

- ליל המדענים – כ-5,000 מבקרים בשנה
- יום המדע – פעילויות, סדנאות ומופעים מדעיים בנושא נבחר:

תשע"ז – ננוטכנולוגיה, תשע"ח – מתמטיקה
• תחרויות ופעילויות לנוער כגון: האולימפיאדה לביולוגיה,

כנס מודל או"ם ארצי, תחרות הרובוטיקה הארצית רובוקאפ ג'וניור
• תכנית של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי לתלמידי תיכון דתיים

וחילוניים, להעמקת הידע במדע המדינה ובמשפטים
• פרויקט 'דרך הרוח' לקידום לימודי מדעי הרוח בקרב תלמידי

תיכון. בשלב הראשון משתתפים תלמידים מרמת גן, ובעתיד צפויות 
להצטרף עיריות נוספות

• קורס נבחרת המוחות של סמסטר אחד לתלמידי תיכון במעבדות
מחקר בתחום של ננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים

• מיזם בקמפוס הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי שבגליל:
'בית חולים לדובים' - פעילות חווייתית לילדי גן להפחתת חרדה 

מטיפול רפואי
• קורסי MOOC  - 7 קורסים מקוונים ברמה גבוהה, הפתוחים לכל

 The :הלומדים בארץ ובעולם, הופקו או נמצאים בשלבי פיתוח
Bible in Light of the Ancient Near East, ארכיאולוגיה 

מקראית, Genomics and Biomedical Informatics, אמנות 
יהודית, מבוא למכניקה, מערכות מחשב אוטומטיות, היהדות לאור 

חז"ל 

®  מערך השיווק 
בשנת הלימודים תשע"ט הוקם באוניברסיטת בר-אילן מערך שיווק 

ופיתוח עסקי הפועל על פי החזון האסטרטגי של האוניברסיטה. 
מטרת המערך היא לספר את סיפורה של בר-אילן לציבור כולו, 

ולשדרג את התדמית, המיצוב והמיתוג של האוניברסיטה ויחידותיה 
השונות בקרב כל קהלי היעד בישראל וברחבי העולם – מועמדים, 

סטודנטים, סגל קיים ופוטנציאלי, עובדים, תורמים, גורמי ממשל 
והציבור הרחב. בדרך זו אנו שואפים למשוך אלינו את מיטב החוקרים 

והסטודנטים, להנגיש את עולם המחקר לכל המתעניינים בקרב 
הקהל הרחב, ולחולל שינוי משמעותי באווירת הקמפוס, היום ובעתיד. 
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פרופ' יובל פלדמן 

פרופ' שלמה הבלין

פרופ' אבי צדוק

פרופ' רמי בנבנישתי

פרופ' דורון אורבך

פרופ' יהושע שוורץ

פרופ' אמריטוס יעקב כדורי

ד"ר נועם יורן

פרופ' רות הלפרין-קדרי 

פרופ' אמריטוס משה קוה

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

ו.  פרסים, כיבודים והוקרה לחוקרים

חברי סגל רבים של אוניברסיטת בר-אילן זכו במגוון פרסים יוקרתיים, בכיבודים ובהוקרה 
במהלך שלוש השנים האחרונות. ביניהם:

• פרופ' שלמה הבלין זכה בפרס ישראל בחקר הפיזיקה 

• פרופ' דורון אורבך זכה בפרס ראש הממשלה ע"ש סמסון לחדשנות בתחום
תחליפי נפט לתחבורה

• פרופ' אמריטוס יעקב כדורי נבחר לחבר באקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים

• פרופ' יובל פלדמן ופרופ' אבי צדוק נבחרו כחברים באקדמיה הצעירה הישראלית

• ד"ר נועם יורן נבחר לחבר ב'פורום צעירים' במדעי הרוח והחברה
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

• פרופ' אמריטוס משה קוה זכה בפרס ההשכלה הגבוהה 

• פרופ' רמי בנבנישתי זכה בפרס אמת בתחום העבודה הסוציאלית לשנת 2016

• פרופ' יהושע שוורץ מונה ליו"ר מועצת רשות העתיקות

• פרופ' רות הלפרין-קדרי נבחרה לאחת מ-100 האנשים המשפיעים
בעולם בשנת 2018 בתחום מדיניות מגדר 

• ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן נבחרה לאחת מ-10 מנהיגים ערביים מחוללי שינוי
מתחת לגיל 40

• מאות חברי סגל מונו לעמיתים ולחברים במגוון ארגונים, אגודות, מועצות ציבוריות
וועדים מנהלים בארץ ובעולם, צוינו לשבח על פיתוחים ותגליות, וזכו בפרסים על 

ספרים ומאמרים.
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 נספח
 )2019-2016( . התרחבות פיזית של המוסד והקמת תשתיות מחקר חדשות בתקופה האמורה1

 לא כולל פרויקטי הוראה ושדרוגי תשתית פיזית.₪, מליון  1פרויקטים מעל 
 

  : בינוי –תשתיות מחקר 

 מעבדות מחקר הושלמו לקראת כניסתם של חוקרים חדשים.  62

 התבצעו שדרוגים בתשתיות המחקר הבאות, שכללו שיפוץ מחדש ורכישת ציוד: 

 הרשות למחקר טרום קליני .1

 שירותי הצב"מ בפקולטה לרפואה ובבניין אמרסון .2

 היחידה לכימיה חישובית .3

 המעבדה למיקרוסקופ אלקטרוני .4

 מעבדת הגנומיקה בפקולטה לרפואה .5

 שדרוג בנין המכון למצב מוצק .6

 לוגיה ברפואהפתו-המעבדה להיסטו .7

 בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון  X-RAYמעבדת  .8

 המרכז למיומנויות קליניות  .9

 תכליתי בפקולטה למדעי המחשב-הרב מרכז הלמידה .10

 
 במקביל נבנו מרכזי מחקר ותשתיות מחקר חדשים: 

 תוספת קומה בבניין הפקולטה להנדסה כימית –מרכז האנרגיה  .1

 מעבדת היציקה .2

 רפואית-ציוד תשתיתי בפקולטה להנדסה ביופרויקט מעבדת  .3

 המרכז לחקר המח בפקולטה לרפואה .4

 
 מתוכננים לביצוע: 2019במהלך 

 הבניין לחקר הסרטן ע"ש רפפורט בפקולטה לרפואה .1

 מבנה נוסף לפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי .2

 מבנה נוסף לפקולטה למדע והנדסה של חומרים ע"ש סמי סגול .3

  י ע"ש דה לורו. תחומ-מבנה מעבדות רב .4

 פביליון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים .5

 
 תשתיות אחרות:

מבנים בני  4הפרויקט כולל   הטכניון השלים בניית קומפלקס מעונות לסטודנטים בשם כפר הסמכה.

 מיטות. 500קומות כל אחד ומכיל  9

 

השנים הבאות לפיתוח קמפוס הטכניון. התכנית כוללת סדרה  30-הטכניון השלים הכנת תכנית אב ל

ם אופרטיביים ותמונת חזון עתידית של הקמפוס. התכנית הוצגה ע"י הנהלת של מטרות, קווים מנחי

דוח הטכניון
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. בשנה שעברה התכנית הוגשה 2015הטכניון ואושרה ע"י חבר הנאמנים במושב השנתי לשנת 

 לאישור עיריית חיפה.

 

 :ציוד מחקרי

 : מערכת יונים וקרן אלקטרוניים סורקים FIBמערכת 

TEM (TALOS)חודר לעבודה בקריו עבור חומרים רכים : מיקרוסקופ אלקטרונים 

TEM (THEMIS)ייחודי ברציות כפולות הראשון ואעם מונוכרומטר ומתקן  ם: מיקרוסקופ אלקטרוני

 בארץ.

 סטרובוסקופי עם סינכרון של לייזר – TEMמיקרוסקופ 

שונות גדולות: מדפסת סגסוגות מתכת בעזרת קרן אלקטרונים,  4 –מערכות הדפסת תלת מימד 

 מדפסת מתכות שמדפיסה בקרן לייזר, מדפסת לחומרים קרמיים, מדפסת לרקמת תאים 

 (mpms) magnetic properties measuring system מכשיר למדידת תכונות מגנטיות של ,

של חומר תחת השפעת שדה מגנטי חיצוני,  טאת מידת המגנו חומרים. המכשיר מאפשר לאפיין

מעלות קלווין, בלחצים שונים, ותוך כדי הפרעות  0.3מעלות צלסיוס עד  1000בטמפרטורות מ 

 חשמליות לחומר.

(ppms) physical properties measuring system .מכשיר למדידת תכונות חשמליות של חומרים ,

ההולכה של חומרים כולל הולכת הול, קיבול חום, מוליכות חום ועוד תחת מאפשר לאפיין את תכונות 

 מעלות קלווין. 1.6מעלות קלווין ועד  300השפעת שדה מגנטי חיצוני בכיוונים שונים, בטמפרטורות מ 

 

 . הקמת פקולטות, מחלקות או מרכזי מחקר חדשים במוסד2

 
 גנציה מלאכותית.ואינטלי quantumמרכזי מחקר שהוקמו בעת האחרונה הם 

 

 . קליטת חברי סגל חדשים ופתיחת כיווני מחקר חדשים3

 
מהסגל  13%-כ – חברי סגל חדשים 73(כולל) גויסו לטכניון  2018ועד אוקטובר  2016מאוקטובר 

 בחצי משרה (בארכיטקטורה).  3, מהם האקדמי

 השאר בדרגת מרצה בכיר. , רובבדרגת פרופ"ח 5יעו בדרגת פרופ', הג 3גברים.  53), 27%נשים ( 20

, לא כולל חברי 7), רפואה (7), תעשיה וניהול (9), הנדסת חשמל (9פקולטות בולטות: ארכיטקטורה (
 ). 5), אזרחית וסביבתית (5), מדעי המחשב (6החולים במסלול הרגיל והקליני), פיזיקה (-סגל בתי

 

 דנעשה מאמץ מיוח .בהחלטות הפקולטה -סגל נעשית בטכניון על ידי גיוס פתיחת כיווני מחקר חדשים 

 חישוביות. –מדעי החיים  :לגיוס בין תחומי

 

. קבלת מענקי מחקר גדולים חדשים ממקורות שונים ותרומות שמאפשרות את התפתחותם של כיווני 4

 מחקר חדשים
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התקבלה . EURמיליון  36-בהיקף של כויוקרתיים מענקי מחקר גדולים  21התקבלו בטכניון  בתקופה זו

 ותרומה בהיקף דומה לחקר הסרטן. תיוני דולרים למדע והנדסה קוונטיתרומה של עשרות מל

 

 לאומיים חדשים-אוניברסיטאיים ובין-. שיתופי פעולה בין5

 

קונסורציום של אוניברסיטאות טכנולוגיות מובילות  – EUROTECH -הטכניון הצטרף כחבר ל

 Technical University Munchen, University of Eindhoven, Technical Universityבאירופה: 

of Denmark, EPFL, Ecole Polytechnique Paris. 

CESEAR – סגן הנשיא למחקר בטכניון הוא סגן הנשיא למחקר גם בCESEAR- בארגון זה חברות .

   אוניברסיטאות טכנולוגיות שמובילות לקידום המדע ושיתופי פעולה בין לאומיים. 54

 
 ,Uni –Marseille, Uni. Paris-Saclay, Uni. Calgary שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות כגון

KAIST, McGill, Waterloo 

Uni. TU Berlin –  פרופ' קפלן משמש בבורד. –מאיץ טכנולוגי 

EIT FOOD –) הצטרפות הטכניון לקונסורציום אירופאי כשותפי ליבהCORE PARTNERS שדחף (

 יתחיל בחודשים הקרובים -לדיגיטיזציה של תעשיות המזון בישראל  ליזום מגנט

EIT HEALTH – הצטרפות כשותפים זוטרים ,EIT URBAN MOBILITY –  .זכיה 

 

כדי לעודד בינלאומיות בקמפוס בחיפה, ובשל הקושי הקיים בכל העולם לעודד סטודנטים לתואר ראשון 

כז הבינ"ל של הטכניון פיתח מספר תכניות ושתפ"ים בהנדסה לבלות סמסטר או תכנית קיץ בחו"ל המר

 עם אוניברסיטאות בעולם.

Study tour –  ככלי שיווקי לעידוד סטודנטים להגיע לתכניות קצרות ולהישאר לתואר שני: במסגרת

ימים עד שבועיים.  10תכנית זאת, סטודנטים מגיעים עם הפרופ' של אוניברסיטת האם לסיור לימודי בין 

את, הטכניון מאפשר לסטודנטים להישאר לתכנית הסמסטר, הקיץ או ההתמחות בתום במסגרת ז

הסיור הלימודי. ישנן מספר אוניברסיטאות שנמצאות בשלבים שונים של פיתוח התכנית, ביניהם: 

Johns Hopkins University, Lehigh University, University of Florida, University of 

Michigan, Carnegie Mellon University, Purdue University, Waterloo University 

לאור המלצת המל"ג ולאור מחקר שוק שיזם המרכז הבינלאומי והתבצע על ידי חברות  –הודו 

בינלאומיות מתמחות בתחום ההשכלה הגבוהה הבינלאומית המרכז הבינ"ל מגדיל את פעילותו בהודו. 

פעולה וגיוס סטודנטים. בכוונתנו להגדיל את שיתופי הפעולה עם לשם כך, שכרנו אחראית לשיתופי 

 האוניברסיטאות ולגייס מספר משמעותי של סטודנטים לתכניות השונות שלנו.

Global Internships program –  ,הזדמנויות להתמחויות בינ"ל הן גורם משמעותי בבחירת התוכניות

ניון בונה תכנית התמחויות עם חברות בינ"ל (בעיקר לסטודנטים מתחום ההנדסה). לשם כך, הטכ

במדינות האם שיש להן גם משרדים בישראל. במודל זה גם האוניברסיטאות השותפות (במדינות האם) 

לוקחות חלק בבניית התכנית. כרגע התכנית בפיתוח בשלבים שונים, ובשלב המתקדם ביותר נמצאות 

 Georgia Tech, University of Michiganאוניברסיטאות: 
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מכון טכניון  –הטכניון שולח מידי שנה סטודנטים להתמחות קיץ במיזם המשותף עם קורנל בניו יורק 

 קורנל ע"ש ג'קובס.

בנוסף, בשלוש שנים אחרונות פתחנו מסלול לימודים חדש בשפה האנגלית לתואר ראשון בהנדסת 

סטודנטים כל שנה כאשר לשנה  30בסביבות  –מכונות אליו נמשכים סטודנטים בינלאומיים מכל העולם 

 סטודנטים. 40-הבאה צפוי כ

 Guandong Technion Israel Institute of Technologyבשם  הטכניון פתח קמפוס 2017בשנת 

סטודנטים ללמוד בשלושה  216התחילו  2017 -בשבסין.  Guandong במחוז) GTIIT(או בקצרה 

 260-ביוטכנולוגית ומזון. במחזור השני התקבלו כ הנדסה כימית, הנדסת חומרים, והנדסה –מסלולים 

חוקרים מכל העולם התקבלו לקמפוס החדש לפי הליכי המינוי של חברי סגל של  20-סטודנטים. כ

מרכזי מחקר  4חברי סגל לשנה. מושקע מאמץ בהקמת  15עד  10הטכניון, והגיוס ממשיך בקצב של 

וצאה מהיכרות של הטכניון בסין, עשרות משלחות תחומיים משותפים לקמפוסים בחיפה ובסין. כת-רב

 מאוניברסיטאות סיניות מבקרות בקמפוס בחיפה ועם חלקם אנו מקדמים שיתופי פעולה פורמאליים.

לטכניון  םהקיימילהרחיב את הסכמי שיתוף הפעולה  GTIITהמרכז הבינלאומי החל מהלך משותף עם 

) כך שיכללו גם את הקמפוס בסין. אנו מאמינים MOUבדבר חילופי סטודנטים ומזכרי הבנה כלליים (

 שבאופן זה, הנוכחות והתנועה הבינלאומית כלפי פנים וחוץ תגדיל את הקיפה.

עם  26–בשלוש שנים האחרונות היה עניין רב בחתימת הסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים עם הטכניון 

 עם מדינות צפון אמריקה. 11-יקה ועם מדינות דרום אמר-13 עם מדינות אסיה ו 13מדינות אירופה, 

של הקהילה האירופאית.  (+ Erasmus)מסגרת נוספת חדשה להסכמים היא תכנית ארסמוס פלוס 

הסכמים חדשים (נוספים) שמאפשרים מוביליות לסטודנטים, לסגל אקדמי ולסגל  21במסגרת זו כרתנו 

בקפריסין, ואוניברסיטה אחת  2, באיטליה 3הסכמים עם אוניברסיטאות בגרמניה,  6מנהלי. ביניהם 

 מדינות אחרות באירופה.  10-בכל אחת מ

 

 . קשרי המוסד עם הות"ת ועם גופים ממשלתיים אחרים בנוגע למודל התקצוב ולנושאים אחרים6

 מעט התייעצות בנושא מודל התקצוב יש – בנושאים שוטפים הוא בעיקרהקשר של המוסד עם הות"ת 

 מיושן, ומעוות את מערכת השיקולים הלאומית והמוסדית. התקצוב מודל . להערכתנו או פיתוח אקדמי

 משלתי לבין המוסדות להשכלה גבוהההמל"ג והות"ת, אשר אמורים היו לחצוץ בין הדרג המ לדעתנו

לחוק ההשכלה הגבוהה, מקדישים את רוב  15ולאפשר להשכלה הגבוהה עצמאות ברוח סעיף 

מושפעים במידה בלתי סבירה מלחצים של משרדי הממשלה השונים  המאמצים לבקרה ואכיפה,

  ומעבירים לחצים אלו אל המוסדות.

ההסכמים בין מוסדות להשכלה גבוהה ומשרדי הממשלה נמצאים בתהליך של מישפטיזציה, הטלת 

הסיכונים על המוסדות, ודרישות שאין להן מקום בעולם אקדמי. למרות מאמצים בהובלת הטכניון, לא 

 .בנושא , אשר יכבדו את האקדמיה ואת יעדיה. ות"ת לא הצליחה לסייעסבירים הצלחנו להגיע לחוזים

הפוליטי בעצמאות האקדמית, דרך חקיקת חוקים אשר מתערבים  אנו עדים גם לפגיעה גוברת של הדרג

  בשיקולים האקדמיים של המוסדות.

 

י סגל חדשים, ונושאים אחרים הדורשים . קשיים במימוש החזון המדעי של המוסד או בקליטת חבר7

 תיקון
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המוסד מקדיש משאבים ניכרים למימוש החזון המדעי, בעיקר בדרך של גיוס חברי סגל חדשים, והקמת 

תשתיות למחקר ולהוראה. לכך חסרים משאבים כאשר עד כה השתתפות המדינה בתשתיות ובגיוס 

  סגל היא זניחה.

חדשנות במיוחד  ,ים, ולעיתים מונעיםמאט -ים בניהול השוטף המתערב –בנוסף, הפיקוח והרגולציה 

 .ההתעשייעל גיוס סגל במיוחד בתחומים בהם יש תחרות משמעותית מצד  יםבצד החינוך, ומקש

 

 . פעילות ממוקדת שנועדה לשפר את מצבם של מדעי הרוח והחברה 8

 

של הכירות עם תחומי דעת של מדעי ושאיפתנו היא לתת לתלמידנו מידה  –הטכניון הוא מוסד טכנולוגי 

  הרוח והחברה.

זו השנה השביעית מאז שובצו בטכניון לימודי העשרה (קורסים במגוון תחומי דעת במדעי הרוח 

והחברה) כחובה לסטודנטים. מטרת לימודים אלה להרחיב את אופקיהם של הסטודנטים הלומדים 

י נוסף ולפתח את החשיבה הביקורתית הנדסה, מדעים וטכנולוגיה, לפתוח בפניהם מרחב רוחנ

והאינטגרטיבית. במסגרת התכנית שהחלה כיוזמה של המל"ג, כל סטודנט לתואר ראשון מחויב לקחת 

נקודות זכות) ולא מעט סטודנטים בוחרים אף ללמוד קורסים נוספים.  6קורסי העשרה (סה"כ  3לפחות 

לקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות, עשרות הקורסים הנלמדים כל סמסטר הם חלק מפעילות המח

אשר שולחת את מיטב המרצים  ,וכעשרים וחמישה מהם בשנה, נקנים ע"י הטכניון מאוניברסיטת חיפה

והחוקרים מהפקולטה למדעי הרוח. לאחרונה הוגשה במקביל, על ידי הטכניון ואוניברסיטת חיפה, 

וף הפעולה המוצלח בין המוסדות ולאפשר הצעה יצירתית לוועדה למדעי הרוח במל"ג להרחיב את שית

מסלולים נוספים המשלבים לימודי הנדסה ומדעים בטכניון עם תחומי דעת שונים במדעי הרוח 

 באוניברסיטת חיפה. 

 

 . פרסים, כיבודים והכרה שקיבלו חוקרים במוסד9

 
אמריטוס יעקב  פרופסור מחקר בשנתיים האחרונות זכו חוקרי הטכניון במספר הכרות ופרסים חשובים:

זיו זכה בפרס א.מ.ת. בתחום הנדסת מחשבים ואלקטרוניקה; פרופסור יונינה אלדר נבחרה כחברה 

 באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; פרופסור אילן מרק נבחר כחבר האקדמיה הצרפתית למדעים. 

ברי, פרופסור צ-לאקדמיה הצעירה הישראלית נבחרו חברי הסגל של דור הביניים פרופ"ח אילת ברעם

רועי קישוני, פרופ"ח ערן יהב, פרופסור אשרף בריק, פרופ"ח חגי פרץ ופרופ"ח אסיה רולס. הפרופסורים 

פרופ"ח ענת לוין וד"ר זכו בפרס בלווטניק  אשרף בריק ורועי קישוני זכו גם בפרס ע"ש מיכאל ברונו.

הלל, פרופ"ח כרמל רוטשילד, -צנזורצ'רלס דיזנדרוק, ובפרס קריל פרופ"ח נתנאל לינדנר, פרופ"ח קרן 

 פרופ"ח אסיה רולס, ד"ר אבי שרודר, ד"ר יעקב בביצ'נקו, ד"ר צ'רלס דיזנדרוק וד"ר מיטל לנדאו.

 

 . השתלבות נשים, חרדים ובני מיעוטים במחקר המדעי ובהוראה10

 

 שנים) 3שינויים ופעילויות (–השתלבות נשים 
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הטכניון שם לו למטרה להגדיל את שיעור הנשים חברות הסגל האקדמי, כמו גם את כמות הסטודנטיות 

במיוחד בפקולטות ההנדסיות בהן ייצוגן נמוך משמעותית. לצורך זה, מקצה הטכניון תקציב מיוחד 

 לפעילות היועצת לנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה, בנוסף לתקציבי ות"ת. 

 נתונים מרכזיים:

בתפקידי הניהול הבכירים בטכניון מכהנת אישה כמשנה לנשיא לעניינים  (פרופ' חגית עטיה),  •

ארבע של פקולטות והחמישית היא דיקנית לימודי הסמכה. ניתן  –כמו גם חמש דיקניות 

 שנים, בו היתה רק דיקנית אחת. 3להשוות זאת למצב לפני 

 מכלל הפרופסורים מן המניין הינן נשים. 10%מהסגל הבכיר הינן נשים.  17%חברות סגל:  •

 מהדוקטורנטים הינן נשים. 47% דוקטורנטיות:  •

 מהסטודנטים לתואר ראשון הינן נשים.  37% סטודנטיות לתואר ראשון: •

הטכניון מבצע תכנית כוללת שמטרתה לטפל בבעיות ובחסמים המונעים מנשים לעסוק פעילויות: 

 ם בפרט. התכנית מטפלת בכל הדרגות, כמתואר להלן:במקצעות המדעיים בכלל, והטכנולוגיי

לבנות תיכון מכל רחבי הארץ, כולל מהפריפריה.  יום עיון יעודיהטכניון מקיים  תלמידות תיכון: •

 ו"מובילות לטכניון".  QueenBבנוסף, הטכניון משתף פעולה עם עמותות רלוונטיות, כמו 

בנינו רשתות חברתית, הן וירטואלית והן ממשית, של : סטודנטיות ללימודי הסמכה •

פקולטית, -הסטודנטיות מקיימות פעילות פנים סטודנטיות מתנדבות מכל הפקולטות בטכניון.

", פרויקט she codes, הטכניון מארח את "המתאימה לתרבות הפקולטה ולצרכיה. בנוסף

בינלאומי של נשים מתכנתות או מתכנתות לעתיד. לבסוף, ארגון בוגרי הטכניון מקיים כנס 

סטודנטיות ובוגרות לדיון על פיתוח קריירה של מהנדסות  200שנתי "ליידי טק", ומארח מעל 

 צעירות ועל יזמות.

יומיים שמטרתה העצמה ופיתוח קריירה, בה הטכניון מקיים סדנת בת   דוקטורנטיות: •

 שש עשרה דוקטורנטיות מצטיינות נבחרות.  השתתפו בשנה החולפת

 שנתי לחברות הסגל בטכניון, המאפשר מפגש חברתי בלתי אמצעי. עירואחברות סגל:  •

בעיקר בשלבי שכירת/קידום סגל בכיר, נערך פאנל בנושא,  ,כדי לטפל בהטיות דיקנים: •

 הדיקנים וכן המשנה הבכיר לנשיא.בהשתתפות כל 

הטכניון מייחס חשיבות רבה לתרומה לקהילה, כחלק מהשליחות החברתית תרומה לקהילה:  •

שלו. המטרה הינה לפרסם בדרך "פופולרית" מחקרים מובילים ולשנות את הסטיגמה 

החברתית (השגויה) על מקצועות "גבריים" ונשיים". הטכניון מקיים סדרת הרצאות מדע 

 חוקרות מובילות.  7-8פולרי, "מחקר על הבר", שבו מרצות בכל שנה פו

 

 
 נטיםדסטו בקרבפעילות היחידה לשוויון הזדמנויות 

סטודנטים מהחברה הערבית. יחד איתם  532בשנה"ל תשע"ח התקבלו לפקולטות השונות בטכניון 

 סטודנטים מהחברה הערבית.  1,450המשיכו את לימודיהם בטכניון 
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בנינו מערך תמיכה הכולל  הסטודנטים בשנה א'בכדי להקל על השתלבותם האקדמית והרגשית של 

חניכה אישית, מתן סדנאות אקדמיות במקצועות היסוד ומתן ייעוץ רגשי על ידי יועצות היחידה לקידום 

המודל המיושם בטכניון מבוסס על קליטתם של הסטודנטים החדשים מהחברה הערבית  סטודנטים.

סטודנטים משנים מתקדמות בני החברה הערבית המשמשים כמודל התייחסות. הערך  -ידי חונכים  על

המוסף של מודל זה הוא בחיזוק תחושת השייכות לפקולטה ולטכניון, בניית קבוצת מנהיגות והקניית 

  שותפות ועזרה לזולת. ערכים של

 

זקים אתר אינטרנט ייעודי לתכנית. לטובת הסטודנטים ובכדי להקל עליהם את קבלת המידע אנו מתח

בהמשך לדו"ח ביצוע של תשע"ז ובכדי לעמוד בדרישת ות"ת ובתקנות חוק הנגישות אנו משפרים את 

ערבית ועברית.  – האתר הקיים, כך שיעמוד בדרישות ובתקנות הרלוונטיות ובנוסף יונגש בשתי שפות

מידע זמין ומעודכן בשפה  ובוום, מתוחזק על ידי רכז הפרס כמו כן, עמוד פייסבוק לפרויקט

בנוסף, חלקים ניכרים מאתר הטכניון תורגמו לערבית, ובשנה"ל הקרובה הם יעלו לרשת. יש  הערבית.

לציין גם כי תורגם מידע רב לשפה הערבית במהלך שנה"ל תשע"ח: שימושון אס"ט לסטודנט, מידע על 

פייסבוק של אס"ט קיים פירסום בשתי הידיעון לסטודנט, ובעמוד ה  לקויי למידה והפרעת קשב,

יתרה מכך, הטכניון עשה התקדמות מאוד נאה בנושאי השילוט, לוח השנה האקדמי וכו'.  השפות. 

לתחושת השייכות של הסטודנטים מהחברה הערבית למוסד, ואנו מקווים מאוד נושאים אלו חשובים 

ם שיפוץ חזית הטכניון ניתנת תשומת לב שיושג שיפור עליו נוכל לדווח בקרוב. בנושא השילוט, ביחד ע

 מירבית לשילוט והשילוט הראשי יהיה כולו גם בשפה הערבית (השיפוץ כרגע בעיצומו).

  
מטרה להמשיך בנהנים גם הם מתמיכה נרחבת בתכנית זאת,  ד')-מתקדמות (ב'סטודנטים משנים 

   ה אקדמית ואישית.את הקשר שנוצר בסמסטר הראשון ולהעמיקו לפי צרכי הסטודנטים מבחינ

  

משרות בטכניון, הן עבור הסגל המנהלי והן עבור הסגל צעות היום כל הכ בנוסף לכל האמור לעיל

האקדמי, מתורגמות לערבית ומופצות בעזרת עוזר המשנה הבכיר לקידום בני מיעוטים ליעדים נרחבים 

בחברה הערבית. עדיין, ישנו אתגר שמספר הניגשים למכרזים הוא קטן. חשוב לציין, כי הטכניון מאמין 

, תחת פיקוחו של ווצוות עוזר המשנה הבכירל המועמדים בצורה שווה. במצוינות ופותח את דלתותיו לכ

יתרה מזאת, נושא  המשנה הבכיר לנשיא, מוודאים כל הזמן שאכן זה נעשה במגוון רחב של אמצעים.

ייצוג החברה הערבית בקרב הגופים המוסדיים והסגל המנהלי הוא בטיפול מערכתי של משאבי אנוש 

המוסדי, ובמהלך השנה החולפת התקיימו סדנאות למנהלים ביחידות השונות בטכניון ביחד עם הממונה 

אשר נועדו להרחיב את ההבנה והמודעות לנושא, ולדון בדרכים להגדלת כוח האדם מהחברה הערבית.  

 .יחד עם זאת, יש לזכור כי מדובר בתהליך של שינוי עמדות ותפיסות שלוקח זמן

 

עובדות ערביות,  2סטודנטים אשר בלשכת דיקן הסטודנטים ישנן  יש לציין בסיפוק כי ביחידה לקידום

ובדיונים שנקיים בקרוב עם הדקנאט נבקש הגדלה במשרות גם בשאר יחידות הדקנאט: במעונות 

כמו כן, נבדוק כיצד נוכל להרחיב את מספר העובדים  .הסטודנטים, בשירות הפסיכולוגי וביחידת הסיוע

ום ובלימודי הסמכה. נכון להיום הבעיה היא שיש פחות מדי עובדים מהחברה הערבית גם במרכז הריש
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מוכשרים מהחברה הערבית העונים למכרזים. אנו מטפלים בכך בכל דרך אפשרית, וכמובן שגם נושא 

 .זה ידון בוועדת ההיגוי המוסדית וננסה למצוא מענה יצירתי לבעיה מורכבת זאת

 
 יצירת "מרחב משותף"
ם, היהודית והערבית, חיות במרחב אקדמי משותף זו לצד זו כאשר הן כמעט שתי קבוצות הסטודנטי

לשם קירוב לבבות והבנת  ואינן מכירות את הקשיים והקודים התרבותיים וההיסטוריים של "הצד השני".

הצדדים השונים מתקיימת חשיבה מעמיקה ומכבדת אשר מטרתה פיתוח "מרחב משותף" לטובת 

לויה במה שקורה מחוץ לקמפוס, תוך התייחסות לאתגרים השונים, ביניהם למידה הדדית אשר איננה ת

בכדי  ויצירת חזון משותף. הרצון לצמצם את הבידול החברתי, הפחתת דעות קדומות וסטראוטיפים

תכנית זו בוצעה ולוותה על ידי גב'  לעמוד במשימה זאת, התקיימה במהלך סמסטר קיץ תכנית "ביחד".

כספין, המשמשות כיועצות ביחידה לקידום סטודנטים.  נקודת המוצא של תכנית  הוזאם הרדל וגב' יעל

זו היא רצוננו לייצר שיח משותף, לחזק ולהדגיש את המכנה המשותף בין סטודנטים ערבים ויהודים 

בטכניון ולהביא לצמצום הפער התרבותי, הלימודי והחברתי תוך מתן דגש על קשיים משותפים, אתגרים 

במפגש הסיכום, חברי הקבוצה אמרו  תקופת המבחנים בטכניון. -קופה מורכבת משותפת משותפים ות

כי התכנים המקצועיים עזרו להם בנושאים השונים העוסקים בלימודים. יתר על כן עצם קיום הקבוצה 

עזר לחבריה בהיכרות ה"צד השני", נוצרו חברויות וזאת למרות הבדלי השפה והתרבות. לסיכום אמרו 

הקבוצה, כי אמנם ישנם מכנים משותפים ביניהם, אך המרחב המשותף שנוצר בקבוצה זאת חברי 

 מאפשר לשתי הקבוצות להתקרב ולהכיר יותר.  

 

. שיתופי פעולה בולטים עם התעשייה ועם מוסדות מחקר אחרים בארץ ובעולם, והתפתחות המחקר 11

 )translational scienceהתרגומי (

 
ברות חשיתוף פעולה מתמשך עם עשרות רבות של  .NICHIA ,SWISS REשת"פ עם אינטל, יונדאי, 

 ישראליות ובין לאומיות. 

 Pre seedהוקם בטכניון ועובד להוצאת חברות  DRIVE –מאיץ טכנולוגי 

 כדי לתרגם מחקר ליישום. proof of concept -הטכניון הקים קרן לתמיכה ב

 מיליון דולר 20מישיגן ומכון ויצמן שנתמך ע"י תרומה של אוניב'  ,הסכם משולש טכניון

 

 מחקריים עם מערכת הבריאות בארץ. שיתופי פעולה 12

 
בשיתוף פעולה עם בתי  FFB FIGHTING BLINDNESS FOUNDATIONמחקר מתמשך במימון 

 חולים רמב"ם, שיבא, בני ציון, אסף הרופא, איכילוב והדסה (מוביל פרופ' אמריטוס אדו פרלמן). 

ERANETעות שלגי.: מענק בראשו חוקר ליאור גבשטיין ומענק נוסף בו חוקרת ראשית ר 

 

 . פעילות למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב13
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הנגשת המחקר המדעי לציבור הרחב בטכניון נעשית בערוצים פורמליים ובלתי פורמליים, כיוזמות 

בקמפוס, בבתי הספר, בתקשורת וברשתות  -אישיות, פקולטיות וברמת המוסד, ובהקשרים מגוונים 

 ה חלק מיוזמות אלו:החברתיות. כאן נסקור בקצר

בטכניון כוללות ביקורי תלמידים, אולימפיאדות למצטיינים, פעילויות נוער שוחר  . יוזמות חינוכיות1

מדע, מכינות לסטודנטים חרדים, הכשרת מורי מדעים, מתמטיקה והנדסה ועוד. במסגרת יוזמות אלו 

את אופקיו של הנוער ולהפיכת חינוך מדעי  , השואף להרחיבמרכז נוער שוחר מדעניתן למצוא את 

טכנולוגי לחלק בלתי נפרד משאיפותיו לעתיד. תכני הפעילויות מקשרים בין עולמו של התלמיד ובין 

תחומי המחקר העדכניים, במקביל לתכנית הלימודים הבית ספרית ואף מרחיבים עליהם. אך גם גופים 

המרכז חלק בקירוב תלמידים למחקר. לדוגמה,  שאינם אמונים על חינוך תלמידי בית ספר נוטלים

מארח תלמידי יסודי, תיכון ובוגרי תיכון. המבקרים זוכים  למיקרוסקופיה בפקולטה להנדסת חומרים

להסבר מפורט על תחום מיקרוסקופיית האלקטרונים לצד הרצאה מדעית קצרה עם דוגמאות ממחקרים 

 והדגמות מעשיות על המיקרוסקופים השונים. 

תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים בכדי  600מתארחים מדי שנה למעלה מ  ולטה למדעי המחשבפקב

לחשוף את התלמידים לתחום מדעי המחשב, ולחשיבות של לימודים אקדמיים ולעורר סקרנות 

כדי רת מהנדסים במיומנויות פרזנטציה בהתפתחות האישית. מאמץ מיוחד הושקע בפקולטה בהכש

לבוגרי  עותקים 8000-ים באופן מעניין ובהיר. הפקולטה מפיקה מגזין, המופץ ביוכלו להנגיש תכנש

בו היא מפרסמת מידע אודות מחקרים מעניינים  פייסבוק עמודהפקולטה ואנשי תעשייה ומתחזקת 

טכניון משקיע משאבים מיוחדים בעידוד תלמידות לבחור במקצועות מדעיים וטכנולוגיים. . הוהרצאות

והפקולטה למדעי המחשב מסייעת  2016הראשון התקיים בשנת   WomenTech לדוגמה, אירוע

 ). Queen B-להרצות בפני תלמידות בבתי ספר (מיזמי מהממ"ט ולעמותות המכשירות סטודנטיות 

, במסגרתן בישראל FIRSTהטכניון מעניק את חסותו לתוכניות הלמידה ולתחרויות הרובוטיקה של 

אומי בפקולטה המרכז לרובוטיקה ע"ש ל .18-6תלמידות ותלמידים בגילאי  13,000-פעלו השנה כ

הוא ארגון גג להדרכה והכוונה בתחום הרובוטיקה, עידוד והחדרת מוטיבציה ללימודי  להנדסת מכונות

הטכנולוגיה והמדעים בקרב בני הנוער. הוא עוסק בחינוך לרובוטיקה דרך תחרויות ועבודה שיתופית 

רובוטיקה -ת, וימי כיףשל סטודנטים ותלמידי בתי ספר מהארץ ומחו"ל, כולל סדנאות לקראת תחרויו

תלמידים מכל המגזרים.  30,000 -לילדי חינוך מיוחד. מאז הקמת המרכז היו מעורבים בפעילויותיו כ

תלמידים מבתי ספר יהודיים מאוקרינה, ארגנטינה, ארצות  540 -כמו כן השתתפו בתחרויות בטכניון כ

 שהם נדב ש"ע הבינלאומית רובוטראפיק תחרות 2018הברית, מקסיקו ורוסיה. כך לדוגמה בשנת 

 בתי ספר.   60 -תלמידים מ 700 -אירחה בטכניון כ

מקיימת פרויקטים לאומיים, לעידוד המצוינות במדעים בקרב תלמידי התיכון וחשיפתו  הפקולטה לכימיה

לומדים תלמידי תיכון מצטיינים קורסים  "ארכימדס"של הציבור הרחב למדע הכימיה. במסגרת פרויקט 

כמו כן, דוקטורנטים של הפקולטה טכניונים שהונגשו במיוחד עבורם, וצוברים נקודות זכות אקדמיות. 

ל כך, תחרות מגיעים לכיתות ט' בכדי לגרות את התלמידים ללמידת כימיה בצורה חוויתית. נוסף ע

תחרות כימיה ארצית המתקיימת בפקולטה לכימיה בתמיכת משרד החינוך ועמותת מדעני  – הכימיאדה

התחרות משתתפים העתיד, משמשת הזדמנות לגילוי כישרונות יוצאים מהכלל. בשלב הראשון של 

ות תלמידים ולשלב הגמר מעפילים עשרות. הזוכים מהווים את שלד אלפי תלמידים, לשני עולים מא

 הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיהנבחרת ישראל לאולימפיאדות בינלאומיות בכימיה. לצד כל אלו, 
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מורי מדע, טכנולוגיה, מתמטיקה והנדסה הוכשרו במסגרת  200-פועלת להכשרת מורים, כשלמעלה מ

 רונות.הפקולטה רק בשלוש השנים האח

כוללות ביקורים בטכניון, לצד פעילות בתקשורת וברשתות  . פעילויות הנגשה לקהל הרחב2

מחברת את הטכניון לבעלי עניין אסטרטגיים ובהם בוגרים,  יחידת התקשורת ויחסי חוץ החברתיות.

פונה לקהל הרחב, בין  דוברות הטכניוןמשרדי ממשלה, תקשורת והציבור הרחב בישראל ובעולם. 

אלף  41אלף עוקבים מכל העולם ולערוץ היוטיוב מעל  80-היתר, דרך דף הפייסבוק המונה כיום כ

פוסטים המציגים תמונות, סרטונים  252עוקבים. בשנה האחרונה פורסמו בדף הפייסבוק של הטכניון 

רך ועד לפוסטים מעוררי השראה מדיווחים על מחקרים פורצי ד –ושידורים ישירים של תכנים טכניוניים 

על סיפורים אישיים של חוקרים וסטודנטים. לדוגמא, פוסט ובו סיפורה של ד"ר מירא שלח, האישה 

) הגיע 22.10.18-הראשונה מהמגזר הערבי שקיבלה תואר דוקטור במדעי המחשב בישראל (פורסם ב

 מרכזים מרחבי הארץ והעולם. אלף איש וקיבל מעל עשרת אלפים תגובות, שיתופים ולייק 212למעל 

ע"ש פולק מציג באמצעים טכנולוגיים חדשניים את תולדות הטכניון ואת פועלו לטובת  החדש המבקרים

מבקרים בשנה לרבות משלחות אקדמיות, עסקיות ותיירים מכל  10,000 -. המרכז מארח כהאנושות

העולם. המבקרים נחשפים לפיתוחים הבולטים שנולדו מתוך שיתוף הפעולה בין הטכניון לתעשיות 

הטכנולוגית כגון להק לוויינים אוטונומי, כיפת ברזל, טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף, אבחון סרטן על סמך 

ל הפה, התרופה האפקטיבית הראשונה למחלת פרקינסון וכן לפרויקטים חברתיים בהם משתתפים הב

 Massive  -MOOCסטודנטים בטכניון. הטכניון מנגיש את חזית המחקר לקהלים רחבים גם באמצעות 

Online Open Course  המאפשרים למתעניינים להשתתף בקורסים בעברית, אנגלית וערבית. תריסר

 של הטכניון כבר פתוחים לקהל ועוד נמצאים בפיתוח ועומדים לצאת לדרך השנה. קורסים 

 נעשית בטכניון בין השאר במסגרת  יצירה משותפת של ידע עם הקהילה. 3

, תכנית הדגל של הטכניון למעורבות חברתית בתמיכת המל"ג, הרואה במשימה החממה החברתית

החברתית את הרגל השלישית של האקדמיה, לצד הוראה ומחקר. החממה החברתית תומכת בעשרות 

רבות של קורסים, מחקרים ומייזמים טכניוניים, המקיימים קשרי גומלין ושיתופי פעולה עם קהילות, 

אתר וברשתות החברתיות. זאת לצד לייב טוויטינג מהרצאות לקהל הרחב ומנגישה את תוצריהם ב

שמארגנת החממה. בשנים האחרונות יזמו חוקרי הטכניון פרוייקטים של מדע אזרחי, המערבים את 

פעולה בין הפקולטה להנדסה , לדוגמה, צמח משיתוף חשים את האווירהציבור במחקר עצמו. פרוייקט 

אזרחית וסביבתית והפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ומבוסס על שיתוף פעולה מחקרי בין 

של  מדע אזרחי בבית הספרהמדענים לבין הציבור בניטור איכות האוויר. מרכז המצויינות המחקרית 

 יפה פועל לפיתוח פרוייקטים נוספים ולשילוב מחקר מדעי אוטנטי בבתי הספר. הטכניון ואונ' ח

נעשית בטכניון במסגרת קורסים אקדמיים,  הכשרת מדענים בתקשורת אפקטיבית עם הציבור. 4

. השנה, לדוגמה, התארח השחקן אלאן אלדה בטכניון 2009סדנאות לסטודנטים ולחברי הסגל מאז 

רן צוקרמן ולימד יחד עם צוותו סדנאות בתקשורת המדע לסגל הטכניון במסגרת שיתוף פעולה עם ק

 דוקטורנטים מצטיינים.   -ולפוסט

 

 . מדיניות ארוכת טווח והדרכים הננקטות להגשמתה14
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ייעוד הטכניון הוא לייצר להפיץ ולהביא ידע לכלל שימוש, לטובת ישראל והעולם. זאת כמוסד אקדמי 

 מוביל בתחומו.

בכל תחומי פעילותו דרך  ולמצוינותהטכניון פועל לגיוס חברי סגל מצטיינים, לחדשנות בתחומי מחקר, 

דרך גיוס משאבים חיצוניים כגון ובקרה אקדמית, ביקורת חיצונית על ידי וועדות הערכה בין לאומיות, 

 הות"ת. מטעםמענקי מחקר ותרומות, כדי להשלים את המשאבים העומדים לרשותו 
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 "ב אדר א תשע"טכ

 2019פברואר  27

 

 

 : לכבוד

 פרופ' נילי כהן, נשיאה

 ח על מצב המדע"פרופ' רשף טנא, יו"ר ועדת דו

 הלאומית הישראלית למדעיםהאקדמיה 

 

 

 2019 - תרומתה של האוניברסיטה הפתוחה לקידום המדע בישראלהנדון: 

 

האוניברסיטה הפתוחה (או"פ) היא מוסד ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל בזכות הצלחתה 
לקיים איכות למדנית ומדעית גבוהה לצד קבלה פתוחה, שיטות הוראה מגוונות ויחודיות וגמישות 

 בזמן, במקום ובקצב הלמידה. 

ועל ידי כך הסרת חסמים מרכזי של האו"פ הוא הנגשת השכלה אקדמית לכל החפצים בה, ה הייעוד
כלכליים וחסרים על רקע השכלה וכישורי למידה. באו"פ לומדים היום -גיאוגרפיים, מגזריים, סוציו

תכניות  9. באו"פ מתקיימות סטודנטים לתואר שני 2,981-סטודנטים לתואר ראשון וכ 44,846-כ
 -גיות ומערכות למידה חינוך במגמות טכנולו MSc; –; מדעי המחשב MBA –: מינהל עסקים מוסמך

;MA  מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך– MAתחומיים -; לימודי דמוקרטיה בין–  ;MA פסיכולוגיה
 .MA –והיסטוריה  MA; –; לימודי תרבות MA –; מחשבה ביולוגית MA –חברתית 

עם הגידול בפריסה הגיאוגרפית והמספרית של המכללות האקדמיות, מתחדד תפקידה של האו"פ 
מוקפדת, בכל התחומים המוצעים על ידה ובכל מקום בו יש להם  אוניברסיטאיתכמנגישת השכלה 

 ביקוש. 

בשל  יעד נוסף של האו"פ הוא קידום המחקר, שהוא ערך בפני עצמו, כבכל אוניברסיטה אחרת.
 -והיעדר תלמידי מחקר  הבכיר מספרם המצומצם של חברי הסגל -מאפייניה הייחודיים של האו"פ 

 נדרשת יצירתיות כדי לממש יעד זה.

ממוקדים בכמה כיוונים: יצירת סביבה מחקרית לחברי הסגל האקדמי; לקידום המחקר המאמצים 
גיוס חברי סגל אקדמי בכיר חדשים, תוך שימת דגש על מצוינות מחקרית, על פי אותן אמות מידה 

תמיכה בפעילות מרכזי מחקר והקמת מרכזי מחקר  שבהן נוקטות כל האוניברסיטאות בישראל;
שעוסקים בנושאים העומדים בחזית המדע, הענקת מלגות הצטיינות לתלמידי תואר שני; תמיכה 

 בכנסים וסדנאות בהם משתתפים חוקרים מובילים מהארץ ומרחבי העולם. 

 

 

 גיוס חברי סגל חדשים; 

מבטיחים בתחומי דעת שונים, ביניהם תחומים  כירב חברי סגל 16נקלטו באו"פ  2016-2018בין השנים 
 שלא היו בהם חברי סגל בכיר. להלן פירוט התחומים:
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 מדעי היהדות 2016
 ניהול  
 פסיכולוגיה  
 מדעי החיים  
 מדע המדינה  
 מדע המדינה  
 הנדסת תע"ן  
 מדעי המחשב  
 חינוך  
 פיסיקה 2017
 מדעי כדור הארץ 2018
 מתמטיקה  
 חינוך  
 ניהול  
 מדעי החיים  
 הנדסת תוכנה  

 

חברי סגל בכיר מתחומים שונים הנעזרים בחישוב עתיר ביצועים. הם התווספו  בשנים אלו, גוייסו
לחוקרים חישוביים שנקלטו בשנים קודמות. בכדי לתמוך במחקרים המבוצעים על ידי חוקרים אלה, 

 700,000$ -של ככוללת רכשה האוניברסיטה הפתוחה לפני מספר חודשים מחשב עתיר ביצועים בעלות 
 תקנים של אנשי מחשוב לשרות חברי הסגל הבכיר. 2.5 -החוקרים וכן הקצתה כלטובת כלל  -

 

מעבדה לעיבוד שפה טבעית בראשית  מעבדות מחקר חדשות של האו"פ: 2הוקמו  2018במהלך שנת 
חוקרים משמשות מעבדות אלו . בראשות ד"ר רביד דורון מעבדה פסיכוביולוגיתד"ר רעות צרפתי 

 מדעי המחשב. ו ביולוגיהוסטודנטים בפסיכולוגיה, 
אינה מקימה מעבדות מחקר "רטובות" במדעי הטבע (כהחלטת מדיניות), האו"פ אמנם ראוי לציין ש

אך היא מסייעת לחוקריה בתחומים אלה, הן בהעמדת תקציבים פנימיים והן בגיבוש הסכמים עם 
אוניברסיטאות אחרות, המסדירים את השימוש בתשתיות מחקר הנדרשות לחוקרים חוקרים ב

 ניסיונאים לבצע את מחקרם.
והטכניון.  , מכון ויצמןאוניברסיטת ת"א, האוניברסיטה העבריתב חוקרים הסכמים כאלה קיימים עם

עם בתשתיות מחקר אלה מבצעים חברי הסגל של האו"פ מחקר עצמאי, או מחקר בשיתוף פעולה 
עמיתיהם במוסד האחר. גם בתחומים תיאורטיים, בהם ניתן לבצע מחקר עצמאי באו"פ, אנו מעודדים 
שיתופי פעולה המתבססים על הנחייה משותפת של סטודנטים לתארים מתקדמים, כאשר האו"פ 

 משתתפת במימון מלגות לסטודנטים.
 

המרכז לחקר  –יימים שלה בנוסף למעבדות האו"פ ממשיכה גם לתמוך בשלושת מרכזי המחקר הק
המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, ו המכון לניתוחי מדיניות, חדשנות בטכנולוגיות למידה

 .מוסלמים
 

האו"פ תומכת בפעילות המחקרית של חברי הסגל הבכיר באמצעות קרן לקשרי מדע, תוספות מחקר 
ותית פנימית ותומכת בהגשת לזוכים במענקים תחרותיים, רשות מחקר המנהלת קרן מחקר תחר

 בקשות למענקי מחקר לקרנות תחרותיות חיצוניות, ותשתיות מחקר מבוססות מחשוב. 
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המחקריים של חברי הסגל הבכיר של האו"פ מרשימים וכוללים זכיות במענקי מחקר  םהישגיה
 תחרותיים: 

  :זכיות תשע"ז
), 1), הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה (1(), מלגת אלון 1( ), משרד התשתיות8הקרן הלאומית למדע (

              ). 1), הרשות לחדשנות/קמין (1), משרד החקלאות (1משרד החינוך (

 
  :זכיות תשע"ח

), משרד 4), משרד המדע (1( GIFמענק לסדנת מחקר]),  1מענקים אישיים,  6: 7הקרן הלאומית למדע (
 Danish),  1), קרן שלם (1), משרד החינוך (1יאות (), המכון הלאומי לחקר שירותי בר1החקלאות (

Agency for Science & Higher Education )1.(  

 
  זכיות תשע"ט (דיווח ביניים):

 Swedish, )מענק לסדנת מחקר 1מענקי ציוד אישי,  2מענקים אישיים,  7: 10( הקרן הלאומית למדע
Foundation for Humanities and Social Sciences )1.( 
 ERC ,GIF ,BSF ,Swedish Foundationם: בשנים האחרונות זכו החוקרים במענקים בינלאומיי

for Humanities and Social Sciences ,Danish Agency for Science & Higher Education , 
Volkswagen .ועוד 

 בארץ ובחו"ל:רבים מחוקרי האוניברסיטה הפתוחה מקיימים שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות 

-אביב (מדעי הטבע והחיים), אוניברסיטת אוקספורד (מדעי החיים), אוניברסיטת בן-אוניברסיטת תל
גוריון (מדעים מדוייקים, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה), האוניברסיטה העברית (מדעי החיים, 

 אילן (מדעי החברה) ועוד.-מדעי החברה), אוניברסיטת בר

 

 ת ועם גופים ממשלתיים אחרים בנוגע למודל התקצוב ולנושאים אחריםקשרי המוסד עם הות#
לאו"פ מודל תיקצוב מחקרי ייחודי הניתן במסגרת מודל התמריצים של האו"פ. רשות המחקר עובדת 

משנת תשע"ח  הלאור מודל התמריצים ובתאום עם הגורמים הרלוונטיים בות"ת. כמו כן האו"פ החל
ומודעת היטב להזדמנויות ולקשיים  –סגני נשיא למחקר של ור"ה חברה כמשקיפה בפורום להיות 

 שנוצרים מעת לעת מול גופי הממשלה והרגולציה. 

 

קשיים במימוש החזון המדעי של המוסד או בקליטת חברי סגל חדשים- ונושאים אחרים 
 הדורשים תיקון

 שתי הנקודות המרכזיות המקשות על מימוש החזון המחקרי של האו"פ הן:

ל התקצוב המחקרי של האו"פ, במסגרת מודל התמריצים, הוא נמוך ביחס למקובל מוד .א
 .באוניברסיטאות המחקר

המחסור בדוקטורנטים מקשה מאוד על קיום מחקר, בתחומי מדעי המחשב, במדעי הטבע ובחלק  .ב
 מתחומי מדעי החברה. 

 

 
 פעילות ממוקדת שנועדה לשפר את מצבם של מדעי הרוח והחברה;

סנאט האוניברסיטה הפתוחה אישר את הקמתה של תוכנית 'שאר רוח' תוכנית שאפתנית שבמסגרתה 
ילמדו סטודנטים שאינם מתחום מדעי הרוח חטיבה שלמה של קורסים במדעי הרוח שפותחו במיוחד 
לשם כך כעין תוכנית לימודים ליברליים ברוח אוניברסיטאות העלית בארה"ב. החטיבה תתחיל לפעול 

 תש"פ.   משנת

 המחקריות באו"פ. .M.A-בנוסף, מופעלת באוניברסיטה הפתוחה תכנית מלגות לטיפוח תכניות ה
התכנית פועלת במסגרת התכנית ללימודי דמוקרטיה ופסיכולוגיה חברתית במדעי החברה ובמחלקה 

 למדעי המחשב.
 בין עיקרי התכנית: 
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 מקרוב הוראה בשיטת המחקרית בתכנית הנלמדים מחקריים סמינרים/הקורסים מספר הגדלת -
הבכיר  הסגל לבין הסטודנטים בין מתמדת אינטראקציה יאפשר הבכיר. הדבר הסגל חברי ע"י

  מחקרם. לתחומי וחשיפה
 פ"באו הסגל אנשי של מגוון למחקר הסטודנטים יחשפו שבו מחלקתי קולוקוויום/סמינר קיום -

 ובאוניברסיטאות אחרות. 
 בי הכנת התזה וכתיבתה במסגרת סמינר תזה.מתן תמיכה לסטודנטים בכל של -
 מחקרי. M.A-שהם בעלי פוטנציאל המשך ל .B.A-איתור סטודנטים מצטיינים בשלב ה -
 .מחלקתית (כלל אוניברסיטאית) לתלמידי מחקר מצטיינים-קיומה של מסגרת על -

 

 פרסים- כיבודים והכרה שקיבלו חוקרים במוסד;
2016: 

, מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, זכה במלגת מעוף מטעם בשיר בשיר פרופ' -
 המל"ג. 

 , מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, זכה במלגת אלון לשנת תשע"זד"ר מורן פלדמן -
 , מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, זכה בפרס דוקטורט מצטיין בתחומו ד"ר יצחק ברקוביץ -
פילוסופיה ומדעי היהדות, נבחר לחבר פורום הצעירים , מהמחלקה להיסטוריה, ד"ר גדי שגיב -

 במדעי הרוח והחברה לשנת תשע"ז של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

2017: 

, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, נבחר לחבר פורום בשיר בשיר פרופ' -
 לית למדעים.הצעירים במדעי הרוח והחברה לשנת תשע"ח של האקדמיה הלאומית הישרא

ההליכה בשביל  -על כתב היד "שביל באמצע  2017, זכתה בפרס בהט לשנת פרופ' תמר הרמן -
 ישנה". -ישראל והישראליות החדשה

, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, זכתה בפרס המאמר ד"ר אינה לייקין -
בייטים באנתרופולוגיה) סו-(המוקדשת ללימודים פוסט Soyuzהמצטיין המוענק על ידי קבוצת 

 ) למאמר: AAAשל האגודה האנתרופולוגית האמריקאית (
"Rodologia: Genealogy as Therapy in Post-Soviet Russia". Ethos 43(2) 2015: 135-164 

 20117לשנת  SIAM, מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, זכה בפרס ד"ר מורן פלדמן -
 למאמר:

Buchbinder, N., Feldman, M., Naor, J., & Schwartz, R. (2015) A tight linear time (1/2)   -
approximation for unconstrained submodular maximization. SIAM Journal on 
Computing, 44(5), 1384-1 

 

2018: 

מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב זכה בפרס המאמר המצטיין בכנס  ד"ר לאוניד ברנבוים -
PODC 2018:למאמר , 

Leonid Barenboim, Michael Elkin, Uri Goldenberg (2018), Locally-Iterative Distributed 
(Delta + 1)-Coloring below Szegedy-Vishwanathan Barrier, and Applications to Self-
Stabilization and to Restricted-Bandwidth Models. Proceedings of the 37th Symposium on 
Principles of Distributed Computing, PODC 2018, 437-446  

 .ACM Karl V 2017מהמחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב זכתה בפרס: עזר -פרופ' יהודית גל -
Karlstrom Outstanding Educator Award:  על תפקידה המרכזי בפיתוח תכנית לימודים במדעי

כפורצת דרך, על המחקר המצטיין שלה בתחום הוראת מדעי המחשב לתיכון, תכנית הנחשבת 
 המחשב, ועל תרומתה הנרחבת לקהיליית העוסקים בהוראת מדעי המחשב.

המוענק  2018מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב זכה בפרס רוטבלום לשנת  ד"ר מורן פלדמן -
 ידי האגודה הישראלית לחקר ביצועים, למאמר:-על
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Niv Buchbinder and Moran Feldman (2018) Deterministic Algorithms for Submodular 
Maximization Problems. ACM Transactions on Algorithms; 14(3), 32:1-32:20. 

מהמחלקה למדעי הטבע והחיים, בנושא תעלות כלוריד סינתטיות,  פרופ' עפר ריענימחקרו של  -
משרד המדע והטכנולוגיה,  ", מיזם שלהמחקרים שיוצגו ב"קפסולת הזמן 24-נבחר לאחד מ

בשיתוף עם הספרייה הלאומית, שינציח בבניין החדש של הספריה הלאומית פריטים בעלי חשיבות 
 היסטורית המשקפים את הפעילות המדעית של מוסדות המחקר והאוניברסיטאות 

 

חות שיתופי פעולה בולטים עם התעשייה ועם מוסדות מחקר אחרים בארץ ובעולם- והתפת
 (  translational scienceהמחקר התרגומי *

 Natural Language: חישובית של ד"ר רעות צרפתי עוסק בבלשנות ERCפרוייקט  -
Programming: Turning Text into Executable Code –  במסגרת הפרוייקט מתקיימים

 פעולה בסדנאות והנחיות בארה"ב ואירופה.-שיתופי
שיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית",  –פרויקט מחקר "אוספים דיגיטליים ומורשת תרבותית  -

הנתמך על ידי קרן יד הנדיב. מטרת הפרוייקט הוא פיתוח של מחקר דיגיטלי וכלים טכנולוגיים 
סטודנטים לתארים ראשונים  -חינוכיים להנגשת מאגרי המידע לציבורים רחבים ומגוונים 

י מדעי החברה וציבור המשתמשים בשירותי הספרייה הלאומית. במסגרת ומתקדמים, חוקר
הפרויקט הנרחב פועלים חמישה מסלולי מחקר עיוני ומעשי: שלושה מסלולים מתמקדים 
באוספים הדיגיטליים של הספרייה הלאומית (ארכיון רשת, אודיו/וידאו ועיתונות היסטורית) 

טכנולוגיות למידה המשמשים לניתוח נתוני עתק. ושני מסלולים עוסקים בפיתוח אלגוריתמים ו
פיתוח שיטות חישוביות לעיבוד וניתוח   לפרויקט הישגים מחקריים מרשימים, ובכללם: א)

ב) פיתוח והנגשה לקהל הרחב  19,-טקסטואלי של טקסטים סרוקים של עיתונות עברית מהמאה ה
ג) -סט (הראשון מסוגו בעברית), ושל כלי חינמי לתמלול אוטומטי של קובצי אודיו ווידאו לטק

) הראשון מסוגו named entity recognitionלניתוח ישויות ( state of the artפיתוח אלגוריתם 
 המותאם לשפה העברית. 

 
 שיתופי פעולה מחקריים עם מערכת הבריאות בארץ;

ת הבריאות. פרופ' גתית קווה זכתה במענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניו -
הבריאות  חוק דרך אותו לקבל נוירופסיכולוגי לאבחון שזקוקים מאנשים מונע נושא המחקר: מה

 הנתונים יילקחו  מקופ"ח מכבי, קופ"ח הכללית ומכון לנפגעי ראש ע"ש רקאנטי. ?הממלכתי
 ד"ר יעל סידי זכתה בשיתוף עם אונ' חיפה במענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות -

החשיבות של  –ומדיניות הבריאות. נושא המחקר: שימוש בטכנולוגיה בקרב אוכלוסייה מזדקנת 
 תהליכי ניטור ולמידה. הזכיה היא על תנאי ויש להגיש הצעה מתוקנת. 

 
 פעילות למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב;

בכל רחבי  2007: ליל המדענים הוא ארוע המתקיים מאז ליל המדעניםהאו"פ משתתפת בארוע  -
הארץ ובאירופה בחסות משרד המדע והטכנולוגיה והאיחוד האירופי. מטרתו של הארוע לחשוף 

שנה  70בסימן " 2018את הפעילות המחקרית האקדמית לקהל הרחב. ליל המדענים עמד בשנת 
תלמידי תיכון, סטודנטים, חברי סגל,  למדינת ישראל". באירוע זה, הפתוח לקהל הרחב, השתתפו

עובדי האו"פ ובני משפחותיהם. במסגרת האירוע התקיימו הרצאות אקדמיות של חוקרי האו"פ 
לצד הרצאות של מרצים חיצוניים, סדנאות חוויתיות ופעילויות מגוונות ומפגשים "בגובה 

 העיניים" עם מדענים ומדעניות.
ל שיתוף פעולה בין המועצה להשכלה הגבוהה, המועצה התכנית הינה תוצר ש: אקדמיה בתיכון -

 הלאומית לכלכלה, משרד החינוך, האגף למחוננים ולמצטיינים, והאוניברסיטה הפתוחה.
לתואר ראשון  תכנית זו מאפשרת לתלמידי תיכון מחוננים ומצטיינים להתחיל בלימודיהם

במקביל ללימודי תיכון, וכן להמיר את ציוני הבגרות בציוני הקורסים של התואר. הסטודנטים 
 2010הצעירים יכולים לבחור ממגוון תחומי הלימוד של האו"פ וללמוד מכל מקום בארץ. משנת 

 סטודנטים 1,500-למדו במסגרת התכנית כ 2018תלמידי תיכון. בשנת  5,000-למדו באו"פ כ
צעירים. פעילות היחידה מתרחבת מידי שנה, ומספרם של הסטודנטים עולה בהתמדה.
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 מדיניות ארוכת טווח והדרכים הננקטות להגשמתה

 האוניברסיטה הפתוחה פועלת על מנת לחזק את מעמד המחקר במישורים הבאים: -
בתחומי מדעי קטור האוניברסיטה פועלת כרגע על מנת להשיג את האישורים להענקת תארי דו -

 חינוך עם דגש על טכנולוגיות למידה.דוקטורט בך: המחשב והחינו
 גיוס חברי סגל בכיר מצטיינים.  -
הגדלת מספר ההגשות לקרנות מחקר תחרותיות ועזרה אקטיבית באיתור קרנות ובהגשה אליהן  -

 באמצעות רשות המחקר. 
 הבינלאומי של האו"פ.  הגדלת מספר שיתופי הפעולה הבינלאומיים באמצעות חיזוק המשרד -

כאוניברסיטה המתמקדת בהוראה מרחוק, לאו"פ תפקיד לאומי בהובלת פיתוח פדגוגיות ההוראה 
באמצעות טכנולוגיות, הן לטובת הסטודנטים שלה והן לטובת כלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. 

דה להמריץ את בתוקף זה, יסדה האו"פ בשנה האחרונה את חברת הבת "אקדמיה מקוונת", שתפקי
 תהליך הפיתוח של משאבי למידה מקוונים ומארזי קורסים מקוונים שלמים.

ם של חברי חברתיות, הנוגעות לייצוגתרומתה של האו"פ באה לידי ביטוי גם בהתווייתן של נורמות 
באקדמיה. לאורך שנות קיומה של האוניברסיטה הפתוחה, נשמר איזון  תווחברות קבוצות מודר

 .ערבים 3גברים  52נשים  45חברי סגל:  97מתוך : מגדרי נדיר בקרב חברי הסגל האקדמי הבכיר
.מרכזי הוראה ערבים 3, נשים 182גברים,  123איזון דומה נשמר גם בקרב מרכזי הוראה:   

תמונת מצב דומה מתקבלת גם בבדיקה של הסגל המנהלי. חשוב לציין כי מבנה זה התגבש מראשית 
יסודה של האוניברסיטה הפתוחה וממשיך להתקיים עד היום ללא מדיניות מכוונת.

 

תשתית אקדמית : לאורך שנות קיומה האו"פ פועלת האו"פ לקידום המדע ע"י יצירת לסיכום
 איכותית, מצויינות מחקרית והנחלת ההשכלה הגבוהה בקרב הציבור הרחב בישראל.

 

 

 בכבוד רב,

 

 מימי איזנשטדט

 

30 ה האוניברסיטה הפתוחה 248



1 
 

 דוח מפורט – מצב המחקר המדעי באוניברסיטה העברית בירושלים

 למדעים הלאומית הישראלית האקדמיה לנשיאת מוגש

 התרחבות פיזית של המוסד והקמת תשתיות מחקר חדשות

 נבנות . מידי שנההוא משימה ראשונה במעלה ביותר גבוהההסביבה מחקרית ברמה ב אקדמי קליטת סגל

, מדעי החיים, יסיקהמעבדות מחקר חדשניות ומודרניות בתחומי המחקר הניסויים: פ 20-כ באוניברסיטה העברית

 כימיה, מדעי כדור הארץ, חקלאות מזון וסביבה, מחשבים, פסיכולוגיה ועוד.

 מעבדות מחקר חדישות בתחומי 28 מכיל בניןה המוח ע"ש אדמונד ולילי ספרא. גודמן למדעי ניןלאחרונה נחנך ב

 מחשבים גדול. מרכזו, מרכז הדמיה למכרסמים ופרימטים בית חיות מודרני נים,מחקר המוח השו

קבוצות מחקר במחלקה  4מ"ר( עבור  600ורבורג ) מזון וסביבה נחנך מבנה ע"ש אוטו ,בקמפוס הפקולטה לחקלאות

 .לאנטומולוגיה

מח' לאימונולוגיה וחקר מ"ר( עבור ה  1550)סה"כ  3,4 םבקמפוס הפקולטה לרפואה שופצה קומת מחקר בבנייני

-אלקטרו התשתיות, לרבות מערכות חשמל, מערכות כלוהוא כלל את חידוש  ₪מ'  15-כקט יקף הפרויההסרטן. 

שטחים משותפים, חדרי ציוד, חדרי  ,מעבדות מחקר 8 ועוד. בקומה המשופצת מכניות, גזים רפואיים, מים, תקשורת

 סמינרים וחדרי סטודנטים.

אדריכל דן התכנן  האגףאת  .מ"ר( 2100סה"כ ) לפסיכולוגיה נחנך ואוכלס אגף חדש למחלקהבקמפוס הר הצופים 

מעבדות מחקר, תאים אקוסטיים, חדרי סמינר, הכוללת  – איתן שזכה לאחרונה בפרס ישראל באדריכלות. הקומה

 .קהנבנתה תוך שמירה על עקרונות הבניה הירו – משרדים ושטחים פתוחים לסטודנטים ולקהל הרחב

אוניברסיטה העברית רואה עצמה כחלוצה ומובילה בתחום הבנייה הירוקה, קיימות וניהול משק אנרגיה יעיל ה

 קטים בתחום:לפרויוחסכוני. להלן דוגמאות 

 מ'  5קוו"ט, בעלות כוללת של  1200מבנים בהספק כולל של  12וולטאים על גגות -פוטו פנלים התקנת₪ .

 בעלות החשמל של האוניברסיטה. בשנה ₪מיליון  1-של כומביא לחסכון  יקט נחנך לאחרונההפרו

 המערכת חוסכת . ₪מ'  1.2-בהשקעה של כ, התקנת מערכת סולרית לחימום מים במעונות צוויג בקמפוס ספרא

 אש"ח בשנה. 500-כ

 במקום במס' מרכזים קטנים בקמפוס ספרא בוצעה הסבה לשימוש בגפ"מים ובמרכז האנרגיה הראשי בהר הצופ ,

יחסכו כך  ₪מ'  3-למעלה מ .לרכש גפ"מ ספקי הגז ביצעו את מרבית ההשקעה בתמורה להתחייבותסולר. 

 .בשנה

יקט הנגישות השקיעה האוניברסיטה אוכלוסייה. במסגרת פרוהלכלל  האוניברסיטה פועלת להנגשת הקמפוסים

תאי  140-כ נבנו ;מעליות חדשות 20-כ קנו. הותה פיזית ובהנגשת השירותים השוניםבהנגש ₪מיליון  30-מ למעלה
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עמדות הקבלה במשרדים  יעה באולמות;מערכות הגברה לכבדי שמ; הותקנו כבשים )רמפות( 30-וכ שירותים  לנכים

הותקנו מישושיות  ;בכל האולמות וחוות המחשבים נבנו עמדות לנכים ;גלגלים ותמקבלי קהל הותאמו לנכים בכסא

 שים.במקומות הדרו ראיה לכבדי

 ותכניות ארוכות טווח הקמת פקולטות ומחלקות במוסד

עיקר פעילות הפיתוח של האוניברסיטה נעשית באמצעות חיזוק ופיתוח המחלקות הקיימות. היחידה החדשה העיקרית 

שהוקמה היא בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, שעד להקמתו כבית ספר עצמאי פעל כיחידת משנה במסגרת 

חברי סגל אקדמי בכיר ולומדים בו למעלה  50-הטבע. הפיתוח המואץ של בית הספר, שכולל כיום כהפקולטה למדעי 

סטודנטים, הוביל לייסודו של בית הספר כיחידה אקדמית עצמאית, שבראשה דיקן. בית הספר עבר גם  2,000 -מ

ה ובשיתופי פעולה . בית הספר מצליח מאד במחקר, בהוראה מבנים חדשים וחדישיםלמשכן חדש, שכולל שלוש

נרחבים עם התעשייה. לצד הקמת בית הספר למדעי המחשב כיחידה עצמאית, פוצלה ממנו המחלקה לפיזיקה 

 יישומית, שעיקר עיסוקה בהנדסת חשמל. היחידה הוקמה כמחלקה במסגרת הפקולטה למדעי הטבע. 

טת סגל, האוניברסיטה העברית לאחר תקופה של קשיים כלכליים, שגרמו פגיעה בפיתוח תשתיות המחקר ובקלי

נמצאת כעת במהלכו של פיתוח מואץ. האוניברסיטה קבעה, בשיתוף פעולה עם ות"ת, תכנית אסטרטגית לעשור 

הקרוב, שצפויה להוביל לצמיחה ניכרת בפעילות האקדמית של האוניברסיטה ולשיפור דרמטי באיתנות הפיננסית 

במספר חברי הסגל, הגדלה   של תקציבי הקליטה של סגל חדש וגידולשלה. הדבר מתבטא, בין היתר, בהגדלה ניכרת 

והשקעה רבה  –להוריד כלל את סיפי הקבלה, שנותרים הגבוהים בארץ  מבלי –משמעותית של מספר הסטודנטים 

ך )תשע"ו עד תשע"ח( ולאור כ 2018עד  2016בשיפור התשתיות באוניברסיטה. הדוח הנוכחי עוסק בשנים 

 , עיקר ההשפעה החיובית שלה צפוי לבוא לידי ביטוי בדוח הבא.2018בתחילת שנתית החלה -שהתכנית העשר

 

 דהקמת מרכזי מחקר חדשים במוס

 :יברסיטה מרכזי מחקר הבאיםות הוקמו ונפתחו באונבשנים האחרונ

 ובריאות  מזון, מים להשבת לאומי-בין מרכז .1

  21-השרה להוראה וללמידת מורים במאה מרכז לחקר תהליכי ההכ .2

 לסיוע וליווי לקראת סוף החיים מרכז  .3

 מרכז למחקר סייבר  .4

 המרכז לחקר האוטיזם  .5

 המרכז לרב תרבותיות ומגוון  .6

 שאונברגר ש"ע בחקלאות הצמח במדעי למחקר מרכז .7

  ISFשקיבלו מענק מה – מרכזי מצוינות ללמידה משמעותית 3בנוסף נפתחו 
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 חדשיםקליטת חברי סגל חדשים ופתיחת כיווני מחקר 

הוא הגדלת מספר חברי הסגל. הפיתוח העיקרי הוא האוניברסיטה העברית הנדבך המרכזי בתכנית הפיתוח של 

מלבד גידול במספר  –הצופים -שמרוכזים בקמפוס הר –באמצעות שימור של מספר חברי הסגל במדעים העיוניים 

והגדלה ניכרת,  עסקים, בפסיכולוגיה ובכלכלה(, חברי הסגל בכמה מחלקות שבהן הדבר הכרחי )בין היתר, במינהל

שמרוכזים בשלושת  –)לאחר קיזוז הפורשים(, במספר חברי הסגל במדעים הניסויים  30%-שצפויה להגיע לכ

קמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם, קמפוס עין כרם וקמפוס הפקולטה  –הקמפוסים האחרים של האוניברסיטה 

 לחקלאות ברחובות.

 :ים בשנים הרלוונטיותחדשחברי סגל קליטת  להלן נתוני

 
 סה"כ ניסויי עיוני

 51.5 26 25.5 תשע"ו

 46.25 20 26.25 תשע"ז

 41 18 23 תשע"ח

 138.75 64 74.75 סה"כ

 

האתגר העיקרי בתחום קליטת סגל חדש במדעים הניסויים הוא הבטחת תשתית נאותה לקיום המחקר המדעי. בעניין 

זה יש התייקרות ניכרת של עלויות ההצטיידות, ונדרש להבטיח גם מלגות תחרותיות לסטודנטים לתארים מתקדמים 

הברית, שכן כמעט כל מי שמקבלים -צותולצוות תומך מחקר. עיקר התחרות הוא מול מוסדות בחו"ל, בעיקר באר

הצעה לקליטה באוניברסיטה העברית יכולים להיקלט גם במוסדות מובילים בחו"ל. לצד זאת יש גם תחרות לא 

מבוטלת מול מוסדות אקדמיים מצוינים בישראל, וההצלחה של האוניברסיטה העברית בקליטת חברי סגל חדשים 

 סיטה. היא ביטוי חשוב למצוינות של האוניבר

 השתלבות נשים, חרדים ובני מיעוטים במחקר המדעי ובהוראה

יותר, האוניברסיטה מחויבת גם לשלושה יעדים עיקריים בתחום קליטת סגל חדש: לצד קליטת חברי הסגל הטובים ב

הגדלת שיעור הנשים בסגל האקדמי בכלל ובמדעים הניסויים בפרט; הגדלת שיעור חברי הסגל הערבים; והגדלה 

 רת של מספר חברי סגל בינלאומיים.ניכ

תנאי להמשך המצוינות האקדמית של קידום נשים וחוקרים מהחברה הערבית באוניברסיטה העברית באנו רואים 

הורחבה הוועדה  2016האוניברסיטה. על מנת לקדם יעד זה הוקמה ועדה לקידום חוקרות באוניברסיטה. בשנת 

ות וחוקרים באוניברסיטה: מגדר ומגוון. המלצות הוועדה הוגשו והמנדט שלה הוגדר לעודד קליטה של חוקר

כוללות את ההמלצות הבאות: לאוניברסיטה והם אומצו על ידי סנאט האוניברסיטה. ההמלצות המרכזיות של הוועדה 
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 הקפדה על מספר הולם של נשים )ובמידת האפשר, גם של בני קבוצות רלוונטיות אחרות( בוועדות הסינון והמינויים

העברת הכשרות לכל חברי וחברות ועדות הסינון וועדות המינויים של  האוניברסיטאיות, בהתחשב במספרן בסגל;

הפקולטות בנושא הטיות בלתי מודעות בהליכי מינויים והעלאות אקדמיים. הסדנאות עסקו בהטיות בלתי מודעות 

ונות, בפרקטיקות מפלות ובמבנים ארגוניים שפוגעות בסיכויי המינוי והקידום של נשים ושל בני קבוצות מיעוט ש

שיש בהם כדי לפגוע במינוי ובקידום של קבוצות אלו. יתרה מכך, הסדנאות הציגו את דרכי הפעולה שנוסו במדינות 

אחרות להתמודדות עם אתגרים אלו. המלצות ורעיונות שהועלו במהלך הסדנאות הועברו להנהלת האוניברסיטה 

משנה"ל תשע"ח ההשתתפות בהכשרות מהווה תנאי לחברות בוועדות. מדי שנה תוצענה ולוועד המנהל שלה. החל 

נהלי עבודה בידי כל פקולטה,  לקבועיעדים  ד זאת נקבעה חובה להציבבלמ. הרצאות כאלה לחברים חדשים בוועדות

צעדים  רתצעדים אלה באים בנוסף לשו שתכליתם להגביר את ייצוג הנשים והמגוון החברתי בקרב חברי הסגל.

שהחלו להיות מיושמים כבר לפני למעלה משלוש שנים, שפורטו בדוח הקודם שהגישה האוניברסיטה לאקדמיה, 

 ואשר ממשיכים להיות מופעלים.

הצטרפו לסגל . באותה תקופה 28%-ל 26%-מ ,שיעור הנשים באוניברסיטה עלה במעט 2016-2018בשנים 

אחוז . ערבים 2-הן נשים ו 2הדיקנים באוניברסיטה,  10. בשנה שחלפה, מבין ערביםחברי סגל  3האוניברסיטה 

האוניברסיטה פועלת . 6%באוניברסיטה הוא  םהערביאחוז הדוקטורנטים  .65%הנשים בקרב הדוקטורנטיות הוא 

צום בכל התארים, צמ הערביםעל ידי הגדלת שיעור הסטודנטים להגדיל את שיעור הדוקטורנטים מהחברה הערבית 

. עבורם להמשיך לתואר שני ושלישי והקצאת מלגות ייעודיות ללימודים מתקדמים ערביםהנשירה, עידוד תלמידים 

סטודנטים מהחברה החרדית(.  400-דוקטורנטים מהחברה החרדית )מתוך סה"כ כ 28למדו באוניברסיטה  2018 -ב

ונותן תקווה להשתלבות של חברי סגל ( 2016בשנת  26-ו 2013בשנת  9גידול )מגמת נתון מרשים זה מסמן 

מהחברה החרדית באקדמיה הישראלית בכלל ובאוניברסיטה העברית בפרט. לבסוף, כמחצית מכלל הדוקטורנטים 

 10%בכל הקשור לקליטת סגל בינלאומי, בשנים האחרונות לפחות  ה הינם דור ראשון להשכלה גבוהה.באוניברסיט

לחיזוק  תבשנה( אינם אזרחי ישראל. הקליטה של סגל בינלאומי הכרחי חברי סגל 5-מבין הנקלטים החדשים )כ

 המעמד האקדמי של האוניברסיטה ולהעשרת מגוון תחומי המחקר וההוראה. 

בכל שלושת התחומים הללו משקיעה האוניברסיטה מאמצים ניכרים בהגדלת המספר המוחלט, כמו גם השיעור 

 של הנקלטים. תבלא להתפשר כלל על האיכות האקדמיהיחסי, של חברי סגל משלוש הקבוצות הללו, 

בכל הקשור לפיתוח כיווני מחקר חדשים: עיקר הפיתוח נעשה ביוזמת החוקרים, שמזהים תחומי מחקר חדשים, 

תחומיות וכדומה, ובסיוע ההנהלה פועלים למימוש היעדים -שמחייבים יצירת תשתיות מתאימות, הקמת מסגרות בין

חו באוניברסיטה העברית שורה של כיווני מחקר חדשים, ובכלל זה: מדעי הרוח הדיגיטליים, הללו. במסגרת זו פות

תחומי בסביבה, אינפורמציה קוונטית, -תרבותיות, אוטיזם, מחקר בין-ערים חכמות, לימודי פיתוח, קרימינולוגיה, רב

 וד.טכנולוגיה, רפואה ממוחשבת ורפואה מותאמת אישית, מדעי המוח, סייבר,  וע-ננו

 מענקי מחקר גדולים חדשים שהתקבלו ממקורות שונים 
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מקרנות  הן מהפקולטות הניסיוניות והן מהפקולטות העיוניות, מגייסים כספי מחקר ,חברי הסגל באוניברסיטה

בין . המימון גדל קרנות המימון מהן מתקבלים המענקים והיקףברחבי העולם ולאורך השנים הורחב מספר חשובות 

היוקרתית  ERCבקרן  בולטות הזכיות בסכומים משמעותיים מקרנות תחרותיות מאירופההזכיות במענקי מחקר 

 -ובמענקי ה ,, המציבות את האוניברסיטה וחוקריה בשורה אחת עם החוקרים המובילים בעולםשל האיחוד אירופי

Collaborative  באירופה.בהם שותפים מוסדות מרכזיים  של האיחוד האירופי 

 :הרלוונטיות של האיחוד האירופי בהם זכו חוקרים באוניברסיטה העברית בשנים ERCסכומי מענקי להלן 

 מיליון יורו 19.8 2016

 מיליון יורו 20.5 2017

 מיליון יורו 29.5 2018

 :של האיחוד האירופי בהם זכו חוקרים באוניברסיטה העברית Collaborativeסכומי מענקי להלן 

 מיליון יורו 0.61 2016

 מיליון יורו 1.61 2017

 מיליון יורו 2.87 2018

מענקים למקור מימון ישראלי מרכזי  מקרנות מישראל. חברי הסגל באוניברסיטה קיבלו מענקי מחקר משמעותיים גם

 (.ISFהקרן הלאומית למדע )הינה 

 :הרלוונטיות מענק אישי בהם זכו חוקרים באוניברסיטה העברית בשנים –דעים מסכומי מענקי הקרן הלאומית ללהלן 

  ₪מיליון  25.13 2016

 ₪מיליון  27.24 2017

 ₪מיליון  26.8 2018

 3של כולל הקרן הלאומית למדע למוקדי מחקר בסך בנוסף התקבלו באוניברסיטה בשנים האחרונות מענקים של 

  .₪מיליון  9-בסך של כ ללמידה משמעותיתמרכזי מצוינות ומענקים לשלושה  ₪מיליון 

 ממשרדי הממשלה בישראל התקבלו באוניברסיטה בשנים האחרונות מענקים גדולים בתחומים שונים:

 מיליון  31-כ משרד המדע סך של₪. 

 מיליון  22-כ משרד החקלאות סך של₪. 

 מיליון  4-כ משרד האנרגיה סך של₪. 

 מיליון  2-כ משרד הביטחון סך של₪. 

 מיליון  2-כ משרד הבריאות סך של₪. 
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 שונים בישראל. ותהתקבלו ממענקים גדולים של מקור ₪מיליון  10-כו

 מענקים גדולים התקבלו בשנים האחרונות גם מקרנות מאמריקה:

 NIH  מיליון $ 1בסך של 

 DARPA  מיליון $ 1בסך של 

 BSF-NSF  אלף $ 400בסך של כ 

 ARMY(CDMRP)  אלף $ 800בסך של כ 

 Howard Hughes Medical Institute (HHMI)  מיליון 1בסך של $ 

 Mcdonnell Foundation  אלף דולר 800בסך של כ 

 תרומות

תקצוב בגין מספר  ת כחלק ממודל התקצוב הכולל בין השאר"חלק ניכר מההכנסות של האוניברסיטה מגיע מות

שחלק משמעותי מתקציב האוניברסיטה מיועד מראש מכיוון  תקצוב בגין הפעילות המחקרית של המוסד.הסטודנטים ו

להוצאות שוטפות והוצאות פנסיה, יש צורך במקורות נוספים על מנת לממן פיתוח מחקרי ואחר )כגון תשתיות מחקר 

 והוראה וכו'(.

ץ ובעולם באמצעות ארגוני שוחרים. במסגרת מאמצי גיוס האוניברסיטה העברית מפעילה מערך גיוס כספים באר

 ,והפיתוח ההתחדשות במתווה להמשיך מצליחים אנו שבעזרתם ניכרים סכומים האחרונות בשניםם גויסו כספי

 :מתרומות בפועל ההכנסות להלן . מוביל אקדמי מוסד לכל הכרחי שהוא מתווה

 מיליון $ 106.8 2014-15

 מיליון $ 99.5 2015-16

 מיליון $ 118.8 2016-17

 בין הוסכם עליו ספציפי  או תחום עבור תרומות כלומר, ייעודיות תרומות הינןאלו  תרומות של משמעותי חלק

 הגבוהים בהיקפים ייעודיות תרומות התקבלו האחרונות השנים שלוש מהלךב. האוניברסיטה הנהלת ובין התורמים

 :וביניהם תחומים למספר $ 50,000-מ

 חקלאות 

 חקר המוח 

 מדעי הרוח 

 חינוך 

 מחקר רפואי 

 ננוטכנולוגיה 

30 ו העברית 254



7 
 

 הטבע מדעי 

 מדעי המחשב 

  משפטים 

  כלכלה, מדעי המדינה –מדעי החברה 

 נקלטים חדשים בתחומים הניסוייםשיפוץ מעבדות וציוד ל 

 הדרך אתוהן סוללות  אלהה בתחומים המחקרים את ולקדם לפתח העברית לאוניברסיטה מאפשרות אלה תרומות

 דשניים ופורצי דרך.ם חולמחקרי לתוכניות

 והכרה שקיבלו חוקרים במוסדפרסים, כיבודים 

והחוקרים.  ההכרה במצוינות חברי הסגל של האוניברסיטה באה לידי ביטוי בפרסים ובכיבודים בהם זכו המורים

 9: בין הזוכים .אקדמיים משמעותייםחברי סגל של האוניברסיטה בפרסי הוקרה  102זכו ח תשע"-ובשנים תשע"

ד"ר לשם כבוד זוכים בתואר  7 פרס רוטשילד,זוכים ב 5. .תוכים בפרס א.מז 8, וכלות פרס ישראל חתני

ה , זוכשל אגודות אקדמיות בינלאומיות זוכים בפרס מפעל החיים 4זוכים בפרס מפעל הפיס,  3מאוניברסיטה אחרת, 

זוכים בפרס  2זוכים בפרס צלטנר למצוינות במשפט,  3-למצוינות במשפט וזוכים בפרס חשין  3בפרס רפפורט,  אחד

 ועוד רבים נוספים. זוכים בפרס הורוביץ 2, זוכים בפרס קציר 4זוכים בפרס ברונו,  4 קריל,

 קרב ציבור הסטודנטיםגיוון ב

עבור סטודנטים מקהילות שונות, יש משמעות רבה לכך שהאוניברסיטה העברית עוסקת באופן אקדמי בקהילה אליה 

תחושת השייכות שלהם למוסד מתעצמת.  ,האקדמי הם משתייכים. כאשר סטודנטים רואים עצמם חלק מהמרחב

כאשר סטודנט חש שהאוניברסיטה מעמידה את זהותו, השייכות והנראטיב שלו על סדר היום האקדמי,  יש בכך כדי 

שבהקשרים אחרים רואים עצמם  –להעצים אותו ולהפחית את תחושת השוליות שלו. זוהי גם הזדמנות לסטודנטים 

להביא עצמם לידי ביטוי. כאשר סטודנט חרדי לוקח חלק  –בהשתתפות פעילה בשיעורים  כמיעוט ונוטים להמעיט

בשיעור אקדמי שעוסק בקהילה שלו, לא רק שהזהות שלו מועשרת, הרי שבנושא זה יש לו יתרון יחסי אשר מאפשר 

זו נהנים מכך שמגוון  לו להביא את ניסיון החיים ונקודת המבט שלו לידי ביטוי פעיל. כמובן שכל הסטודנטים בכיתה

רב  – דים על ידי מרצים ממגוון קהילותרחב של נקודות מבט נשמעות במהלך השיעור. יתרה מכך, קורסים שנלמ

מעניקים לסטודנטים הזדמנות ללמוד ממרצים אשר  – צאת אתיופיה ומרצה מהחברה הערביתמרצה חרדי, מרצה יו

שולבו בתוכניות  2016-2018מביאים לא רק את הידע האקדמי שלהם אלא גם את חווית החיים שלהם עצמם. בשנים 

בחלק מהקורסים הללו הלימודים השונות קורסים שעוסקים בנושאים של החברה החרדית והחברה הערבית. 

האוניברסיטה מציעה  2016בנוסף, החל משנת  ה הערבית ומהחברה החרדית.משולבים מרצים מן החוץ מהחבר

 ערבית.  שפה הבמספר קורסים 
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בקרב  חסר-האוניברסיטה העברית פועלת נמרצות להגדלת מספר ושיעור הסטודנטים מקבוצות שונות שיש להן ייצוג

. בין היתר, מופעלת מכינה ייעודית לסטודנטים לעומת חלקן באוכלוסייה הכללית ציבור הסטודנטים באוניברסיטה

ממזרח ירושלים, שבה מושם דגש על לימוד השפה העברית, לצד קורסים של הקניית מיומנויות אקדמיות וקורסי 

 מכינה אחרים. 

באוניברסיטה מופעלות חמש מכינות, ובהן, לצד המכינה לסטודנטים ממזרח ירושלים, מכינה לעולים חדשים, סה"כ 

תכניות שונות לסיוע לסטודנטים ה לחרדים, מכינה כללית ומכינה להשלמת תעודת בגרות. לצד זאת, מופעלות מכינ

הקבוצות השונות, תכניות לקידום מובילות חברתית )בין היתר, תכנית "שלוחי ציבור" לסטודנטים חרדים( ועוד. מ

תרבותיות -הסטודנטים, המרכז לחקר הרב דיקנטבהיחידה לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים במסגרת זו פועלות 

 והמגוון, יועצת הנשיא לקידום סטודנטים ערבים באקדמיה ועוד.

 פעילות ממוקדת שנועדה לשפר את מצבם של מדעי הרוח והחברה

האוניברסיטה העברית ממשיכה להיות מחויבת לקידום המחקר וההוראה בתחומי מדעי הרוח והחברה. בתחומים אלה 

סיטה היא בעלת מעמד בינלאומי מוביל. הפיתוח של תחומים אלה הוא נדבך מרכזי ביעדי האוניברסיטה, האוניבר

שכוללים, בנוסף למצוינות אקדמית במחקר ובהוראה, גם מחויבות לחקר החברה והתרבות בישראל. אלה תחומים 

 שעיקר המחקר וההוראה בהם נעשים בתחומי מדעי הרוח והחברה.

ת לעדכן ולחדש תכניות לימוד, ולפתח תכניות לימוד חדשות. בשנים ופועל ולמדעי הרוח חברהלמדעי ה ותהפקולט

בית הספר באינטרנט וחברה, ביחד עם  בוגרהאחרונות נעשו בנושא זה בין היתר הפעולות הבאות: פתיחת תואר 

 תכנית הלימודיםשינוי מדעי המחשב; שינוי התואר הראשון בגאוגרפיה ל"גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה"; ל

 מגדרבבסטטיסטיקה ל"סטטיסטיקה ומדע הנתונים"; פיתוח תכניות לימוד חדשות בערים חכמות )תכנית בינלאומית( ו

הפקולטה למדעי הרוח החלה להפעיל את בית הספר לשפות, שבמסגרתו נלמדות שפות מודרניות  , ועוד.ומגוון

ולם. בשתי הפקולטות מושם דגש בשנים האחרונות גם על מחקר וקדומות בשיטות מתקדמות, המובילות מסוגן בע

עתיר נתונים. הפעילות הרבה בתחום מתבטאת בעליה נמשכת במספר הסטודנטים בלימודי בוגר ומוסמך בפקולטה 

למדעי החברה ובעליה במספר הסטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח. האוניברסיטה ממשיכה לקלוט חברי סגל חדשים 

חוקרים חדשים בשנה  16 -הכול כ-חברי סגל בממוצע לשנה בכל אחת משתי הפקולטות, ובסך 8 -ללו, כבתחומים ה

 בתחומי מדעי החברה והרוח.

האוניברסיטה מפעילה שורה של תכניות למצטיינים ללימודים מתקדמים בתחומי מדעי החברה והרוח, שנועדו 

-בתחום. בין היתר, מופעלת תכנית בובר לפוסטלהכשיר את מדעני העתיד ולתרום כבר כיום למחקר מוביל 

 15 -דוקטורנטים במדעי הרוח והחברה, שבה מוצעת תכנית השתלמות שנמשכת ארבע שנים, ומשתתפים בה כ

משתלמים מחו"ל, שכמעט כולם משתלבים לאחר מכן במשרות באקדמיה. בית הספר  15 -משתלמים ישראלים וכ

י מוסמך יפעיל תכניות רחבות היקף שבהן משתלבים תלמידים לתארמנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מ

 ודוקטור במדעי הרוח, ובפקולטה למדעי החברה מופעלות תכניות דומות לתלמידי מחקר.
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 באוניברסיטה העברית מסחור ידע

חוקרי האוניברסיטה העברית עוסקים במחקרים ברמות שונות של יישומיות, החל ממחקר על תהליכים בסיסיים 

)מהרמה המולקולרית עד לרמה האסטרופיזית( וכלה במחקר שלתוצאותיו תוצאות פוטנציאליות מידיות לחיי היום 

אפליקציות בתחומים שונים והפיכתם יום. כדי להתמודד עם האתגרים הכרוכים בפיתוח של טכנולוגיות אשר להם 

של האוניברסיטה  חברת מסחור הידעאת חברת "יישום",  1964 -לתוצרים שימושיים, הקימה האוניברסיטה ב

 .2016-2018של חברת יישום בשנים  הפעילותהעברית. להלן סיכום 

 

 2018 2017 2016 הסכמים

הסכמי רישוי או 

 אופציות לרישוי
81 88 100 

הכוללים הסכמים 

מחקר ממומן תעשייה 

 )כולל הסכמי יעוץ(

195 224 186 

 

חברת יישום היא חברת מסחור הידע המובילה בישראל, ואחת המובילות בעולם. בנוסף לפעילות מסחור קלאסית 

של  הפיזור הגיאוגרפישל חתימת הסכמי רישוי, הרחיבה יישום את פעילותה בשנים האחרונות על מנת להרחיב את 

חברת יישום . ידע היא פעילה במסחור םבה המחקרבעולם, כמו גם על מנת לגוון את תחומי העסקיים שותפיה 

מתאימה את הסכמי מסחור הידע שלה לתחומי הפעילות השונים )לדוגמה רשיונות בלעדיים בתחומי מדעי החיים, 

וכו'(, משיקה פרויקטים להנגשת שונים,  יצירת חברות הזנק בתחומיםרשיונות להעברת ידע בתחומי מדעי המחשב, 

, שידרוג אתר הבית של חברת Express Licensing-ידע אקדמי לקהילה העסקית בארץ ובעולם )לדוגמה פרויקט ה

משלחות  44יישום אירחה  2018בשנת יישום, וכו'(, ושואפת למובילות וחדשנות בישראל ובזירה הבינלאומית. 

 מיה.דשבאו ללמוד על הניסיון והמיומנות של יישום במסחור ידע מהאק ארצות שונות 29-בינלאומיות מ

יישום מאמינה ביצירת גשר של הזדמנויות עבור קהל החוקרים באוניברסיטה ושותפיהם במגזר העסקי. לטובת עניין 

פועלת במרץ לפשט ולהנגיש את הסכמי המסחור באתר האינטרנט שלה, להשוות את התנאים הכספיים  זה היא

סכמים אלו מול מאגרי נתונים בינלאומיים למסחור ידע אקדמי ברחבי העולם, ולתמוך בפעילות חינוכית ויזמית בה

 בקמפוסים השונים.

 שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר בעולם

לאומיים באמצעים שונים: מעבר לתמיכה וסיוע בהגשת הצעות מחקר -האוניברסיטה מעודדת שיתופי מחקר בין

, על מנת מוסדיים עם מוסדות בחו"ל בתחומי מחקר שונים-מים ביןלאומיים, נחתמים הסכ-שותפים ביןקבוצתיות עם 

 לפתח או להרחיב את שיתופי הפעולה בין החוקרים במוסדות.

 בשנים האחרונות הרחיבה האוניברסיטה את שיתופי הפעולה המחקריים עם מוסדות מובילים בעולם:
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-למעבדות ומרכזי מחקר משותפים בתחומי ננו  CNRSפעולה מחקרי עם בצרפת נחתמו שלושה הסכמי שיתוף 

 : ת מובילים באירופה כגוןודטיקה ומדעי המחשב, בשיתוף עם מוסטכנולוגיה, אופ

University of Aix-Marseille ,Ecole Centrale Marseille ,University Paris-Diderot Paris 7 ,

University Paris-Descartes Paris 5, University of Bordeaux, INSERM 

מרכזי מחקר משותפים בתחומי אבטחת הסייבר הקמת ל Fraunhofer בגרמניה נחתמו שני הסכמים עם מכון המחקר

 .Drug Delivery -ו

דות מוס( עם (joint seed money funding, joint workshopsמעבר לכך האוניברסיטה מקדמת שיתופי פעולה 

 Free)בריטניה(,  King`s Collegeאוניברסיטת ג'נבה )שווייץ(, אוניברסיטת וינה )אוסטריה(, באירופה: 

University of Berlin  ,)גרמניה(Humboldt University  ,)גרמניה( University of Goettingen  .)גרמניה( 

פור הורחב שיתוף הפעולה עם בסינג. ומכון הננו Academia Sinicaבטייוואן קיימים שיתופי פעולה מחקריים עם 

וחוקרי האוניברסיטה הם שותפים מרכזיים במחקר הממומן ע"י ממשלת סינגפור   NTUו   NUSהמוסדות המובילים

 . CREATEבתכנית 

 . University de Montrealובקנדה עם   Murdoch University,באוסטרליה יש שיתוף פעולה חדש עם 

 הבריאות בארץשיתופי פעולה מחקריים עם מערכת 

 .₪מיליון  2-כ חוקרי האוניברסיטה קיבלו בשנים האחרונות מענקי מחקר ממשרד הבריאות בסך של

בנוסף לחוקרי האוניברסיטה ישנם שיתופי פעולה במחקרים שונים עם מרכז רפואי הדסה, ומרכז רפואי שערי צדק  

ת המחקר לתכנית רפואה מותאמת אישית הוגשו הצעובשנה האחרונה ושאר המרכזים הרפואיים הגדולים בארץ. 

במסגרת תכנית זו נרקמו שיתופי הפעולה  .₪מיליון  21-כ סה"כ של קציב מבוקששל הקרן הלאומית למדע בת

 חדשים של האוניברסיטה עם קופות חולים בירושלים.

 ומיים באוניברסיטה העבריתשיתופי פעולה בינלא

 בינלאומיות כיעד אסטרטגי

עולמית. ההאוניברסיטה העברית קבעה את בינלאומיות כיעד אסטרטגי על מנת לקדם את מצוינותה האקדמית ברמה 

על מנת לבחון את מצבה  2015בנובמבר לגיבוש אסטרטגיה לבינלאומיות ועדה בכדי לקדם את הבינלאומיות הוקמה 

לקבוע מסגרת כללית לאסטרטגיה  תהה הימשימת .הנוכחי של האוניברסיטה למול החזון לאוניברסיטה בינלאומית

זמנים למימוש ומדדים למעקב אחר  חלו לבינלאומיות בה יוגדרו סדרי עדיפויות, יעדים כמותיים, מסגרת תקציבית,

 מימוש היעדים. 

 את היעדים הבאים:האקדמי עדה קבעה בראש סדר העדיפויות והו
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 . במוסדות אקדמיים ראויים בחו"ל היוצאים להשתלמויותבכלל התארים הגדלת מספר התלמידים  .1

 . עבור סטודנטים המגיעים מחו"ל תוך התמקדות בתכניות לתואר שני חיזוק ופיתוח תכניות לתארים בינלאומיים .2

אוניברסיטאות מובילות בחו"ל, כאשר מבחינה גאוגרפית לפחות שלוש קשירת שותפויות אסטרטגיות עם  .3

 אמריקה, אחת באירופה ואחת במזרח/דרום אסיה.העדיפות היא לאוניברסיטה אחת בצפון 

 דוקטורט שמגיעים מחו"ל.-הגדלת מספר תלמידי הדוקטורט והפוסט .4

 חיזוק ופיתוח תכניות קצרות, ביניהם בתי ספר קיץ וחורף.  .5

-ספר רב של סטודנטים ביןתנאי מוקדם לפעילות האקדמית הוא הכנת תשתית מנהלתית ופיזית המתאימה לקליטת מ

 .לאומיים

  שיתופי פעולה בינלאומיים

שותפויות רבות ממשיכה לפתח ולקדם  וניברסיטאות, האוניברסיטה העבריתבעולם של גלובליזציה גוברת של הא

 אנשי סגל.בין יחידות ובין אוניברסיטאית, הברמה  עם אוניברסיטאות ברחבי העולם

 שותפים אקדמיים: של  םישנם כמה סוגי

לשיתוף  בשותפויות אסטרטגיות הכוונה מוסדות אקדמיים בינלאומיים מובילים:שותפויות אסטרטגיות עם  .1

)פרויקטים משותפים, הדרכה משותפת של בהובלה של הנהלת האוניברסיטה  פעולה רחב בתחום המחקר

בתחום ההוראה )חילופי תלמידים, תכניות משותפות לתארים, פניה ו קרנות מחקר(לתלמידים, פניה משותפת 

 האוניברסיטה החופשית בברלין. שותפים אסטרטגיים הם לקרנות שתומכות בפעילות הוראתית(משותפת 

((FUBאוניברסיטת וינה ו ,-CREATE .סינגפור 

האוניברסיטה משקיעה מאמצים ומימון  שותפויות עם מוסדות אקדמיים מובילים בהיקפים יותר מצומצמים: .2

דרך קרנות משותפות צנועות לקידום פרויקטים משותפים,  בפיתוח מגוון שיתופי פעולה עם מוסדות מובילים,

 כנסים, קורסים, תארים משותפים ועוד. 

 :שיתופי פעולה עם מוסדות מובילים לצורך חילופי סטודנטים ברמה אוניברסיטאית וברמת היחידות .3

. בנוסף, הסכמים ברמה אוניברסיטאית )כל התחומים( ומספר דומה ברמת היחידות 90לאוניברסיטה יש מעל 

 50האוניברסיטה מאוד פעילה בתוכנית ארסמוס+ ומקיימת הסכמים לניידות של סטודנטים וסגל עם מעל 

 שותפים אירופיים. 

אנשי הסגל מקיימים שיתופי פעולה עם חוקרים בכל רחבי  שיתופי פעולה מחקריים ברמה של אנשי סגל: .4

וחלקם ללא מימון. להלן התפלגות של שיתופי  GIF ,BSFהעולם, חלקם במימון של קרנות משותפות, לדוגמא 

 מחקר במימון קרנות לפי מדינות: יפעולה במסגרת פרויקטי
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 פעילות להנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב

לאוניברסיטה העברית מחויבת רבת שנים לשיתוף נרחב בפירות המחקר ומזמינה בכלים מגוונים ובמהלך כל השנה 

 נוצרים בה.ליהנות מהאוצרות המדעיים והרוחניים ה את הציבור הרחב

. בין ומחוצה לה הפכו לחלק בלתי נפרד מן התרבות העירונית בירושליםמגוונות ו יוזמות שונות ,ך השניםשבמ

, "מרצים על הבר", "שבוע אומנות ומוח", הרצאות "מדוע", "איינשטיין בעזה"הפעילויות ניתן לציין את אירועי 

האוניברסיטה פותחת את הקמפוסים שלה לציבור הרחב ומציגה לקהל את הארכיטקטורה,  .ופעילויות ועוד הרצאות 

 ומתחמי טבע ייחודים.  , את הגנים הבוטנייםאת המבנים ואת אוצרות התרבות והאומנות

 התמטרש (הרשות לקהילה ונוערה את האוניברסיטה העברית לנוער, )בשמה הקודם: האוניברסיטה העברית מפעיל

מתקיימת הפעילות מדע. התחומי  בכלתוך התנסות מחקרית  ,את החשיבה המדעית בקרב תלמידי בתי הספר טפחל

בחמשת המרכזים של הרשות: מרכז מעבדות למדעים ע"ש בלמונטה, המרכז לנוער שוחר מדע ודעת ע"ש יוסף 

לפיתוח והפעלת קהילה, בית ברטר למדע ושדרות טבע וגלריות. -אוניברסיטה מאירהוף, המרכז לפיתוח קשרי

משרד החינוך, משרד המדע, משרד ראש הממשלה ומשרד  שותפים האוניברסיטה העברית לנוערביחידות  תוכניות

בים החוץ, כמו גם עם עיריית ירושלים, מוזיאון המדע, קרן ירושלים, קרנות נוספות העוסקות בחינוך וגורמים ר

 . הפועלים למען קידום החינוך והחברה בארץ

 

 קשיים במימוש החזון המדעי של המוסד או בקליטת חברי סגל חדשים, ונושאים אחרים הדורשים תיקון.

העברית עומדת  מעבר לאתגרים האקדמיים המשותפים לכל אוניברסיטאות המחקר בצורה זו או אחרת, האוניברסיטה

התגייסות של כל השותפים  יים הייחודיים לה. ההתמודדות עם אתגרים אלו דורשתבפני אתגרים נוספים משמעות
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התפלגות של פרוייקטי מחקר לפי מדינות
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מתמודדת עם אתגר הפנסיה התקציבית  הרלוונטיים. האוניברסיטה העברית היא האוניברסיטה הוותיקה בארץ, והיא

 השונה בחומרתו מזה של האוניברסיטאות האחרות. 

ו מוקדש לפנסיה תקציבית הן כבדות. והמשיך בהסכמה על שחלק משמעותי ממנ ההשלכות של פעילות עם תקציב

. הקושי התקציבי מקשה בין השאר על הבטחת התשתיות המדעיות 2018תכנית הבראה רב שנתית שסוכמה בשנת 

)מעבדות, ציוד וסגל טכני( לחוקרים חדשים בתחילת דרכם, וכן על חידוש המעבדות והציוד של חוקרים ותיקים. על 

י השפעה ישירה על יכולתה של האוניברסיטה למשוך חוקרים צעירים מבטיחים לאוניברסיטה כן לדוחק הכספ

ביחד  2000 -ד בראשית שנות ההיסודי באתגר זה החל עו ובהבטחת מקומם בחזית המחקר המדעי העולמי. הטיפול

 ות"ת,עם 

ההיסטוריה של האוניברסיטה הכתיבה גם את היותה מרובת קמפוסים. ניהול יעיל של אוניברסיטה הפרושה על פני 

שישה קמפוסים בירושלים ומחוצה לה הוא אתגר משמעותי ביותר, כמו גם האתגר ביצירת שיתופי פעולה אקדמיים 

מתמודדת עם השינויים החברתיים והכלכליים פנים אוניברסיטאיים, איגום תשתיות מדעיות ועוד. האוניברסיטה אף 

 בעיר ירושלים ובסביבתה ועם האתגרים הביטחוניים הייחודיים הקשורים במיקום הקמפוסים בעיר.
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מכון ויצמן למדע - דוח לשנת 2019 עבור האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

סיכום

עשייה מדעית היא ריצה למרחקים ארוכים. מסע שאין לו סוף. נדרשים הרבה סבלנות, התמדה ואורך רוח 

כדי להמשיך לנוע קדימה, לעצור כשצריך ולעתים אף לשנות כיוון. לעומת זאת, המערך שאחראי על 

שנים הכנת התשתיות למסע מתעדכן מהר, ללא מעצורים וללא הפסקה. כפי שמציג דו"ח זה, בשלוש ה

האחרונות חלו חידושים ועדכונים רבים במכון ויצמן למדע. בניינים חדשים נבנים, ציוד חדשני ומתקדם 

נרכש, אנשי סגל מגויסים, תוכניות חדשות נפתחות, ושיתופי פעולה ממוסדים נרקמים. כל אלה, על מנת 

 ם. להעניק לכל אחד ואחת מחוקרי המכון את התשתית המיטבית למחקר לתועלת העול

 החדש בניין למדעי הביולוגיה ע"ש נלה ולאון בנוזיואוכלסו שני בניינים: ה 2018-2016בין השנים 

הותאם , ששופץ ואשר בו ממוקם המרכז הלאומי ע"ש עזריאלי לדימות ומחקר המוח האנושי ,ובניין לובין

( נמצאת בשלבים MICC) המרכז הבינתחומי לחקר סרטן ע"ש מורוסהעבודה על בניין למטרות חדשות. 

שנה מבנה האודיטוריום ע"ש מיכאל סלע, אשר העוד ייחנך בסוף ייחנך בסוף שנה זו.  ואוה ,מתקדמים

נמצא בשלבים התחלתיים של בנייה וצפוי  מכון לופאטי לרפואה השוואתיתבניין עובר שיפוץ נרחב. מבנה 

נמצא  (C-AIMדמים וחכמים )המרכז לחומרים מתקל בניין אנדרה דלורו ש, ו2021-להיות מאוכלס ב

 .2018פעילה מאז  מעבדת שוורץ/רייסמן לפיסיקה של לייזרים רבי עוצמהבשלבי תכנון. 

מרכזי מחקר ומכונים חדשים הוקמו בשלוש השנים האחרונות. המרכזים שהוקמו בעזרת תורמים הם:  13

המכון לאימונולוגיה , לאריכות ימיםמכון סגול , המרכז לביולוגיה מטבולית ע"ש משפחת ורה וג'ון שוורץ

, מכון קלור לדימות וספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית בעוצמות גבוהות, של האדם ע"ש מוריס קאהן

המכון למחקר טרום קליני של המוח ע"ש מ. , המרכז לחקר הפרעות מוח ע"ש גלדיס מונרוי ולארי מרקס

, המרכז לתיאוריה כימית וחישוביות ע"ש בן מיי ,אורטיתימרכז שוורץ/רייסמן לפיסיקה ת, ג'ודית רות

המרכז לחומרים ן והמכון לכימיה רפואית ע"ש ד"ר ברי שרמ, המרכז למיקרוביולוגיה ע"ש משפחת נל

קרן אדליס, לואיס סאקין, מרק אלכסנדר, לסטר קראון ועזבון שלו תרמו  – (C-AIMמתקדמים וחכמים )

 .המרכז למדע וטכנולוגיה קוונטייםו ון לבינה מלאכותיתהמכ. מרכזים נוספים הם: אלברט קליינמן

פילנתרופיה היא מקור משמעותי לתמיכה במחקר במכון ויצמן, אשר מקיים קשרי ידידות עמוקים וארוכי 

טווח עם תורמים נדיבים ועתירי חזון ברחבי העולם. בנוסף לתרומות שהקימו את המרכזים שנמנו לעיל, 

תרומת קרן דן ובטי בל המכון בשנים האמורות ניתן למנות את אלה שלהלן: בין התרומות הגדולות שקי

ושני  קאהן ממישיגן להרחבת שיתוף הפעולה המחקרי ברובוטיקה וברפואה מדויקת בין מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן למדע והמכון הטכנולוגי של  של מוסדות אחרים; תרומת סמי וטובה סגול לטובת שיתוף פעולה

עזבון ת תרומ; חקר מחלת האלצהיימרלחקר סרטן הלבלב ולקרן תומפסון ; תרומת (MIT) מסצ'וסטס

 .מדע בסיסיתמיכה בל SABRAתוכנית לאמילי מימרן וקרן דונאז 

את המדענים שמשתמשים בתשתיות הללו קולט מכון ויצמן למדע מדי שנה. הקריטריונים שמנחים את 

של מילוי תקנים אלא אך ורק להישגים ויכולת לנהל מחקר גיוס החוקרים החדשים אינם קשורים לצורך 

מהם נשים.  13אנשי סגל,  42ועד לתחילת שנה זו, נקלטו במכון ויצמן  2016מדעי משמעותי. מאז שנת 

כדי לסייע לצמצום הפערים מבוססי המגדר והמגזר בתחום המדע, פועלות במכון ויצמן תוכניות ייעודיות 

, תוכנית פוסט דוקטוריאליים לקידום נשים במדע-ומית לפרסי מחקר בתרהתוכנית הלאשונות כגון: 

-תוכנית הברונית אריאן דהכנית הלאומית לקידום נשים באקדמיה, תוכנית משרת גשר, ומשולב, הת

30 ז ויצמן 262



ויצמן למצוינות -תוכנית רוטשילד, תוכנית מענקי המחקר ע"ש ניובאואר, רוטשילד לתלמידות דוקטורט

  .תוכנית לעידוד נערות לבחור בלימודי פיסיקהו בהוראת המדעים

 

 המועצה האירופאית למחקרמענקים של  47חוקרי מכון ויצמן הצליחו לקבל בשלוש השנים האחרונות 

(ERCב )באירופה בהיקף מענקי , והמכון נמצא במקום הראשון מיליון אירו 90-סכום כולל של למעלה מ

לל הפרסים והכיבודים שקיבלו חוקרי המכון בשנים אלה בין שביחס למספר המדענים במוסד.  ERC-ה

 נמנים פרס ישראל, פרס א.מ.ת. ופרס קריל. 

 

היות שעוצמתו של מדע טמונה בהיותו כוח לאומי ובינלאומי סוחף, מקיימים מדעני מכון ויצמן שיתופי 

מדענים פעולה מחקריים עם אוניברסיטאות ומוסדות מחקר בארץ ובחו"ל. המכון תומך בחילופי 

כנסים בשנה, מחציתם בינלאומיים. בין שיתופי הפעולה הממוסדים  70-וסטודנטים ומקיים מעל ל

ותוכניות לפרויקטי מחקר משותפים  ויצמן לגילוי תרופות-ספר החורף המשותף פראג-ביתהחדשים נמנים 

המכון ועם  (Caltech)המכון הטכנולוגי של קליפורניה , (MITהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )עם 

 .השוויצרי הפדרלי לטכנולוגיה בלוזאן

 

-שיתופי פעולה מקיימים חוקרי המכון גם עם מערכת הבריאות בישראל, הגדול שבהם הוא פרויקט ויצמן

כללית, שעושה שימוש מקרי בנתוני עתק )ביג דאטה( של שירותי בריאות כללית. בנוסף, מקיימים חוקרים 

ביומיקס  גם שיתופי פעולה עם התעשייה, במסגרת פיתוח המחקר התרגומי. דוגמאות לכך הן חברת

ומספר חברות ביוטק, ששתיים מהן  של חוקרים במכוןבנושא מיקרוביום שהוקמה על בסיס מחקרים 

 נמצאות כרגע בחממות הזנק.

 

את פירות המדע מנגיש מכון ויצמן לציבור הרחב באמצעות שלל תוכניות חינוך, מסלולי העשרה וחומרים 

המכון משתתפים באירועי מדע פופולרי שונים כגון  מקוונים עבור תלמידים, הורים, מורים ועוד. מדעני

מדע על הבר, פרסומי המכון בדפוס וברשת חולקים את חידושי המכון בשפה ידידותית עם קוראים בארץ 

 Davidson online, Weizmann Magazine, Weizmann Compass, Weizmannובחו"ל )

(Wander Wonder הנעשה כאן ולקבל השראה., ומבקרי המכון הרבים זוכים ללמוד על  

 

לסיכום, באמצעות מצוינות אנושית, טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת, תפיסה בינתחומית ואופי בינלאומי 

 ממשיך מכון ויצמן למדע לקדם מדע בסיסי למען רווחת האנושות.

  

30 ז ויצמן 263

http://www.weizmann.ac.il/conferences/WSDD2018/joint-prague-weizmann-winter-school-drug-discovery


 יםנספח
 

 התרחבות פיזית של המוסד והקמת תשתיות מחקר חדשות 
 

 נלה ולאון בנוזיובניין למדעי הביולוגיה ע"ש 
אלף מטרים רבועים שכוללים מעבדות,  30. הוא משתרע על פני 2016הבניין בן שש הקומות נחנך בסוף 

חוקרים, סטודנטים ועובדים של  350-ומשמש כ ,חדרי גידול, משרדים, אודיטוריום ושטחים ציבוריים
 הפקולטה לביוכימיה.

 
  MRI 7T-בניין לובין ל

 –טסלה  7מסוג  )MRI(דימות התהודה המגנטית שופץ והותאם כדי להכיל את מערכת  בניין לובין הוותיק
היחידה מסוגה בארץ והשנייה בעולם. מערכת זו מהווה מהפכה במדעי המוח במכון ויצמן, היות שהיא 

כון הלאומי ע"ש עזריאלי לדימות ומחקר המוח האנושי להתחקות אחר תפקודי הממאפשרת לחוקרי 
ליישם כלים אינטגרטיביים במדעי המוח לטובת התבוננות ו רזולוציה מדויקת במיוחדהמוח האנושי ב

המרכז תהליכי למידה וזיכרון במצבי בריאות וחולי.  למוד אודותבפרטים העדינים של מערכות החישה ול
 .2018-נחנך ב

 
 מעבדה לפיסיקה של לייזרים רבי עוצמה –שוורץ/רייסמן 

נבנתה עבור מחקרו של פרופ' ויקטור מלכה, מדען בעל שם עולמי, שפיתח שיטות חדשות  המעבדה
חלל ואבטחה. בניית המעבדה החדשה  ,לשימוש בלייזר פלזמה במגוון תחומים כמו רפואה, תעופה

דרשה התאמה מיוחדת של תשתיות, כגון חיזוק יסודות באופן שימנע מכלי רכב חולפים ליצור תנודות 
לשרת נועדה  ,2018, שנחנכה בשנת המעבדה החדשה על הכיול העדין של מערכי הלייזר.שישפיעו 

מהירה, פיסיקה -כיווני מחקר חדשים לצד תחומי מומחיות קיימים במכון ויצמן כגון אופטיקה אולטרה
 .באנרגיות גבוהות וכן מיקרוסקופיה ודימות ברזולוציה גבוהה

 
 בניין המרכז הבינתחומי לחקר סרטן ע"ש מורוס

המרכז הבינתחומי לחקר סרטן ע"ש מורוס פועל להרחבת ההבנה של מגוון מחלות הסרטן באמצעות 
שילוב של מחקר בסיסי ומחקר קליני, תוך שיתוף פעולה בין מדעני מכון ויצמן עם גורמים במערכת 

ם רפואת ודילקמרכז סדות טכנולוגיה, פועל הבאמצעות שלושה מוסדות מחקר ושלושה מוהבריאות. 
שבו ישוכנו המעבדות  ,הבנייןמניעה, אבחון מוקדם וטיפול במחלה.  למחקר שסרטן מותאמת אישית דרך 

שלב בין מדע בסיסי לכלים חדשניים. הטכנולוגיות ול 2019צפוי להיחנך בחודש נובמבר  ,והמשרדים
 במיקומים ארעיים ברחבי הקמפוס של מכון ויצמן. שישמשו את מדעני המרכז כבר נמצאות בשימוש

 
 לופאטי לרפואה השוואתית מכון בניין 

רפואי ניצבים טכנולוגיות ומחקרים לבניית דגמים מתקדמים של מחלות -בחוד החנית של המחקר הביו
(Disease Modelingבאמצעותם, ניתן לייצר כיום דגמים חיים של מחלות בקלות, בפשטות ובמהירות .) 

השוואתית יהיה מתקן מחקרי מכון לופאטי לרפואה  כך שייצגו בצורה מדויקת ביותר מחלות אנושיות.
קליניים בעידן הנוכחי, בהם מעבדות מחקר, -חדיש, אשר יכיל את כל הרכיבים הדרושים למחקרים טרום

"נקיים", כונים ול גם אזורים הממתקדמים. המבנה יכל דימות שירותי גידול ואחזקת חיות משוכללים וכלי
והוא מתוכנן להיות  ובטון ברזלום רקל להחמכון לופאטי שבו ישוכן  הבניין .יםבקרת אקללמערכות עם 

 .  2021בשנת מוכן לאכלוס 
 

 (C-AIMהמרכז לחומרים מתקדמים וחכמים )אנדרה דלורו של בניין 
נמצאת בימים  ,(C-AIMוחכמים )המרכז לחומרים מתקדמים בניין אנדרה דלורו, שבו ישוכן בנייתו של 

המכון לחומרים קוונטיים; המכון לחומרים  – אלה בשלבי תכנון. הבניין עתיד להכיל שלוש יחידות מחקר
חדרים מיקרוסקופיה;  –וכן שלוש יחידות ציוד  –אנרגיה ולקיימות למבוססי השראה מן הטבע; המכון 

חדשים שיימצאו את מקומם בבניין נמנה מיקרסקופ בין המכשירים ה. נקיים; מולקולריום )ציוד אנליזה(
טיטן תמיס זי, מהמתקדמים בעולם בתחום המיקרוסקופיה האלקטרונית, אשר מסוגל להפיק תמונה 

לאתר את  ננומטר. הוא מסוגל לזהות אטומים, למדוד את מצבם הכימי ואף 0.07ברזולוציה של 
 האלקטרון המחבר ביניהם.
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 אודיטוריום ע"ש מיכאל סלע
נמצא כעת , אריה שרון ובנימין אידלסוןאדריכלים על ידי ה 1955בניין האודיטוריום הוותיק, שתוכנן בשנת 

 . 2019נובמבר טקס פתיחתו מחדש מתוכנן לבשיפוץ מתקדם כדי להתאימו לצרכים עדכניים. 
 

 שם מוריס וגבריאלה גולדשלגר-בניין הספרייה למדעי החיים על
החל השנה בתהליך אדריכל יעקב רכטר, הפרי תכנונו של בעל מבנה החרוט הייחודי, בניין הספרייה, 

  שיסתיים בשיפוץ נרחב ובהתאמתו לשימושים נוספים של חוקרי המכון וסטודנטים.
 

 הקמת מרכזי מחקר ומכוני מחקר חדשים
 

 המכון לבינה מלאכותית
דאטה בתחום המדע. המכון יחתור להרחיב המכון לבינה מלאכותית הוקם כדי לתת מענה לאתגרי הביג 

את ההבנה והחדשנות בתחום הבינה המלאכותית, לפתח כלים חזקים ולמידת מכונה עבור קשת רחבה 
של תחומי מחקר וכן לקדם פיתוח של אסטרטגיות למידה אוטונומיות שיוכלו לחקות אינטליגנציה אנושית, 

 את קצב הגילויים.להרחיב את האפשרויות הגלומות בחקר מדעי ולזרז 
 

 (C-AIMהמרכז לחומרים מתקדמים וחכמים )
מדע חומרים, הנדסה ביורפואית וביולוגיה הוא גוף רב תחומי המשלב  המרכז לחומרים מתקדמים וחכמים

כל זאת כדי להניע קדימה את חזית  –חישובית עם גישות חדשות מעולמות הביולוגיה, הכימיה והפיסיקה 
 המרכז מורכב משלושה מכוני מחקר ושלוש יחידות לציוד מתקדם.  .החדשנות הטכנולוגית

 
 המרכז לביולוגיה מטבולית ע"ש משפחת ורה וג'ון שוורץ

המרכז לביולוגיה מטבולית ע"ש משפחת ורה וג'ון שוורץ תומך בפעילותה של היחידה לאפיון מטבולי 
(MPUאשר עוסקת בזיהוי של מטבוליטים ובשליטה בהם. מטרת המרכ ,) ז היא לקדם אבחון, טיפול

 .ויצירה של אסטרטגיות חדשות למניעת מחלות
 

 מכון סגול לאריכות ימים 
מכון סגול לאריכות ימים מקדם חקר בינתחומי של תופעות הקשורות בהזדקנות ובאריכות ימים. פעילויות 

 .כלי דם, במטבוליזם, בתזונה ובמחלות לב וחקר המוחבהמכון מתמקדות בחקר נושאים הקשורים 
 

 המכון לאימונולוגיה של האדם ע"ש מוריס קאהן  
מוקדש לחקר של מערכת החיסון הנרכשת, כלומר,  המכון לאימונולוגיה של האדם ע"ש מוריס קאהן

להבנת האופן שבו פועלים מנגנוני ההגנה של מערכת החיסון. מטרתו היא להבין את יחסי הגומלין בין 
לפתוגנים  -המתווכת על ידי נוגדנים  -התאים והמולקולות העומדים בבסיסה של התגובה החיסונית 

רכת העיכול. על ידי אפיון הרכיבים התאיים והמולקולריים מזהמים, לחיסון ולמזהמים וחיידקים במע
המעורבים בתגובה חיסונית מוצלחת, אנו שואפים לסלול את הדרך לגילוי של חיסונים ושל טיפולים 

 .חדשים שיתנו מענה למגוון רב של מחלות, כולל סוגים מסוימים של סרטן
 

 צמות גבוהותמכון קלור לדימות וספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית בעו
מכון קלור לדימות וספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית בעוצמות גבוהות מעודד מדענים להעמיק בסוגיות 

לים וגורמים ביולוגים, לחקור סוגיות הנוגעות למחלות קהנוגעות לפיסיולוגיה, ביוכימיה ותפקודיות של כימי
בעוצמות גבוהות לטובת חקר תופעות  דרך בתהודה מגנטית אנושיות ולפתח טכנולוגיות ושיטות פורצות

 .פיסיולוגיות וביוכימיות
 

 המרכז לחקר הפרעות מוח ע"ש גלדיס מונרוי ולארי מרקס
המרכז לחקר הפרעות מוח על שם גלדיס מונרוי ולארי מרקס מקבץ יחד מדעני מוח כדי לחקור רמות 

שות חדשות להתמודדות עם שונות של פגיעות מוחיות ומחלות ניווניות. מטרת המרכז היא לפתח גי
המורכבות והאתגרים שמציבות מחלות כגון פרקינסון, אלצהיימר, הנטינגטון וניוון שרירים, לצד הפרעות 

 .פסיכיאטריות והתפתחותיות כגון דיכאון ואוטיזם
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 המכון למחקר טרום קליני של המוח ע"ש מ. ג'ודית רות
רות תומך במחקרים הבוחנים את הקשר בין מחלות המכון למחקר טרום קליני של המוח ע"ש מ. ג'ודית 

נפש והאופן שבו המוח מגיב למצבי יומיום כגון טראומה וסטרס. זאת, על מנת להעמיק את הבנתנו לגבי 
 תפקודי המוח ולקדם פיתוח של טיפולים במחלות נפש.

 
 אורטיתימרכז שוורץ/רייסמן לפיסיקה ת

-לחוקרים בתחום מסגרת עבודה אינטלקטואלית בלתי אורטית מספקימכון שוורץ/רייסמן לפיסיקה ת
 .פורמלית באמצעות אירוח של סדנאות מדעיות בנושא פיסיקה תאורטית

 
 המרכז לתיאוריה כימית וחישוביות ע"ש בן מיי

המרכז לתיאוריה כימית וחישוביות על שם בן מיי מחבר בין כימאים תיאורטיים וחישוביים החוקרים את 
אטומים, מולקולות ותגובות כימיות, תוך שימוש באלגוריתמים מורכבים, במכניקת מרכיבי היסוד של 

קוונטים ובתרמודינמיקה. המחקר שנעשה במרכז זה עשוי לתרום לעיצובם של תהליכי ייצור 
 .פרודוקטיביים ואפקטיביים יותר ולאפיון של תרכובות וחומרים חדשים

 
 המרכז למיקרוביולוגיה ע"ש משפחת נל

המרכז למיקרוביולוגיה ע"ש משפחת נל יתמוך במחקר רב תחומי שמטרתו לקדם את בריאות האדם 
ובריאות כדור הארץ. בין התחומים שעתידים להיחקר במרכז נמנים הרכב מערכת העיכול, אימונולוגיה, 

 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ומיקרוביולוגיה אקולוגית.
 

 שרמןהמכון לכימיה רפואית ע"ש ד"ר ברי 
המכון לכימיה רפואית ע"ש ד"ר ברי שרמן מממן מחקרים חדשניים בתרכובות שעשויות לשמש בפיתוח 

טיפולים רפואיים למגוון מחלות והפרעות, כולל מחלות אוטואימוניות, סרטן, מחלות ניווניות, ומחלות 
 .מדבקות

 
 המרכז למדע וטכנולוגיה קוונטיים

המרכז למדע וטכנולוגיה קוונטיים מקדם מחקרים בנושא יישומיה של מכניקת הקוונטים בפיסיקה, 
בכימיה, באופטיקה ובהנדסה. בהתבסס על גילויים בנוגע להתנהגות החומר בקנה מידה זעיר, מדענים 

פיתוח של  במרכז זה חוקרים כיצד ניתן לגייס תכונות קוונטיות מורכבות כגון סופרפוזיציה ושזירה לשם
 .טכנולוגיות העתיד

 

 
 קליטת סגל חדש

 
2016 

 המחלקה לבקרה ביולוגית –ד"ר רועי אברהם 
 המחלקה להוראת המדעים –פרופ' רון בלונדר 

 המחלקה למתמטיקה –ד"ר גל בנימיני 
 המחלקה לחומרים ופני שטח –ד"ר עומר יפה 
 המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה -ד"ר דוד מרוס 

 המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה –ד"ר דורון קושניר 
 המחלקה למדעי הצמח והסביבה –ד"ר תמיר קליין 

 המחלקה למתמטיקה –פרופ' בועז קלרטג 
 המחלקה לביולוגיה מבנית –ד"ר גיא רוטבלום 
 המחלקה לביולוגיה מבנית  –ד"ר רינה רוזנצויג 

 לנוירוביולוגיההמחקלה  –ד"ר איבו שפיגל 
 המחלקה לחומרים ופני שטח –ד"ר אוליאנה שימנוביץ 

 המחלקה להוראת המדעים –פרופ' רון בלודר 
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2017 
 ה להוראת המדעיםקלהמח –ד"ר גיורא אלכסנדרון 

 המחלקה למדעים ביומולקולריים –ד"ר אורי אבינועם 
 המחלקה לאימונולוגיה –ד"ר רוני דהן 
 לפיסיקה כימיה וביולוגיתהמחלקה  –ד"ר ברן ארן 

 המחלקה לפיסיקה כימיה וביולוגית -ד"ר עמית פינקלר 
 המחלקה למדעי המצח והסביבה –ד"ר אסף גל 

 המחלקה לנוירוביולוגיה –ד"ר מיטל אורן סויסה 
 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית –ד"ר מרב פרטר 

 בי הלכתהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכ –רובין -שירה רווהד"ר 
 המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות –ד"ר אורן רז 

 המחלקה למדעי הצמח והסביבה –ד"ר עינת שגב 
 המחלקה לבקרה ביולוגית –אפרת שמע ד"ר 

 המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא –ד"ר יונתן שטלצר 
 המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא –ד"ר איתי תירוש 

 המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה – בינגהי יאןד"ר 
 המחלקה לארכיאולוגיה מדעית –פרופ' אליזבטה בוארטו 

 המחלקה להוראת המדעים –פרופ' בוריס קויצ'ו 
 

2018 
 המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה –ד"ר נועם טל הוד 

 המחלק למתמטיקה –ד"ר רן טסלר 
 היחידה לארכיאולוגיה מדעית – ד"ר פיליפ נטליו
 המחלקה לחומרים ופני שטח –אברמסון -ד"ר סיון רפאלי

 לקה לנוירוביולוגיהחהמ –ד"ר ריטה שמיט 
 המחלקה לכימיה אורגנית –ד"ר סרגי סמנוב 

 המחלקה לביולוגיה מבנית –עמי -בן-ד"ר מורן שלו
 המחלקה לבקרה ביולוגית –פרופ' פיליפו סלנקו 

 
2019 

 המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות –הילל אהרוני ד"ר 
 המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית –פרופ' יונינה אלדר 

 המחלקה להוראת המדעים –ד"ר אלון פינטו 
 

 כיווני מחקר חדשיםפתיחת 
 

עצמם, אשר נקלטים על בסיס  המדעניםקבעים על ידי כיווני המחקר החדשים במכון ויצמן למדע נ
בין כנית מחקר הכוללת כיוון מחקר חדש בתחומו. ושמגיע למכון מביא עמו תוכל חוקר חדש מצוינות, 

תחומי המחקר שבהם חלה התעוררות משמעותית בשנים אלה נמנים התחום של בינה מלאכותית 
מהטבע, יישומים חדשים ולמידה עמוקה, פיתוח חומרים חכמים וחומרים מתקדמים השואבים השראה 

ם מיקרוסקופים רבי עוצמה ופיתוח של כלים אינטגרטיביים עלטכנולוגית קוונטים, פיתוח שיטות לעבודה 
 . MRI T7 במדעי המוח ויישומם במערכת

 
פרשנות של תאים לאותות מולקולריים במסגרת חקר התקשורת  :לכיווני מחקר חדשיםנוספות וגמאות ד

וסקופייה אלקטרונית עם טכניקות ביוכימיות וטכנולוגיות מתחום הביולוגיה שילוב מיקר; בין תאים
המולקולרית כדי לבחון את המבנה של חלבונים המתבטאים על פני תאים בגופינו ואחראים על התקשורת 

בדימות אטומי ניתוח תכונות פיסיקליות וכימיות של כלי אבן פרהיסטוריים באמצעות שימוש ; תאים בין
קהילתי של -ל תא בודד על מנת להתחקות אחר התנהגות, דפוסי הגירה ומעבר תרבותי ביןוניתוח ש

פיתוח של מיקרוסקופ כוח אטומי חדש בלחץ גבוה על מנת להתמקד בתגובות קטליטיות ; האדם הקדמון
 .בעלות חשיבות בתחום של חקר האנרגיה
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 מענקי מחקר גדולים חדשיםקבלת 
  

ERC 
הישגים נכבדים בזכייה במענקי המועצה האירופאית קצור ויצמן המשיך ל, מכון 2018-2016בשנים 

(. Horizon2020ת המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי )יכנותמענק הדגל של  ,(ERCלמחקר )
; ERC-starting ;ERC-consolidating, בשלוש קטגוריות: מענקים 47-זכו מדעני המכון בבשנים האלה, 

ERC-advanced .כון כל אלה מעמידים את מ. מיליון אירו 90-למעלה משל המענקים היה כולל הסכום ה
יש לציין, כי נתוני ביחס למספר המדענים במוסד.  ERC-ויצמן במקום הראשון באירופה בהיקף מענקי ה

עבור הקטגוריה השלישית, היות  2018 ים את הנתונים המלאים לשנתהזכייה המצוינים לעיל אינם כולל
 .ם פורסמושטר

 
לפרויקט ניתן  ERC synergy programכנית שיתופי הפעולה ובמסגרת תמיליון אירו  14מענק נוסף של 

מכון טכנולוגי לישראל והמכון לטלמטיקה בגרמניה. מטרת  –משותף של מכון ויצמן למדע, הטכניון 
, היא לשגר תוך מספר שנים אל החלל עשרה לוויינים זעירים, שיספקו מידע CloudCTהפרויקט הזוכה, 

   המערכת החדשנית תספק נתונים על ההרכב הפנימי והמבנה על עננים ועל השפעתם על האקלים. 
 

 גדולות חדשותת ותרומ
 

אה תרומת קרן דן ובטי קאהן ממישיגן הובטחה לשם הרחבת שיתוף הפעולה המחקרי ברובוטיקה וברפו
 .מכון טכנולוגי לישראל ואוניברסיטת מישיגן –( בין מכון ויצמן למדע, הטכניון precision healthמדויקת )

רובוטיקה אוטונומית, שמירה על פרטיות  ם כגוןכנית החדשה תתמוך בפרויקטים משותפים בנושאיוהת
 ניתוח ביג דאטה רפואי וכן בחילופי מדענים בין המוסדות. ו

 
סגול של מכון  תוהקמיוזמות מחקריות חדשות: שתי תרומות גדולות של הזוג סמי וטובה סגול אפשרו 

פעולה שיתופי  תהמעודדכנית ותיסודה של י, וגילשל תופעות הקשורות ב מקדם מחקר, שלאריכות ימים
מענקים על כנית תחלק והת (.MITמדע והמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )רב תחומיים בין מכון ויצמן ל

בסיס תחרותי לפרויקטים מחקריים המשותפים לחוקרים משני מוסדות המחקר, שיאותרו בעקבות פרסום 
קול קורא, ובנוסף, ועדה מדעית משותפת של נציגי שני המוסדות תיוועץ בסגל המקומי במטרה לזהות 

  .תחומים מבטיחים ולהגיש הצעות בתחומים אלה
 
רמים אפשרה את הקמתו של המרכז לחומרים מתקדמים וחכמים רומה גדולה המשותפת למספר גות
(C-AIM) שלוש מחקריות ושלוש טכנולוגיות. להקמת המרכז תרמו קרן אדליס,  –, שיורכב משש יחידות

 ועזבון אלברט קליינמן. , לסטר קראוןלואיס סאקין, מרק אלכסנדר
 

שים, אשר מקדמים כיווני מחקר תרומות גדולות נוספות אפשרו את הקמתם של מרכזים ומכונים חד
חדשים. בין התרומות נמנית תרומתם של הארווי ואלן נל לטובת הקמת המרכז למיקרוביולוגיה ע"ש 

 ,לדימות ומחקר המוח האנושיע"ש עזריאלי כון הלאומי י לטובת המתרומתה של קרן עזריאלמשפחת נל, 
לטובת הקמת המרכז לתיאוריה כימית וחישוביות ע"ש בן מיי ותרומת  תרומתה של קרן הצדקה בן מיי

 עזבון ברי והאני שרמן לטובת הקמת המכון לכימיה רפואית ע"ש ד"ר ברי שרמן.      
 

מדענים במכון ויצמן העוסקים בחקר סרטן הלבלב ובחקר מחלת של קרן תומפסון תרמה רבות לעבודתם 
, שמחלקת SABRAכנית ובון אמילי מימרן וקרן דונאז תומכת בתתרומה משמעותית של עזהאלצהיימר. 

   . מענקים על בסיס תחרותי למחקרים מתקדמים במדע בסיסי
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 אוניברסיטאיים ובינלאומיים חדשים-שיתופי פעולה בין
 

להלן . כוללים שותפים ממוסדות בחו״לשמפרסמים מדעני מכון ויצמן אחוזים מהמחקרים  60-למעלה מ
 .שנים הרלוונטיות למסמך זהשהחלו לפעול בשיתופי פעולה דוגמאות ל

 
 120-המאפשר ליותר מפרויקט ייחודי הוא  ויצמן לגילוי תרופות-ספר החורף המשותף פראג-בית

תלמידי מחקר וחוקרים צעירים מישראל ומצ'כיה לדון במשך שבוע במגמות האחרונות ובאתגרים בתחומי 
הפיתוח והגילוי של תרופות מתקדמות וכן להיפגש עם מדענים בכירים מהעולם האקדמי ועם מומחים 

 .לאומיים מחברות התרופות המובילות בעולםנבי
 

, הוליד (MITהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )ים בתחום מדעי המחשב עם שיתוף פעולה ארוך שנ
 כנית שתממן פרויקטי מחקר משותפים לחוקרים משני מוסדות המחקר.ות

המכון הטכנולוגי של קליפורניה כנית מחקרית חדשה הושקה לאחרונה בשיתוף פעולה עם ות
(Caltech)להצעות מחקר ותלווה בכנסים בינלאומיים.כנית תממן פרויקטים באמצעות קול קורא ו. הת 

 המכון השוויצרי הפדרלי לטכנולוגיה בלוזאן ולה בין מדעני מכון ויצמן למדעניהתוכנית לשיתוף פע
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne תומכת בכל סבב בחמישה פרויקטים מחקריים )

 המשותפים למדעני שני המוסדות. 
 
 

החזון המדעי או בקליטת חברי סגל חדשים, ונושאים אחרים קשיים במימוש 
 הדורשים תיקון

 
, וגיוס אנשי מקצוע מצוינים לתחום זה הוא ומדעי הנתונים מלאכותיתהבינה מכון ויצמן מקדם את חקר ה

שמוכנות  ,מול החברות המסחריות הגדולותימה שיש בה אתגר עבור מוסד מחקר, בשל התחרות מש
חקר בסיסי וגישה לטכנולוגיות עם זאת, מכון ויצמן מציע מרחב לביצוע מ. קות עתלשלם משכור

. תנאים אלה להיענות לצרכים מסחריים חמהכורהמתקדמות ביותר ללא השפעות או אילוצים שנובעים 
 .שנובע מסקרנות במחקר מדעי גרידא עסוקלמאפשרים 

 
-אתגר נוסף הוא חיזוק הבינלאומיות של מכון ויצמן על ידי משיכת חוקרים מהשורה הראשונה, פוסט

דוקטורנטים וסטודנטים ממדינות אחרות. המכון משקיע רבות בקשרים בינלאומיים של אנשי המכון וכן 
 .  הילקה צירתי, כולל הענקת דיור, מלגות ובחוקרים מחו"ל ובמשפחותיהםמנהלית ואישית בתמיכה 

 

 פרסים, כיבודים והכרה שקיבלו חוקרים במכון ויצמן
 

 פרס ישראל 

  2016 לשנת חקר הפיסיקה והכימיהלזכה בפרס ישראל פרופ' מאיר להב 

  '2016 לשנת כימיהפיסיקה והחקר הזכה בפרס ישראל ללסלי ליזרוביץ פרופ 

 2017לשנת  פרופ' יוסף ירדן זכה בפרס ישראל למדעי החיים  
 

 א.מ.ת.פרס 

  .2018כימיה לשנת למדעים מדויקים בתחום הפרופ' מאיר להב זכה בפרס א.מ.ת 

  2018כימיה לשנת למדעים מדויקים בתחום הזכה בפרס א.מ.ת. פרופ' לסלי ליזרוביץ 
 

 פרס קריל מטעם קרן וולף

  2016זכה בפרס קריל במדעים לשנת פרופ' יעקב אברהמסון 

 2016במדעים לשנת  פרופ' איתי הלוי זכה בפרס קריל 

 2017 זכה בפרס קריל במדעים לשנת ד"ר צביקה ברקרסקי 
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 2018 ה בפרס קריל במדעים לשנתתזכ ד"ר איילת ארז 

 2018 זכה בפרס קריל במדעים לשנת ד"ר עמנואל הלוי 
 

 פרסים אחרים
 

 מה המלאה ניתן למצוא באתר מכון ויצמן(:ישלהלן רשימה חלקית )את הר
 

2016 

  פיסיקהבפרופ' יוסף אמרי זכה בפרס וולף 

 פרופ' אברהם לוי זכה בפרס לנדאו למפעל חיים 

 פרופ' עידו עמית זכה בפרס רפפורט לחוקרים צעירים 
 

2017 

  ד"ר שלו איצקוביץ זכה במענקHHMI  למחקר ביורפואי 

 זכה במענק  ד"ר ערן אלינבHHMI למחקר ביורפואי 

 האמריקאית למדעים ולאמנויות נבחרה לאקדמיה פרופ' רות ארנון 

 פרופ' נירית דודוביץ' זכתה בפרס ע"ש מיכאל ברונו 

 זכתה בפרס מפעל הפיס ע"ש לנדאו פרופ' אירית שגיא 

  זכה במענק פרופ' עידו עמיתHHMI  למחקר ביורפואי 

 פרופ' עדי שמיר זכה בפרס יפן 
 

2018 

  כנית המנהיגותובמלגת המחקר במסגרת תד"ר בארן ארן זכה STEM  

 לנדאו"ש זכה בפרס מפעל הפיס ע פרופ' ערן אלינב 

 פרופ' יוסף ירדן זכה בפרס אבוט לחקר הסרטן 

 'זכה בפרס הלמהולץ לוסיו פרידמן פרופ 

 פדרסן בכימיה סופרא מולקולרית-להן-זכה בפרס קראם לייןפרופ' רפאל ק 
 

2019  

 ד"ר איילת ארז זכתה בפרס רפפורט לחוקרים צעירים 

  בפרס בלווטניק לחוקר צעיר בתחום מדעי הפיסיקה וההנדסהד"ר ארז ברג זכה 

  פרופ' גלעד הרן זכה בפרס בכימיה פיסיקלית ניסויית מטעם האגודה האמריקאית לכימיה 

 חוקרת צעירה בתחום מדעי החייםד"ר מיכל ריבלין זכתה בפרס בלווטניק ל 

 העת של האגודה הביופיסיקלית-נבחר לעורך הראשי של כתב פרופ' שמואל שפרן The 
Biophysicist 

 זכה בפרס סר ברנרד כץ מטעם מכון מקס פלנק לנוירוביולוגיה ד"ר עופר יזהר 

 זכה בפרס אלפבן מטעם האיגוד האירופי לפיסיקה פרופ' ויקטור מלכה 

 זכה בפרס ע"ש מיכאל ברונו ים-פרופ' אבישי גל 
 

 

 השתלבות נשים ובני מיעוטים במחקר המדעי ובהוראה
 

השוויון במספר המדעניות הוא בעיה לא רק לנשים אלא עבור -התפיסה של מכון ויצמן למדע היא שאי
ולא של מילוי  ל בסיס של מצוינות בלבדכנית ההעסקה היא עובמכון ויצמן למדע תהיות שהמדע עצמו. 

שיוכלו אתגרים החברתיים כדי תקנים, הפתרון הוא לעזור לנשים מוכשרות והישגיות לצלוח את ה
התוכנית הלאומית לפרסי לשם כך, יזם מכון ויצמן ומרכז את  .להקדיש את עצמן לקריירה של מחקר

מן הזוכות  .עשור של פעילות 2017ר חגגה בשנת , אשריאליים לקידום נשים במדעדוקטו-מחקר בתר
 מהן במוסדות בחו"ל. מונהבארץ, וש מדעניות השתלבו כחוקרות במוסדות מחקר 49, עד כה פרסב

 השנה גדל סכום הפרס וכעת מקבלות אותו המדעניות במשך שלוש שנים, במקום שנתיים. 
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תומכת במדעניות מצטיינות שנאלצות לגדוע מסיבות אישיות  2016משנת  פוסט משולבתוכנית 

דוקטורט. מכון ויצמן מעניק להן מימון למשך שנה, שבה הן עובדות על -ומשפחתיות את תקופת הפוסט
 סיום המחקר שהתחילו במעבדה במכון בשילוב עם מעבדה בחו"ל. 

 
כנית והתמכון ויצמן אף מפעיל בשיתוף עם יועצות הנשיא לקידום נשים במדע באוניברסיטאות בארץ את 

 . התוכנית מציעה מספר מסגרות2018, שיצאה לדרך בסוף שנת הלאומית לקידום נשים באקדמיה
 . במטרה לשפר את האיזון המגדרי באקדמיה לחוקרות בכירות

 
בתמיכת קרן , רוטשילד לתלמידות דוקטורט-ברונית אריאן דהכנית הותאת חנך המכון  2017בשנת 

ר מצטיינות נבחרות לקבל מלגה למשך ארבע ארבע תלמידות מחקבכל שנה,  אדמונד דה רוטשילד.
  שנים.

 

, תוכנית לצמצם את הפער בתחום המדעים, שממנו מושפעים בני המגזר הערבי בישראל על מנת
מהמגזר  מעניקה מלגות על בסיס תחרותי לסטודנטים לתואר שלישי מענקי המחקר ע"ש ניובאואר

 2018במקצועות הבאים: כימיה, פיסיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב. תשעה סטודנטים קיבלו בשנת 
 את המלגה, מתוכם שבע נשים.

 
במכון ויצמן מודעים לכך שהדרך לחזק את הנוכחות של נשים ובני מיעוטים בתחום המדעים מתחילה 

ויצמן למצוינות -תוכנית רוטשילדבבית הספר, על ידי עידוד ללימודי מדעים וטיפוח מורים מצוינים. 
, שחגגה עשור לפעילותה, כללה מורים ממגוון רחב של אוכלוסיות. רבע מהמשתתפים בהוראת המדעים

ם הם בני אחוז מהם מתגוררים ביישובי פריפריה. רבים מה 40מלמדים בבתי ספר שאינם דוברי עברית, 
 המגזר הדתי והחרדי. 

 
מאז במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות מתנהלת  תוכנית לעידוד נערות לבחור בלימודי פיסיקה

  י'.-מתמקדת בכיתות ט'ו 2016שנת 
 
 

 והתפתחות המחקר התרגומי התופי פעולה בולטים עם התעשיישי

בתעשייה. הזרוע המסחרית של המכון היא חברת ידע  מכון ויצמן מעודד שיתופי פעולה בין חוקריו לגופים
מחקר ופיתוח, אשר פועלת להסדרת היחסים המסחריים של מדענים עם גופים חיצוניים בנושא תרגום 

   אות לשיתופי פעולה כאלה מהשנים האחרונות:להלן מספר דוגמ .מעשיים הידע המדעי ליישומיים

חוקרים במכון שני הוקמה על בסיס מחקרים של ש ,(BiomXביומיקס )אפ הישראלית -חברת הסטארט
מיליון דולר בסבב גיוס ראשון, עוסקת בפיתוח טיפולים חדשניים במחלות  24גייסה ו MIT-בעמיתם ו ויצמן

  .המערכת האקולוגית של החיידקים בגוף האדם –הנובעות מחוסר איזון של המיקרוביום 

טרנסקריפטומיקה, מטבולומיקה ומיקרוביום, יש שיתוף מחלקה למדעי הצמח והסביבה, החוקר במדען ל
ישראלית. החברה עושה שימוש בניתוח של סריקת ספריות חומרים  אפ-סטארטפעולה עם חברת 

(chemical screeningשעושים חברי מעבדתו )  החוקרשל. 

של חוקרים במכון ויצמן נמצאות כרגע בחממות טכנולוגיות. עבודתם שהוקמו על בסיס  ביוטק שתי חברות
רישום פטנט לכלי אבחוני המבוסס על גילוי מרקרים של סרטן לטובת  ףעומדת על ס נוספתחברה 

חברת ביוטק נוספת, המבוססת על עבודתה של חוקרת במכון ויצמן,  התאמת טיפולים מותאמים אישית.
 ות מעיים דלקתיות.מנסה לתת מענה לאנשים הסובלים ממחל
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 שיתופי פעולה מחקריים עם מערכת הבריאות בארץ

בר בין חוקרים , נועדה לח2016, שהושקה בשנת (Bench-to-Bedsideמהניסוי לריפוי ) כניתות
לאנשי רפואה כדי לקדם את תרומתם של מחקרים במדע בסיסי ליישומים רפואיים בעולם האמתי. בראש 

המרכז הרפואי על שם סוראסקי ושימש מנכ"ל משרד ניהל את ברבש, שכנית עומד פרופ' גבי והת
 הבריאות.

פותח בפני מדענים , ששירותי בריאות כלליתומכון ויצמן אחת הדוגמאות לשיתוף פעולה כזה היא של 
. כוחו האדיר של מידע זה מידע רפואי ומידע גנטי של מיליוני מבוטחי קופת החוליםמכילים מסדי נתונים ש

לכן מצייר דע שנצבר מלווה בני אדם לאורך שנים רבות ויהמ –מהשילוב הכמותי עם ממד הזמן נובע 
התפתחות אנושית מגיל ילדות ועד זקנה, כולל שלבים חשובים בחיים כהריון וגיל תמונה רחבה של 

לעבודה עם מעבר לתרומת המחקרים לפיתוח תרופות ושיטות חדשות לאבחון ולטיפול, ההתבגרות. 
תונים כזו יש פוטנציאל לתרום גם לתחום של ביג דאטה רפואי על ידי יצירת מודלים חדשניים מסת נ

 תומך בהצעות מחקר שמתקבלות בתהליך של קול קורא. שיתוף הפעולה  ללמידה מתוך נתונים מסוג זה.
 
 

 פעילות למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב
 

מורים, להורים, ללתלמידים, מסלולים, קורסים וחוגים  70-מציע למעלה מ מכון דוידסון לחינוך מדעי
אלף משתתפים בשנה, ובאתר האינטרנט שלו, המכיל  350-הוא משרת כ .לקהל מקצועי ולקהל הרחב

  מיליוני גולשים. 4-כתבות, מערכי שיעור וסרטונים בנושאי מדע פופולרי, מבקרים למעלה מ
 
חשיפה לידע מדעי מתוך הבנה ש, חברתיות מוחלשות קבוצותבני נוער מבכניות מתמקדות ולק מן התח

 ילשנות מסלול וטכנולוגי מפתחת מחשבה ביקורתית, תרגול של תהליכי חקר וכלים נוספים ולפיכך, עשויה
ניידת מצוידת במוצגים מדעיים ובעזרי אל בתי ספר באזורי פריפריה שולחת , שמדענועכנית ות. חיים

הוראה, הורחבה בשנה האחרונה בזכות תורמים נדיבים, והיא כעת ניתנת ללא עלות. סגל ההוראה של 
 .תלמידים באופן חווייתי לתכנים מדעיים וטכנולוגייםוסטודנטים חושפים  מכון דוידסון

 
רטוני מדע שמנגישים בצורה מעניינת מדעי מציעה מאגר של מאות סשל מכון דוידסון  VODפלטפורמת 

עבור תכנים שתורגמו והותאמו שמכיל  ,אתרהסרטוני . וברורה לקהל הרחב נושאים בתחומי דעת שונים
  .ולשרת שם צורך דומה חוץ לישראלמהגיע אל קהל ל והצליח ,ציבור דובר ערבית

 
 100,000-שנה למעלה מ, המוזיאון הפתוח הראשון מסוגו בעולם, מארח מדי גן המדע ע"ש קלור

מבקרים, שמתבקשים לגעת, להתנסות ולשחק במוצגים הפזורים על פני עשרה דונם של מדשאות. 
במהלך שנה זו, תתחיל העבודה התכנונית על שיפוץ, הרחבה, פיתוח ועדכון של מוצגי המוזיאון 

 וסביבתם. 
 

 ה אלפים רבים של משתתפים.מכון ויצמן שותף לאירועים רבים של מדע פופולרי, שמושכים מדי שנ
נערכים מדי שנה ביוזמת מכון ויצמן בעשרות מקומות בילוי בתל אביב. מדעני המכון  מדע על הברמפגשי 

שנמצאות בחזית המדע העולמי סוגיות מתפזרים ברחבי העיר כדי לספר בשפה נהירה וקולחת על 
 ,האירופי ומשרד המדע והטכנולוגיהבשיתוף עם האיחוד הוא אירוע  ליל המדעניםולשוחח עם הקהל. 

אשר מזמין את הקהל הרחב להציץ אל עולם המדע באמצעות שלל הרצאות, מפגשים עם חוקרים 
במכון ויצמן מתקיימות  שבוע החלל הישראליבמסגרת  והתנסויות חווייתיות. הכניסה היא ללא תשלום.

אירועי יום במסגרת  יא ללא עלות.הכניסה ה –סדנאות, הרצאות, מופעים ותצפיות כוכבים מדי שנה 
 נפתח בכל שנה בית ויצמן לקהל הרחב לסיורים, הרצאות ופעילויות מדעיות בחצר האחוזה.  העצמאות

 
ויצמן במכון מדווחים על תגליות, תובנות וכיווני מחקר  –מודפס או מקוון  בפורמט – פרסומי המכון

ניוזלטר , נמנים אתר "מסע הקסם המדעי"לשכת הדובר  בשפה ידידותית לקהל שאינו מקצועי. בין פרסומי
אתר  קשרי תורמים נמניםיחסי החוץ ו. בין פרסומי המחלקה הממונה על ומגזין "המכון" המודפס
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Weizmann Compass הניוזלטר, לשוני-הדו Weizmann Direct ,המגזין המודפסThe Weizmann 
International Magazine.סרטוני וידאו ועוד ,  

 
מערכת החינוך, מערכות נכנסים בכל שנה בשערי מכון ויצמן. האורחים הם אנשי  אלף מבקרים 24-כ

לצד ביקורים פרטיים. ביקורים אלה נועדו לפתוח בפני הציבור אחרים גופים גדולים , הממשל והביטחון
יות את הנעשה במכון וליצר חיבור שעשוי לעורר השראה. מרכז המבקרים מארח קבוצות בינלאומ

במסגרת תוכנית "תגלית" במטרה למשוך סטודנטים פוטנציאליים מחו"ל וגם להפוך אותם למעין שגרירים 
במכון מתארחים גם קבוצות במסגרת טיולי בני מצווה, אנשי עסקים ומשקיעים של המדע הישראלי. 

  שמתעניינים במדע ישראלי.
 
 

 הוכת טווח והדרכים הננקטות להגשמתמדיניות אר
 

הפילוסופיה של מכון ויצמן עומדים מספר עקרונות עיקריים אשר מגדירים את המדיניות ארוכת בבסיס 
 הטווח של המכון:

 
ההישגים, הפרסים, הדירוגים, כל  לע –היא הבסיס שעליו עומד מכון ויצמן למדע  מצוינות אנושית

עמוד בחזית המדע לכדי בכל שנות קיומו.  שיצאו ממנווהתובנות העמוקות  , הפטנטיםפריצות הדרך
בכל שנה אנשים נבחרים בעלי מגייס העולמי ולתרום בכבוד ידע וגילויים לקהילייה המדעית, מכון ויצמן 

 הישגים ומעניק להם את התנאים המיטביים לממש את חזונם המדעי ושאיפותיהם המחקריות. 
 

ת המתקדמות הטכנולוגיואת עולם, אנו מצליחים לספק לחוקרי המכון ארץ ובבעזרת ידידי המכון ב
סטודנטים במכון מקבלים וכוח אדם מוכשר, כדי שיוכלו לפתח פרויקטים באווירה של חופש מדעי.  ביותר

  מלגת בסיס נדיבה, שמאפשרת להם להשקיע את זמנם ומרצם במחקר מעשי ובלמידה.
 

של מכון ויצמן מעודדת מדענים ממחלקות שונות ואף מפקולטות שונות לשתף  התפיסה הבינתחומית
, ובסמוך לוהעובדה שמדעני המכון מקבלים דיור בתוך הקמפוס פעולה וליצור יחד כיווני מחקר חדשים. 

מאפשרת גם מפגשים בלתי רשמיים בין החוקרים, דבר  ומגדלים את ילדיהם במוסדות חינוך קרובים
 .והשראה הדדית שיתופי פעולה בלתי צפוייםשמעודד יצירת 

 
כמוסד מחקר הנטוע בישראל עם הפנים הוקם ן ממכון ויצ – נכס נוסףשל המכון הוא  האופי הבינלאומי

וממשיך לעשות רבות על מנת להגדיל את מספר המדענים והסטודנטים הבינלאומיים שמגיעים  החוצה
אליו וכן לעודד השתתפות בפעילות מדעית המתקיימת מחוץ לישראל. מאמצים אלה כוללים ייזום כנסים 

 , הקפדה על אנגלית כשפתולחילופי סטודנטים ומדענים כניות לשיתופי פעולהויצירת תבינלאומיים, 
משפחות של ה אישי ליוויו דוקטורנטים-הוראה, הענקת דיור ומלגות לסטודנטים בינלאומיים ולפוסט

 .באמצעות המשרד הבינלאומי הבינלאומיות
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 , תשע"ט'אדר א גכ"
 2019פברואר,  28

 
 

 לכבוד
 נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםפרופ' 

 פרופ' רשף טנא, יו"ר ועדת דו"ח על מצב המדע
 

 

 שלום רב,

 

 דו"ח מדעי תלת שנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על הנדון:

 ו, תשע"ז, תשע"ח()תשע" "מצב המדע בישראל"

 

 2018באוקטובר  10סימוכין : מכתבכם מיום 

 

, בנושא הנדון, להלן הדיווח 2018באוקטובר  10במענה לפניית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מיום 

שנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על "מצב -על תרומת אוניברסיטת חיפה לדוח המדעי התלת

 המדע בישראל" .

 

וניברסיטת חיפה במטרה לעודד את הלימוד והמחקר וקידומם של כל ענפי המדע, עם הוקמה א 1972בשנת 

סטודנטים הלומדים לכל  18,000דגש על מדעי הרוח והחברה. מאז התפתחה האוניברסיטה וכיום היא מונה כ 

 חוגים ועשרות מרכזי ומכוני מחקר.  60התארים, בשבע פקולטות, 

 חברי וחברות סגל מנהלי.  800חברים וחברות וכ  600מונה כ הסגל האקדמי הסדיר של האוניברסיטה 

רוב הפעילות האקדמית של האוניברסיטה מתקיימת בקמפוס הר הכרמל הממוקם בטבורו של פארק הכרמל. 

בזכות פיתוח אקדמי משמעותי בשנים האחרונות, אוניברסיטת חיפה מגייסת לשורותיה את מיטב 

לינות, לרבות במדעים, ומובילה את המחקר הלאומי בתחום מדעי הים. החוקרים/ות במגוון רחב של דיסציפ

 כמו כן, האוניברסיטה השכילה לפתוח ולפתח פקולטות למדעים ומדעי רווחה ובריאות.  

 

במסגרת ההתפתחות האקדמית והפיזית של האוניברסיטה, החליטה האוניברסיטה להרחיב את שטחיה 

העיר התחתית בחיפה וזאת במסגרת יישום תכנית האסטרטגית של ולהתפרש ולהשתלב בפיתוח העירוני של 

. תכנית "המולטיברסיטה" 2025האוניברסיטה להפוך ל"מולטיברסיטה" הראשונה בישראל, עד שנת 

משמעותה מעבר האוניברסיטה למבנה רב קמפוסי שבבסיסו קידום והטמעה של תחומי מחקר אסטרטגיים 

 של חיפה והצפון. השלמתה של התכנית תביא לשינוי פניה במוקדי צמיחה חדשים הפזורים ברחבי

 להיווסדה.  יובל במלאת האוניברסיטה

 

 הבינתחומי ולאקלים והמשתנה הדינאמי האקדמי לעולם מותאם קמפוסי המולטי האוניברסיטאי  המודל

 . המודל Reskilling ב גובר ובצורך שונים ידע תחומי שבין בטשטוש הגבולות המאופיין אקלים בו.  השורר

  האקדמית.  בזירה למתחרותיה ביחס ובידולה של האוניברסיטה מיצובה ריענון עם גם אחד בקנה עולה החדש
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מעבר לחתירתה למצוינות אקדמית, אוניברסיטת חיפה גם בולטת במעורבותה ותרומתה לנושאים חברתיים 

סיטת חיפה, החוקרים שלנו רגישים וקהילתיים בעלי חשיבות לאומית. בשל מיקומה הגיאוגרפי של אוניבר

לנושאים חברתיים מרכזיים כגון נגישות ההשכלה הגבוהה לקבוצות מיעוטים ולקבוצות מוחלשות, הדרת 

 אוכלוסיות, שוויון בבריאות ובתעסוקה ועוד. 

 

 חברתית במוביליות יתמוך הוא הצפונית,  לפריפריה אוניברסיטאית השכלה להנגשת יתרום הפורטלים ריבוי

פעולה  ושיתופי תחומית רב אקדמית פעילות ויעודד הביניים מעמד ובחיזוק הפריפריה של אוכלוסיית

 את תבסס חיפה אוניברסיטת זו, במתכונת יפעל אשר בישראל ראשון אקדמי אינטרדיסציפלינריים. כמוסד

 הארץ. לצד צפון של ולחיזוקו הכלכלית להתפתחותו זרז ותהווה מוביל תחומי רב מחקר מעמדה כמוסד

 האתני ,החברתי הפסיפס של מיקרוקוסמוס להוות האוניברסיטה והאקדמי, ממשיכה הפיסי פיתוחה

 .הדדי סובלנות, וכבוד ,לכידות המטפחת ערכית לקהילה כמודל גם ולשמש ישראל של והתרבותי

 
 נספחים

 

 חדשות מחקר תשתיות והקמת המוסד של פיזית התרחבות.1

יטת חיפה משקף את היעדים האקדמיים והחזון שלה. האוניברסיטה מתמקדת הפיתוח הפיסי של אוניברס

מדעי הים, בפיתוח הפקולטה למדעי הרווחה  מיכבר כמה שנים בפיתוח הפקולטה למדעי הטבע, בתחו

. רוב חברי הסגל שיקלטו בשנים הקרובות יהיו מתחומים אלה ובתחומי מדעי הנתונים והחישוביות והבריאות

  ככולם למעבדות.ויזדקקו רובם 

כמו כן השנה צפויה להסתיים הקמת הבניין החדש לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות וכן אנו נמצאים כעת 

קומות לבניין רבין והקמת בית חיות, עבור התפתחות הפקולטה למדעי  4בשלב הביצוע של פרויקט תוספת 

 החברה.

 "ח בשנה.עומד על כמה עשרות מלש היקף ההוצאות בגין פיתוח פיסי

 

 פרוייקטים של בנייה חדשה

 בניין הפקולטה לרווחה ובריאות  

בהקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה חלקית בשנת תשע"ד קיבלה האוניברסיטה את אישור הות"ת לתמיכה 

לבניין זה יועברו בתי הספר  חינוך. פקולטה ה ןלבניי, ממוקם בסמוך מ"ר 5,340בשטח של הבניין, והבריאות. 

גי הלימוד של הפקולטה וכן ייבנו בו מעבדות וכיתות ייעודיות לפקולטה. בשנת תשע"ו החלה בניית הבניין וחו

קומות הבניין נסתיימה. כעת אנו נמצאים בשלב עבודות הגמר. צפי סיום הפרויקט אפריל  7ובניית השלד של 

2019. 

 תוספת קומות לבניין רבין והקמת בית חיות

מ"ר . קומות אלה  3,200 –, בשטח כולל של כ 'רבין'קומות למכלול בנייני  4תוספת בתשע"ו התקבלה תרומה ל

קוגניציה, וכן קליטת חוקרים מדעי היאפשרו פיתוח תכניות חדשות בפקולטה למדעי החברה כמו: החוג ל

  .2020חדשים בחוגים קיימים. הפרויקט נמצא בביצוע, בניית השלד הסתיימה. צפי לסיום הפרויקט אפריל 
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כמו כן, במסגרת זו משולב גם פרויקט הקמת בית חיות, אשר חציו ממומן ע"י ות"ת וחציו ע"י תרומה. 

 הפרויקט נמצא בתכנון, יאפשר מחקר לחוקרים של הפקולטה למדעי הטבע ומדעי החברה.  

 סטודנטים המעונות 

קיבלה סטודנטים,  18,000 -מיטות בלבד לציבור המונה למעלה מ  1,100לאור יחס מיטות בלתי סביר של 

 מיטות. 500תוספת של  כך שתתאפשר חלקי לפרויקט הקמת מעונות, סבסודלאישור ות"ת  האוניברסיטה את

 P.P.P (Public Privateצעדים להקמת מעונות בשיטת לאור האישור האוניברסיטה החלה לנקוט ב

Partnershipוכן קרקע עם רשות הטבע והגנים,  טיפול בחילופי ייעודי כללו ( בשטח הקמפוס. צעדים אלה

במקביל נשכר יועץ להכנת תכנית בינוי ולהכנת מסמכי . אישור התב"ע הכללית החדשה של האוניברסיטה

כל המפרטים הטכניים והפרוגרמה מוכנים ליציאה למכרז. היות וחלו שינויים בעלויות   .המכרז ליזם

בלת אישור מחדש נצא למכרז ליזם. משך הביצוע הפרויקט תוגש לות"ת תכנית מעודכנת לאישור. לאחר ק

 הינו כשנתיים לאחר בחירת זוכה. 

 תכנית אב

מנת לתת מענה לפיתוח האקדמי של האוניברסיטה בשנים הבאות, והיות ומוצו רוב זכויות הבנייה -על

. מ"ר 154,000תיתן מענה לתוספת בנייה בשטח של אשר בתוכנית האב הקיימת, הוכנה תכנית אב חדשה 

בשנת תשע"ד תכנית מפורטת אשר אושרה בוועדה  , הוכנהבמוסדות האוניברסיטה לאחר אישור התכנית

 . 2018התב"ע אושרה באוגוסט  הופקדה בוועדה המחוזית בשנת תשע"ה.והמקומית, 

 י'לורי לוקי'קמפוס העיר התחתית ע"ש 

וכחלק  63-67ב הנמל בהמשך להתרחבות האוניברסיטה בעיר התחתית בבניין קמפוס הנמל, ברחו

לשעבר(  'כרמל'מהאסטרטגיה של "המולטיברסיטה", רכשה האוניברסיטה את בנין "דילן טאובר" )מכללת 

קומות  3בלה מבנה נוסף בעיר התחתית בחכירה מעיריית חיפה, של ימ"ר, וק 2800 -בעיר התחתית ששטחו כ

עתיד לקום על מנת לתת  הנתונים אשרמ"ר. שטחים אלה מיועדים להקמת בי"ס למדעי  1500 -בשטח של כ

מענה למקצועות אשר נמצאים בעדיפות לאומית. התוכנית תכלול את החוגים מדעי המחשב, מערכות מידע, 

ות"ת כבעלי חשיבות וצורך לאומי.  -תחומים אלו הוגדרו ע"י המל"ג  . הניהול מידע וידע, החוג לסטטיסטיק

מדעי הנתונים, נצליח להגדיל את מכלול התחתית, ופתיחת  לעיר אנו צופים שעם המעבר של חוגים אלה

בניין דילן אוכלס והחלו לשבץ בו לימודים בנובמבר  .25% -שיעור של כב בתוכניות השונות הסטודנטים ימספר

, כך שבסיום השיפוץ 63-67ובניין הקיים בנמל  4צפוי להיערך שיפוץ יסודי בבניין בפלמר  2019. במהלך 2018

 יינים מעבדות מחקר וכיתות לימוד מתקדמות.יכילו הבנ

 פרויקט הרכבל

ינגיש מאוד את תושבי הצפון והמרכז  יתפרויקט הרכבלהפרויקט אושר לתקצוב ע"י המדינה והוחל בביצועו. 

ויחסוך זמן נסיעה יקר למגיעים לאוניברסיטה, שיוכלו כעת להגיע באמצעי התחבורה השונים  לקמפוס

 בת, רכב( למסוף תחבורה ציבורית לב המפרץ ומשם לעלות לאוניברסיטה ברכבלית.)מטרונית, אוטובוס, רכ

פרוייקט הרכבלית יעודד מעבר לנסיעה בתחבורה ציבורית ובכך יסייע במצוקת החנייה הקשה הקיימת 

 באוניברסיטה.

הפרויקט יקטין את מספר הרכבים הנכנסים לקמפוס ולסביבתו ובכך יסייע הן לבטיחות הסטודנטים 

 והעובדים והן להקטנת זיהום האוויר באזור.

 כמו כן הרכבלית, אשר תעבור גם דרך הטכניון תאפשר שת"פ אקדמי והידוק הקשרים בין שני המוסדות.

 2020צפי לסיום: אוקטובר 
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 מגדל התגליות בבי"ח רמב"ם

קומות, כאשר  20פרויקט משותף בין בי"ח רמב"ם, אוניברסיטת חיפה, והטכניון. במסגרתו יבנה מגדל בן 

קומות למחקר ופיתוח בתחומי מדעי הטבע ומדעי הרווחה והבריאות. הפרויקט  6לאוניברסיטה יועדו בו 

 1400 -מנוהל ע"י בי"ח רמב"ם. בפרויקט כלולה קומה אחת אשר תיועד לבניית בית חיות. שטח כל קומה כ

 מ"ר ברוטו. 

 תוכניות בניה נוספות

 : גיוס המשאבים הנחוציםשמימושן תלוי בווח הבינוני, בטלאוניברסיטה תכניות נוספות 

, לטובת פיתוח אפשרי של תחומי מדעי הים בעיר התחתית 'הקזינו'הקמת בנין על יד בנין ג'יקובס, רכישת בנין 

 קבלת מודול נוסף בחכירה מעיריית חיפה בעיר התחתית. 

 תשע"ח:-פרוייקטים שבוצעו בשנים תשע"ו

 הכשרת שטחים לאקדמיה:
כיתות, ונוצלו שטחים  7 -מעבדות ו 35במסגרת הפרויקט אשר החל בתשע"ב והסתיים בשנת תשע"ז, הוקמו 

מעבדות לחוקרי מדעי  6תשע"ז נבנה מתחם של -מ"ר. במהלך תשע"ו 5000 -קיימים וציבוריים בשטח של כ

 מ"ר.   600 -הטבע בבניין בית סאלה בשטח של כ

  ( לישראל חקר ימים ואגמיםהמכון ללמדעי הים בחיא"ל )צ'רני ית הספר ע"ש ליאון הקמת שלוחות ב 

 :ובקיבוץ שדות ים 

קימה האוניברסיטה שתי שלוחות ה, הרציום לחקר הים התיכון, ובזכות תרומוהקונס תהובלבלאור זכייתה 

 :על קו הים של בית הספר

 ה חתמה על הסכם לשיתוף האוניברסיט – לישראל )חוף שקמונה, חיפה( במכון לחקר ימים ואגמים בחיפה

 שלמעבדות  וארבע, לחקר הים העמוק סדנה ימית הוקמהשנה, במסגרתו  20פעולה עם המכון לתקופה של 

 .לטכנולוגיות ימיותע"ש האטר החוג 

  .2016 הסתיים במרץ. הפרויקט ( UAV -ו  ROV) המעבדות צוידו בציוד ימי משוכלל

  מבנים הוקצו לתחנת . השנים 15שני מבנים לתקופה של צה ושיפהאוניברסיטה שכרה  –בקיבוץ שדות ים

המחקר המוקמת, אשר עוסקת בחקר הסביבה הימית וביולוגיה ימית במרחב החופי של ישראל. הכשרת 

 המבנה השני הסתיימה לאחרונה בתחילת תשע"ט, וזאת הודות לתרומת מוריס קאהן. 

 חינוך וחברת המידע החדשה – CORE-I מרכז המצוינות 

בפקולטה  וקםהלמצוינות בחינוך,  I-COREלאור זכייתה של האוניברסיטה בתמיכת הות"ת בהקמת מרכז 

לחינוך מודל למרחב למידה עתידי אשר משמש כמרכז הדרכה והכשרה למחנכים ומורים, ומדגים שימושים 

 . הפרויקט הסתיים בתשע"ז. 21-בטכנולוגיה בחינוך במאה ה

 מחקר מעבדותבנית 

מעבדות )לרבות  15תשע"ח  -ה של חוקרים חדשים הזקוקים למעבדות נבנה במהלך השנים תשע"ולאור קליט

 13מתחם מרכזי מחקר לחקר הסייבר ולחקר אסטרטגיה ימית(. בשנת תשע"ט נמצאים בתכנון ובביצוע עוד 

 מעבדות.
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 מרכזי מחקר חדשיםהקמת פקולטות ו.2

הם האוניברסיטה הופכת לרבת קמפוסים, והיא מרחיבה בנוסף, השנים האחרונות מאופיינות בתהליכים ב

 בצורה משמעותית את פעילותה בעיר התחתית בחיפה.

אוניברסיטת חיפה נמצאת בתהליך מתמיד של התפתחות אקדמית. בשלוש השנים האחרונות נפתחו מספר 

 5ד לתואר שני, תכניות לימו 11תכניות לימוד לתואר שלישי,  4תכניות לימוד חדשות בפקולטות השונות: 

 תכניות בינלאומיות לתואר שני ושתי תכניות לימוד לתואר ראשון.

. בשלוש םמחקר, אוניברסיטת חיפה שמה דגש על פתיחת מרכזי מחקר אינטרדיסציפלינריי כאוניברסיטת

השנים האחרונות נפתחו באוניברסיטה שלושה מרכזים: מרכז מחקר לתקשורת בריאות וסיכונים, מרכז 

 יסטוריה של הים התיכון ומרכז לחקר פיזיקה תיאורטית ואסטרופיזיקה.לחקר הה

  מרכזי מחקר חדשים במוסד

מרכז המחקר לתקשורת בריאות וסיכונים באוניברסיטת חיפה,  - מרכז מחקר לתקשורת בריאות וסיכונים

כולל  המחקרתחומי המוקדש לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה בתחום. צוות מרכז -הינו בעל אופי רב

חוקרים בעלי שם עולמי מהארץ ומחו"ל המגיעים מדיסציפלינות שונות )אפידמיולוגיה, תזונה, שיווק חברתי, 

בריאות, תקשורת סיכונים, בריאות וסביבה וכו'(, התורמים להעמקת -היערכות למצבי חירום, תקשורת

 .המחקר ועונים על הצורך לבנות תוכניות רב גוניות

מרכז המשמש עוגן לפעילות המחקרית והציבורית של  - תאורטית ואסטרופיזיקההמרכז לפיזיקה 

  הפיזיקאים באוניברסיטת חיפה ומהווה זרז לשיתופי פעולה מחקריים בתחום.

מטרת המרכז הינה להפוך את אוניברסיטת חיפה למוקד  - סטוריה של המזרח התיכוןיהמרכז לחקר הה

 ם התיכון הקדם מודרני. המרכז פועל להעצמת המחקר פעילות בינלאומי מוביל של לימודי הי

על מנת למקם את חוקרי אוניברסיטת חיפה בקרב רשתות מחקר פעילות בארץ ובחו"ל שעניינן הוא 

 סטוריה של הים התיכון. יהה

במקביל לפתיחת תכניות הלימוד, האוניברסיטה ממשיכה לפעול לקידום ושמירת איכות ההוראה באמצעות 

דום ההוראה והיחידה להוראה נתמכת מחשב. גורמים אלה מסייעים לחברי הסגל האקדמי לשפר היחידה לקי

 ולייעל את תהליך ההוראה והלמידה האקדמי.

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית מקדם ומבצע  - מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

 ת ואסטרטגיה ימית במובנה הרחב, מחקרים אקדמאיים בין תחומיים, חדשנים, בנושאי מדיניו

כמו גם מחקרים באיכות גבוהה, בנושאים בעלי עניין הנמצאים על סדר היום הציבורי בתחום הימי. לצד 

 המחקרים המדעיים לקידום הידע, המרכז מספק גם ניתוחים מדיניים והמלצות למקבלי ההחלטות, 

ד את דו השיח הציבורי בנושא. המרכז מעודד מנהיגי ציבור וקהיליית המחקר האסטרטגי בישראל, ומעוד

  .הממסדית חשיבה חדשה ויצירתית שתרחיב ותעשיר את תשתית החשיבה והניתוח

( הוקם על ידי CCLPהמרכז לסייבר, משפט ומדיניות ) - משפט ומדיניות -מרכז מחקר לחקר סייבר

את המחקר האקדמי הדרוש כדי אוניברסיטת חיפה בשיתוף עם הנהלת הסייבר הארצית. המרכז מבקש לפתח 

 ליידע את המדיניות הציבורית תוך התמודדות עם אתגרים של פעילויות במרחב הקיברנטי.

משלב מחקר משפטי, מדעי המחשב, מדעי נתונים, מדעי החברה  CCLPבגישה משולבת למשפט ולמדיניות, 

תייחסות למשטר, ביטחון לאומי, וטכנולוגיות חדשניות, לפתח "ערכת כלים" חדשה לקביעת מדיניות, תוך ה

 חדשנות, תחרות וזכויות אזרח מערכת אקולוגית דיגיטלית.
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הוקם על ידי משרד המדע והטכנולוגיה   - מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

יפה, והרשות הלאומית לחירום )רח"ל( במשרד הביטחון. מוסדות הליבה המעורבים במרכז הם אוניברסיטת ח

מערכות  -הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים, יחד עם חוקרים מהמרכז למחקרים צבאיים ברפאל

לחימה מתקדמות, עיריית חיפה, בית החולים רמב"ם, מכללת תל חי, מדעטק )מוזיאון המדע בחיפה(, בית 

 בין לאומי. לסיוע הומניטרי-נתן ועמותתהספר לסיוע הומניטרי 

גם כצוות חשיבה למנסחי מדיניות, מקבלי  משימתו של המרכז היא להוות מוסד מחקר חדשני אשר ישמש 

החלטות, הקהילה האקדמית ואנשי שטח מכל המגזרים ותחומי העשייה. שתי הפונקציות המשולבות של 

( מחקר מוזמן בתגובה לבקשות בזמן אמת מטעם רח"ל, משרדי 2( מחקר עצמאי פורץ דרך 1 –המרכז הן 

 ממשלה, נבחרי ציבור ארגונים שאינם ממשלתיים ובעלי עניין אחרים.

המרכז מבסס באוניברסיטת  -לבנת -מרכז בינלאומי ורב תחומי לחקר, הוראה והנצחת השואה ע"ש ויס

דוקטורנטים ותלמידי מחקר מתחומי -אינטראקטיבית של חוקרים ותיקים, בתר חיפה קהילה בינלאומית

הדעת השונים אשר פועלים ביחד לשילוב פעילות אקדמית ישראלית ובינלאומית ולהעמדת אוניברסיטת חיפה 

במרכז העשייה המחקרית והחינוכית העולמית בתחום השואה וזכרה ולמצבה כמוסד מוביל במחקר החדשני 

ירה הבינלאומית. לצד קידום מחקר והכשרה בינלאומיים, שם המרכז דגש מיוחד על חקר בתחום בז

הנראטיבים של השואה אשר נמצאים במגמת שינוי במדינות שונות ובאים לידי ביטוי בזירות האקדמית, 

 התרבותית, החברתית, הפוליטית, החינוכית והתקשורתית )תקשורת חדשה ו"ישנה"(.

ר תחומים בחקר השואה, הוראתה והנצחתה. המרכז משלב בין פיתוחים דיגיטליים המרכז פועל לפתח מספ

במחקר, בהכשרה ובהנצחה. תוך ייזום מחקר ושילוב של כלים מן  –חדשניים לבין עולם התוכן של השואה 

העולם הדיגיטאלי לקידום ההוראה וההנצחה של השואה. באמצעות מומחים בולטים מישראל ומהעולם 

מגוונים. המרכז מהווה מקור לחדשנות ויזמות בתחום ומציב את אוניברסיטת חיפה בחוד  מתחומי דעת

 החנית העולמי של חקר השואה וזיכרה. 

 
  חברי סגל חדשים ופתיחת כיווני מחקר חדשיםקליטת .3

המשיכה לגייס לשורותיה חברי סגל מצטיינים ואיכותיים, , אוניברסיטת חיפה חולפותבשלוש השנים ה

החוקרים הצעירים בתחומי המדע השונים חוקרים חדשים שנקלטו בכל הפקולטות.  90 -למעלה מה וצירפ

מרילנד,  ייל,  , סטנפורד, מק'גיל,NYUברקלי,  :כגון ומכוני המחקר בעולםמיטב האוניברסיטאות גיעים  ממ

 פנסילבניה, אוניברסיטת וושינגטון, בריטיש קולומביה ועוד.

מותאמת ליעדים שהציבה ות"ת, הכוללים חיזוק המקצועות הטכנולוגיים, מדעי הים מדיניות הגיוס מכוונת ו

 והתחום הטיפולי.

 

 קבלת מענקי מחקר גדולים ותרומות שמאפשרות את התפתחותם של כיווני מחקר חדשים.4

חוקרי האוניברסיטה ממשיכים להצעיד את האוניברסיטה ולתרום רבות לשיפור רמת המצוינות האקדמית 

 טוי לכך זכיה במענקי מחקר מרשימים במגוון תחומי המחקר ממקורות מימון בארץ ובחו"ל.והבי

תחומי המחקר הבולטים והמהווים את החזקות של אוניברסיטת חיפה זכו לתמיכה משמעותית מקרנות 

 ,קרנות הפדראליות, קרנות פרטיות  ומשרדי ממשלה. EU -מחקר תחרותיות ביניהן ה
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בשנים האחרונות לתנופה משמעותית  אם זה בקליטה של מדענים צעירים מצטיינים זוכה  תחום מדעי הים

 ואם בקבלת תרומות ובזכייה במענקי מחקר גדולים אשר מסייעים לשיפור וקידום התשתית והמחקר בתחום. 

 להלן פירוט של חלק מקרנות המחקר והחוקרים הזוכים :
 

 בנושא: SFIמענק מה  -ציביליזציות ימיות -ד"ר דבי צויקל
הספינה מעגן מיכל ב': השינוי במבנה כלי שיט, ספנות וימאות במזרח הים התיכון בשלהי העת העתיקה, 

 בהתבסס על ארכיאולוגיה תת ימית.
 

 טכנולוגיות ימיות  - ד"ר טלי טרייביץ
 ISF - .בנושא: שחזור תמונות בתווך מפזר תחת חוסר אחידות 

  תמרון והתנהגות כלי גלישה אוטונומי בים גלי.-בנושא: גלשן -פרופ' מורל גרופרמשרד הביטחון עם 
 

 זכה בשני מענקי מחקר ממשרד האנרגיה:  –ימיות -מדעים הגיאו - ד"ר ניקולס וולדמן
 חקר סלע מקור עשיר בחומר אורגני מתקופת האאוקן התחתון, צפון ישראל.  (1
 יאוקן בלבנט.חקר שכבות עשירות בחומר אורגני והשפעתם על יצור גז בחתך הפל (2

 
 מדעים הגיאו ימיים זכה במספר מענקים: - ד"ר איציק מקובסקי

 :שני מענקים ממשרד האנרגיה  בנושאים 
מיפוי אסטרטגי של של נביעת מתאן בקרקעית הים באיזור הכלכלי של ישראל וסטרטיגרפיה, סביבת  (1

 ההשקעה.
 .מסיניאן  בחלקו הימי של אגן הלבנט-ההרכב של משקעי טורטוניאן  (2

 
 מענק מיד הנדיב עם ד"ר טלי טרייביץ בנושא: 

 Cost effective baseline and monitoring for rocky marine protected areas (MPAs)of the Israeli 
Mediterranean shelf 

 
מהמדעים הגיאו ימיים , זכתה במענק ממשרד האנרגיה, בנושא: זמן פעילות ומבנה  –ד"ר רויטל בוקמן 

 ימיות מול ישראל.-רי של גלישות תתסדימנטי
 

השונים באוניברסיטת חיפה  זוכים להכרה והערכה ברמה הלאומית והבינלאומית. במסגרת תחומי החינוך 

זכו שתי קבוצות חוקרים מהפקולטה לחינוך במענקי מחקר להקמת  ISF -תכנית משותפת למשרד החינוך ול

 מרכז מצויינות ללמידה משמעותית:

 
חוכמת הדעת והלב: מודל אינטגרטיבי בנושא:  מייזלס, פרופ' רוזה לייקין וד"ר שירי לביא פרופ' עפרה (1

( בבתי ספר 21 -חברתיות וקוגניטיביות )מיומנויות המאה ה-ללמידה משמעותית של מיומנויות רגשיות
 יסודיים.

 
פריצת גבולות בין בית , בנושא: מדע אזרחי בבית הספר: פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן צבי וד"ר יותם הוד (2

 הספר והחברה.
 

התשתיות  לתחום הרפואה, תמיכה במחקרים מהדיסציפלינות השונות התורמים -משרד הביטחון
 והטכנולוגיות.

 
 , החוג לביולוגיה אבולוציונית, בנושא:ד"ר ניר ספיר

 ת.התמודדות עם ציפורים מיפוי נדידת ציפורים וצמצום הסיכון לכלי טייס מציפורים נודדו
 

 , החוג לפיזיוטרפיה, בנושא: ד"ר עינת קודש
 דרוג ואפיון מאמצים גופניים בסדרות מיון: היבטים פיזיולוגיים.

 
 , החוג למדעי המחשב, בנושא:ד"ר דן פלדמן וד"ר מרגריטה אוסדצ'י

 .Coresetsשיפור פרטיות באמצעות 
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 , ביולוגיה ימית, בנושא: פרופ' דן צ'רנוב וד"ר אביעד שיינין

 הפרעת קשב. -מחקרים בסונר אקטיבי 
 

 , פיזיותרפיה, בנושא: ד"ר הילה שריג בהט
 אימון שליטה וקואורדינציה לכאבי צוואר לטייסים במציאות מדומה.

 
 זכיות במסגרת שת"פ דו לאומי 

 
ISF-CHINA 

-ונטליבילטרליות במעגלי קורטקס פרהפרבנושא:  -, מהמרכז לחקר המוח והרגשותלוין-פרופ' גל ריכטר
 היפוקמפוס בתיווך קריאה מזיכרון והכללת זיכרון פחד.-אמיגדלה

 
כיצד משמרים אלמוגים תגובות מורכבות לתנאי חומציות נמוכים , ביולוגיה ימית, בנושא: פרופ' דן צ'רנוב

במשך עידנים גיאולוגיים? ניסיון לפתור את הפרדוקס של המעגל השלישי )מנגנון ההישרדות בתנאי הכחדות 
 נק(.הע

 
פלוביאיליות על -אינטראקציות והשפעות איאוליותכיאולוגיה, בנושא: ר, מהמכון לאד"ר יואל רסקין

 התפתחות שדות דיונות מאז הגלציאל האחרון בישראל וסין.
 

 מודל מוחי וחישובי של קונפליקט בין קבוצתי., החוג לפסיכולוגיה, בנושא: צורח-פרופ' סימון שמאי
 

חוג לביולוגיה, בנושא: תפקיד המערכת הכולינרגית בבקרת פעילות ריתמית וזיכרון , הפרופ' אדי ברקאי
 בהיפוקמפוס.

 
גולגלתית ע"י זרם -, חוג סגול לנוירוביולוגיה, בנושא: המכניזם הנוירוביולוגי של גריה בעדפרופ' חנוך קפצן

 חשמלי ישר.
 

פרעה בהולכה עצבית גלוטמטרגית , החוג לפסיכולוגיה, בנושא: איזון ההסלומון-ד"ר אינה גייזלר
 בהיפוקמפוס במודלים של סכיזופרניה בעכבר.

 
אורנים, פקולטה למדעי הטבע בנושא: התאמות אבולוציוניות של מערכת –, החוג לביולוגיה ד"ר ערן גפן

 הנשימה בחרקים לתנאי היפוקסיה היפובארית והבסיס הגנטי שלהן.
 

ISF-INDIA 
בנושא: חקר המנגנונים המקנים  -אורנים, פקולטה למדעי הטבע–ולוגיה , החוג לביפרופ' מלכה הלפרן

לימשושיים שרידות בתנאי סביבה קשים: אדפטציה פיסיולוגית, תרומת אוכלוסיות החיידקים האנדוגניים 
 ?שלהם או שילוב של שני הגורמים גם יחד

 
ל שירותי מערכות אקולוגיות , החוג למשאבי טבע וסביבה, בנושא: הערכה ומיפוי שד"ר אנדראה גרמנדי

 לצורך ניהול בר קיימא של מקווי מים בקרלה, הודו.
 

 משרד המדע עם צרפת
 מהחוג למערכות מידע, בנושא: פרופ' צבי קופליק,מהחוג לתולדות ישראל ביחד עם  ד"ר משה לביא לבקוביץ

המבוססות על העתקה תיקון סופרים: שילוב שיתוף המונים ולמידת מכונה בהכנת מהדורות דיגיטליות 
 ממוחשבת של כתבי יד עבריים.

 
 משרד המדע עם איטליה

 מהחוג לריפוי בעיסוק, בנושא: פרופ' תמר וייסמבי"ס למדע המדינה עם  פרופ' דפנה קנטי
 מגעים. תומכת טכנולוגיה באמצעות ומהגרים מארחת חברה בין קדומה דעה הפחתת

 
 משרד המדע עם הודו

למתימטיקה, בנושא: בניות של פונקציות פסאודו אקראיות ושימושיהן בתחום החוג  פרופ' שי גירון,
 הקריפטוגרפיה.
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 החוג למדעי המחשב, בנושא: שיפור כלי קריפטאנליזה אוטומטיים. ד"ר אור דונקלמן,
 

 משרד המדע עם סין
 , בנושא: לוין-פרופ' גל ריכטר

 ertraumatic Stress Disord-CaMKII in PostαThe role of . 
 

 שת"פ עם גרמניה
DIP-DFG 

 , החוג לתולדות ישראל, בנושא: פרופ' יונתן בן דב
Scripta Qumranica Electronica: Dead Sea Scrolls Aggregated Database and Virtual Research 

Environment. 
 טליים . מענק זה סלל את הדרך לפיתוח תכנית ייחודית לאוניברסיטה חיפה בנושא מדעי הרוח הדיגי

 
DFG – מענקים אישיים 

 , החוג לסוציולוגיה, בנושא:פרופ' עמליה סער
 Transnational Palestinian families in the West bank, Israel and Germany. 

 
 בנושא: , החוג לארכיאולוגיה,פרופ' דני רוזנברג

The geochemical evidence from basaltic rock tools in the southern levant: reconstruction of trade 
and exchange systems during the chalcolithic and early bronze age 1 periods in Israel. 

 
 החוג לפיסיקה, בנושא: -פרופ' דורון שלוש

High-fidelity reverberation mapping of quasars. 
 

 ל לנוירוביולוגיה, בנושא:החוג לפסיכולוגיה וחוג סגו -לוין-פרופ' גל ריכטר
Vulnerability and resilience to pathological fear memory- a role for neuropeptidergic modulation 

Volkswagen Foundationin . 
 

 , החוג למדעי המחשב, בנושא:ד"ר רחל קולודני
How did protein emerge and continue to evolve? 

 
 החוג לתולדות ישראל, בנושא: -פרופ' יוסי חיות

Maps of God - Building a Portal to Visual Kabbalah. 
 

 מהפקולטה לחינוך, בנושא: ד"ר ענת פריאורהחוג למדעי המחשב ביחד עם  -פרופ' שולי וינטנר
Crosslingual Language Varieties: A Multifaceted Investigation. 

 
 ארה"ב :שת"פ עם קרנות מחקר פדראליות ב

BSF-NSF 
 , החוג לפסיכולוגיה, בנושא: פרופ' טלי ביתן

The neural mechanisms of language transfer in morphological Learning. 
 

 , החוג לביולוגיה ימית בנושא: ד"ר דניאל שר
Microbial ecosystems in silico, in the lab and in the field: understanding interactions between 

abundant marine bacterial taxa. 
 

 , החוג למדעים הגיאו ימיים, בנושא:פרופ' בוריס כצנלסון
 Acoustic Noise Interferometry for Ocean Remote Sensing. 

 
 , הפקולטה לחינוך, בנושא:פרופ' ענת שר

 Sleep and learning in infancy. 
 

 מחשב, בנושא:, החוג למדעי הפרופ' שולי וינטנר
 Collaborative Research: Modeling Crosslinguistic Influences between Language Varietie 
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 , הפקולטה לחינוך, בנושא:ד"ר יפית גבאי ופרופ' אבי קרני
 Trajectories of acquisition, consolidation and retention in incidental auditory category learning 

 
IHN –  

 בי"ס לטיפול באומנויות, בנושא: –  ד"ר ג'ו צ'מנסקי

Role of Emotional Processing in Art Therapy for Breast Cancer Palliative Care 

Patients: A Mechanistic Study 

 

 שיתופי פעולה בולטים עם התעשייה ועם מוסדות מחקר בארץ ובעולם.5

 תשע"ו
  DESIRפרויקט 

DARIAH ERIC Sustainability Refined 
פרויקט תשתיות מחקר  –בהשתתפות הספריה 

 אירופי למיפוי הקיים במדעי הרוח הדיגיטליים
בהובלת דר' רועי  NATOזכיה בקול קורא במימון 

 דיאמנט
 שם הפרויקט:

 Protecting Marine Infrastructures from 
Intruding Divers and Submerged Mines 

 
 תשע"ז

ERC Starting  דר' טלי מס זכתה במענקERC 
 צעירים

 Ca2Coralשם הפרויקט: 
Elucidating the molecular and 
biophysical mechanism of coral 
calcification in view of the future 
acidified ocean 

פרופ' ערן טאובר שותף לפרויקט  ITNמארי קירי 
 לחילופי סגל וסטודנטים

  CINCHRON שם הפרויקט:
Comparative INsect CHRONobiology 

דר' רועי דיאמנט הוא  הובלת קונסורציום
 הקואורדינטור במאגד 

  SYMBIOSISשם הפרויקט:
A Holistic Opto-Acoustic System for 
Monitoring Marine Biodiversities 

 GoGellyשם הפרויקט:  דר' דרור אנג'ל שותף במאגד שותפות בקונסורציום
Jelly Plast-a gelatinous solution to 

plastic pollution 
 מארי קירי

Individual fellowship 
דר' יותם הוד זכה במענק מארי 

קירי לניידות חוקרים לשנה 
 באוניברסיטת אלבני בארה"ב

 SIKBשם הפרויקט: 
The Development of Students' 
Identities as Knowledge Builders 

 
 תשע"ח

ERC Starting  דר' נמרוד מרום זכה במענקERC 
 צעירים

 DEADSEA_ECOשם הפרויקט: 
Modelling Anthropocene Trophic 
Cascades of the Judean Desert 
Ecosystem: A Hidden Dimension in 
the History of Human-Environment 

Interactions 
פרופ' צביקה קופליק שותף  שותפות בקונסורציום

 גדבמא
 CyCAT Cyprus Centerשם הפרויקט: 

 for Algorithmic Transparency 
 FutureEUAquaשם הפרויקט:  דר' דרור אנג'ל שותף במאגד שותפות בקונסורציום

Future growth in  sustainable, resilient 
and climate friendly organic and 

conventional European aquaculture 
 iReceptor Plusשם הפרויקט:  פרופ' אורי הרשברג שותף במאגד נסורציוםשותפות בקו

Immune Repertoires; AIRR-seq data; 
Vaccines; Therapeutic Antibodies; 

Cancer; Immunotherapy; 
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Scientific Gateway; Data Security; 
Distributed Data Federation; Data 

Sharing; Analysis of Federated Data 
פרופ' ערן ויגודה גדות, דר' איתי  שותפות בקונסורציום

בארי ודר' אלאן הרטמן שותפים 
 במאגד

 SeeRRIשם הפרויקט: 
Building Self-Sustaining Research and 

Innovation Ecosystems in Europe 
through Responsible Research and 

Innovation 
 
  וקרים מהאוניברסיטה לפעולות ח 43במהלך התקופה האמורה מונוCOST .שונות 

 
 בינלאומיות

הרחיב באופן משמעותי את פעילותו הבינלאומית ואת מספר , הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפהבית 

 40-סטודנטים בינלאומיים מיותר מ  1,200-הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים בתוכניות ובקורסים. יותר מ 

 .הבינלאומיותמדינות הצטרפו לתכניות 

מוכרת אשר  שלה כאוניברסיטהלהמשיך במשימה הבינלאומית  תכניות אלה מאפשרות לאוניברסיטת חיפה

מהווים עבור מרבית הסטודנטים הבינלאומיים, הלימודים כאן  פותחת את שעריה לסטודנטים מרחבי העולם.

מוד עברית, ערבית ושפות רבות הביקור הראשון שלהם בישראל. הסטודנטים הבינלאומיים יכולים גם לל את

אחרות. בית הספר הבינלאומי אחראי גם לקידום החתימה על הסכמים בינלאומיים של שיתוף פעולה אקדמי 

הסכמים  400-עם אוניברסיטאות ומוסדות מחקר ברחבי העולם. עד כה חתמה אוניברסיטת חיפה על כ 

ומי ת רבות של ארסמוס, שבהן בית הספר הבינלאבינלאומיים. כמו כן, אוניברסיטת חיפה היא חלק מתוכניו

 עם אוניברסיטאות אירופאיות. מקדם תוכניות אקדמיות 

טורט מסין, הודו ואמריקה דוק-לסטודנטים ולפוסט במדינות המערב, אלא גם  בית הספר לא רק פעיל

אינדקסים בשתקף מהחלק חשוב של הדירוג הבינלאומי שלנו כפי מהווים הלטינית. הסטודנטים הבינלאומיים 

 בינלאומיים של אוניברסיטאות בעולם. 

מדובר בהישג חסר  למשך שנתיים לצרכי פיתוח.במענק בית הספר הבינלאומי זכה בתחילת שנת תשע"ט 

 תקדים בתחום פיתוח הבינלאומיות של אוניברסיטת חיפה.

 :לאתר ההסכמים הבינלאומיים של אוניברסיטת חיפה קישורמצ"ב 

database-agreement-our-http://mous.haifa.ac.il/index.php/search  

 מדגם של שלוש שנים האחרונות של שת"פ אקדמיים בינלאומיים מהותיים עבור האוניברסיטה: להלן

 גרת ביקורים הדדים בחיפה ובהודו: נחתמו הסכמים עם אוניברסיטאות בהודו במס .1
Indian concil for cultural relations ICCR India 
Manipal University India 
Shivaji university India 
Southeast University Bangladsh 
University of Mumbai India 

 
 :אוניברסיטאות נחשבות –סין  .2

Zhejiang University 

Electronic science and technology 

Shanghai University of Finance and Economics 
Beijing language and culture University China 
ECNU – חדשים בנושא תארים משותפים עולה שיתופי פ  
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  :האוניברסיטה במדינות אלו דרום אמריקה במסגרת ביקורים של רקטור .3

Universidad Catolica del Uruguay 
UADE (Buenos Aires, Argentina) 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (Brazil)  

Centro Universitário Senac - Santo Amaro - Senac São Paulo 
 

 :הסכמים חדשים במסגרת ארסמוס+ הכוללים מלגות לחילופי סטודנטים וסגל .4
Charles University in Prague.  Czech republic 

University of Copenhagen , Denmark 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy 

 
שרי המוסד עם ות"ת ועם גופים ממשלתיים אחרים בנוגע למודל התקצוב ולנושאים ק. 6

 אחרים

בעלי התפקידים באוניברסיטה נמצאים בקשר מתמיד ושותפות עשייה עם משרדי הממשלה וגורמי הממסד 

לה של )רגולטור( לטובת בחינה ושכלול של המודלים אשר בבסיס תקצוב המוסד.  לדוגמא, השתתפות ואף הוב

ברמה הארצית. וועדה ארצית  CRIS -חלקים מסוימים בצוות הארצי אשר עוסק בבחינת הטמעת מערכות ה

המשותפת לכלל המוסדות והות"ת. במקביל ובאופן שוטף אנו מיוצגים בפורומים הארציים )לדוגמא, 

FURADכי נשיא  ( אשר מקיימים שיח תדיר עם מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והבינלאומית. להזכיר

אוניברסיטת חיפה משמש בימים אלו כיו"ר פורום הנשיא בור"ה וכי מנכ"ל האוניברסיטה משמש כיו"ר 

פורום המנכ"לים בור"ה. אלו הם הצמתים המרכזיים בהם מתקיים השיח הארצי הבינלאומי ההשכלה 

 הגבוהה בישראל.

 

ים, ונושאים אחרים ששיים במימון החזון המדעי של המוסד או בקליטת חברי סגל חד. ק7

 הדורשים תיקון.

 קשיים במימוש החזון המדעי ניתן למצוא בכמה מישורים:

    הטיפול בתכניות החומש איטי מאוד, מה שמביא לכך שחלק  -משכי זמן ארוכים בתגובות הרגולטור

מהתכניות הופכות ללא רלוונטיות, והתכניות הרלוונטיות ביותר למשק ולטכנולוגיה המתפתחת 

 מקודמות. אינן

      הקצאת המשאבים של הות"ת נוטה להיות מוטה לכיוון המדעים, תוך מימון חוסר של תחומים

 כגון מדעי החברה, מדעי הרוח וחינוך.

     .ההקצאות המיועדות לפיתוח פיזי אינן מספיקות לאוניברסיטאות הנמצאות בתהליך צמיחה 

 

 הרוח והחברהפעילות ממוקדת שנועדה לשפר את מצבם של מדעי . 8

 במדעי ידע תחומי במגוון ורחבה מעמיקה השכלה לתלמידיה להקנות שואפת למדעי החברה הפקולטה

 והחברה האדם אודות וההבנה הידע בקידום והחוקרות החוקרים של העתיד דור את להכשיר גם כמו רה, החב

 לימודיות מסגרות עהמצי כך ובתוך ואקדמית מחקרית מצוינות מדגישה הפקולטה . ופועל חי הוא בה

 הב הפועלות אקדמיות יחידות 14 של במסגרתן זאת כל ץ.באר מתחרים אין שלחלקן ובינתחומיות תחומיות
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)פסיכולוגיה, סוציולוגיה,  םחוגי תשעה, )וקרימינולוגיה המדינה מדעי)  ספר בתי שני כוללות אלו ם.כיו

טיקה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, תקשורת( אנתרופולוגיה, מדעי המחשב, כלכלה, מערכות מידע, סטטיס

ושלוש תכניות עצמאיות )התכנית הבינלאומית והתכנית הבינתחומית להתפתחות הילד, והתכנית ללימודי 

 שלום וניהול סכסוכים(.

 .שלישי ותואר שני תואר  ,ראשון תואר – תארים שלושה מעניקות האקדמיות היחידות מרבית

 – לס'אנג לוס-מ עמיר פול )שמואל( והרטה – נדיבים תורמים שני של שמם את הפקולטה אימצה 2016 בשנת

 .  הפקולטה בנין על נוספות קומות להקמת תרומה שייעדו

 ".עמיר והרטה שמואל ש"ע החברה למדעי "הפקולטה  לשם הוסב הפקולטה של שמה

 כל לריכוז הביאה היא, ווז נדיבה תרומה בסיוע הפיזיות התשתיות של פיתוח תנופתהחלה  אחרונותה בשנים

 נכון לשעת תשע"ח לומדים בפקולטה .משודרגת מעבדות קומת תחת בניין אחד, ולפיתוח האקדמיות היחידות

 שש כאלף ,ראשון לתואר כאלפיים מתוכם, התכניות)לפי נתוני למ"ס( בכל  סטודנטים אלפים לחמשת קרוב

 .תעודה ללימודי מאות וכשלוש שלישי לתואר חמישים כמאתיים ,שני לתואר מאות

 בין קבוע באופן נמצאת הפקולטה )כגון דירוג שנחאי ודירוג ליידן( שונים בינלאומיים מדדים פי על

 למדעי בעולם המובילות הפקולטאות 151-200 שבין ובמיקום ,בישראל החברה למדעי המובילות הפקולטאות

 לכיוון בדירוג טיפוסו זה מעמד ת הינו ביסוסבשנים האחרונו העיקרי היעד ת(,סוציאלי עבודה כולל (ההחבר

 ובמספר סגל לחבר הפרסומים במספר בישראל מובילה הפקולטה, ג"המל נתוני פי על .בעולם הטובות  100

 .בארץ הגבוהה היא המחקר מודל להכנסות תרומתה ,כן כמו .סגל לחבר הדוקטורנטים

 , בין השאר ב:באו לידי ביטויפעילויות ממוקדות 

 קודמות חומש תכניות במסגרת בעבר ג"למל שהוגשו לימודים תכניות קידום . 

  קריטריונים, מדדים, סדרי  הקידום במסלול והכוונה להדרכה צעירים סגל חברי עם פגישותקיום(

 עדיפויות, הבדלים בין דרגות ודרישות(.

  פקולטות ובין בפקולטה סגל חברי של משותפים מינויים עידודוקידום. 

 שלה והקידום הפיתוח ובתהליכי הפקולטה בפעילות ישולבו שפרשו סגל חברי. 

 בפקולטה נשים לקידום - "נוגה" פורום. 

 באוניברסיטה עתידית מנהיגות לפיתוח -"עתיד" פרויקט. 

 סטודנטים של מעורבות תוך)של חוקר בעל שם( דת מיוח להרצאה לסמסטר אחת פקולטתי אירוח 

 .להרצאה הקשורות תובנות או מחקר ממצאי שיציגו מתקדמים לתארים

פלינרים והרב תחומיים, אוניברסיטת חיפה עוברת בהדרגה הליך יבמסגרת ההדגשים על לימודים האינטרדיס

. מהלך זה יתרום לחיזוק המחקר פלינרית לבתי ספרירה ארגוני תוך כדי כיווץ חוגים קטנים בעלי זהות דיס

 פלינרים.יוההוראה האינטרדיס

דעי הרוח, מזה זמן רב אנו עדים לשורה של תהליכים חברתיים ואינטלקטואלים מבהתייחס לתחום 

המאתגרים את מדעי הרוח. עלייתם של תחומי ידע חדשים, סדר יום חדש של הגופים הרגולטורים, וכן הלחץ 

הסטודנטיאלי לצאת משערי האוניברסיטה עם מקצוע מוגדר מכרסמים במעמדם של מדעי הרוח כציר מרכזי 

יה הישראלית והעולמית כאחת. הביטוי המובהק של תהליכים אלה הוא הירידה המתמשכת בהרשמת באקדמ

  תלמידים.
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אוניברסיטת חיפה החליטה להקים וועדה מייעצת למדעי הרוח, כדי להמליץ על רפורמות אינטלקטואליות, 

 אקדמיות ואירגוניות התואמות את המציאות הקיימת.

ה: האופקים האינטלקטואלים של הפקולטה, מבנה הפקולטה, הלימה בין מקצת השאלות להתייחסות הוועד

 מספר חברי סגל ומספרי סטודנטים, תכניות הלימוד, המבנה האדמיניסטרטיבי, מבנה אקדמי, ועוד. 

 

 פרסים, כיבודים והכרה שקיבלו חוקרים במוסד  .9 

רץ ובעולם כגון פרס ישראל )בתחום בשלוש השנים האחרונות, חוקרי האוניברסיטה זכו בפרסים מכובדים בא

מדעי החיים( לפרופ' )אמריטוס( אביתר נבו; פרסי א.מ.ת )בקטגוריית מדעי החברה ובקטגוריית תרבות 

ואמנות בתחום הספרות( לפרופ' )אמריטוס( אברהם ב' יהושוע ולפרופ' רונית מטלון; פרסי מפעל חיים לפרופ' 

זמיר; פרס דסטי מילר ופרס שניאור זלמן חשין ז"ל למצוינות -אן לויןאברהם קורול, פרופ' פסי גירש ופרופ' די

אקדמית לד"ר כרמית קארין יפת; ופרס מחקר האבולוציה לפרופ' מינה עברון; מעבר לזכיות בפרסים מספר 

חוקרים מהאוניברסיטה צוינו כמובילים ומשפיעים בתחומם ואף קבלו אותות הוקרה. זכיות והכרות אלה 

עמדם של החוקרים בתחומם ואת מעמדה של אוניברסיטת חיפה כגוף מחקר מוביל בארץ מבססות את מ

 ובעולם.

 

 השתלבות נשים במחקר המדעי ובהוראה. 10

כולל סגל זוטר ועמיתי  לא)בדרגות מרצה, מרצה בכיר, פרופ' חבר ופרופ' מן מהנין,  הבכיר הסגל האקדמי

 . נשים 245גברים ו  321 כלל  זבאוניברסיטת חיפה נכון לשנת תשע"מחקר(

מול  59) קטן בדרגת מרצה יש רוב נשינשים.  247-גברים ו 318, כאשר הסגל כלל  ובשנת תשע" היהדפוס דומה 

ובשתי הדרגות  ,נשים( 99-גברים ו 110) עם פער לטובת הגברים משתנה המגמה דרגת מרצה בכיר ב(, 50

 גברים  81 - הנשים, פמ" 53-ם וגברי 80 -)פר"ח  לטובת הגבריםהעליונות קיים פער 

  נשים(. 34-ו

ואילו , םנשישל כי בפקולטות לחינוך ומדעי הרווחה והבריאות ישנו רוב  בחלוקה על פי פקולטות, נמצא

 של גברים. רוב קיים  )מדעי החברה, מדעי הטבע, מדעי הרוח, משפטים וניהול(בפקולטות האחרות 

כולל  לא בדרגות מרצה, מרצה בכיר, פרופ' חבר ופרופ' מן המנין,הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת חיפה 

מקרב חברי  43%נשים; הנשים מהוות  256גברים ו  338, נכון לשנת תשע"ח, מונה סגל זוטר ועמיתי מחקר

 נשים. 11 -גברים ו 17נשים(, נוספו לסגל האקדמי  245 -גברים ו 321הסגל. בהשוואה לנתוני תשע"ז )

גברים( ואלו מדרגת מרצה בכיר משתנה  41מול  54) 56%מרצה, הנשים מהוות  בדרגת,ח שנת תשע"  עבור

 39 -גברים ו 93נשים, פמ"ה  55גברים לעומת  86המגמה, ןהפער לטובת הגברים הולך ועולה עם הדרגה )פר"ח 

 .30%נשים(. שיעור חברות הסגל בדרגה הבכירה ביותר נמוך מ 

בפקולטות לחינוך ומדעי הרווחה והבריאות ישנו רוב של נשים, ואילו  בחלוקה על פי פקולטות, נמצא כי

 בפקולטות האחרות )מדעי החברה, מדעי הטבע, מדעי הרוח, משפטים וניהול( קיים רוב של גברים.
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 שיתופי פעולה בולטים עם התעשייה ועם מוסדות מחקר בארץ ובעולם. 11

מ ,פועלת כזרוע העסקית של האוניברסיטה וכגוף ”בע החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה -'כרמל' 

האחראי על הגנה על הקניין הרוחני שלה ומסחורו. החברה יוצרת שיתופי פעולה עסקיים עם חברות שונות 

 במטרה למצות את הפוטנציאל העסקי של המחקרים ושל אוצר הידע הנרחב של חוקרי האוניברסיטה.

)כיום חברת  Memofitספר חברות הזנק חדשות ביניהן : חברת הקימה כרמל מ 2015-2018במשך השנים 

Protekt בראש פעילות מחקרה עומד פרופ' קובי רוזנבלום. כרמל השקיעה בחברה יחד עם הקרן אותה )

. בנוסף גייסה כרמל עבור החברה גיוס המשך מחברות מובילות Carmel Innovations Ltdמנהלת כרמל , 

וזאת באמצעות חממת   Johnson & Johnson ,Takeda Israel Ltd OrbiMed –  בתחומן בארץ ובעולם

FutuRx  בנוסף הוקמה חברתMemoBoost  עפי מחקרו של פרופ' אדי ברקאי, חברתMemoDero  עפ"י

ופ' פואד פארס.  כל אשר בראש הפעילות המחקרית עומד פר CanCurXמחקרו של פרופ' רפי למפרכט חברת 

 .Carmel Innovations Ltd – 2014החברות קיבלו השקעה מהקרן שהקימה כרמל בשנת 

בהובלת המחקר של פרופ' אהרון  SpalRXחברה נוספת שהוקמה ע"י כרמל וגייסה השקעה הינה חברת 

 אביבי, פרופ' אירנה מאנוב ודר' עימאד שמס.

אשר גייסה כסף ממשקיעים  CA Innovations 2–של כרמל  הוקמה הקרן השנייה 2018בנוסף במהלך שנת 

פרטיים וכן חתמה על הסכם השקעה עם החברה הכלכלית של חיפה. קרן זו  כבר השקיעה בחברה נוספת 

 שבהובלת המחקר עומדת דר' טלי טרייביץ. Seaerra Visionשהקימה כרמל, חברת 

ות מובילות בארץ ובעולם, לדוגמא : הסכמים במהלך השנים חתמה כרמל על מספר רב של הסכמים עם חבר

עם דר' שולי בראמלי,    MSDלשת"פ מחקרי עם פרופ' אור דונקלמן ועם דר' דן פלדמן ; חברת   Samsungעם 

עם פרופ' שי גורון, מפא"ת עם דר' רועי דיאמנט,  Amazonעם פרופ' קובי רוזנבלום, חברת  Animaחברת 

עם פרופ' סולומון ואסר, החוג לסיעוד עם  Biotech C3 רייסטר, חברת עם דר' רועי ט  Medasenseחברת 

 & Energean Oilמכללות תל אביב ורמת גן, פרופ' דן צ'רנוב עם רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, חברת 

Gas  וחברת Ratio Oil Explorations עם דר' איציק מקובסקי, חברתSource  עם דר' עינת קודש, רפא"ל עם

עם פרופ' רחל לב  Anima EYעם דר' אוסי מוקרין, חברת   GMטלי טרייביץ ודר' ניקולס ולדמן, חברת דר' 

. הסכמים אלו קידמו את המחקרים בנושאים אלו Bara Herbsויזל ופרופ' גל ריכטר לוין עם חברת 

 באוניברסיטה.

ות לחדשנות )המדען הראשי( בנוסף חוקרי האוניברסיטה זכו באמצעות חברת כרמל בתוכניות שונות של הרש

ששילבו מחקר ופיתוח בשיתוף התעשייה במאגדים שונים מטרו, נפטון, אינופמדיה, עומק, פנומיקס. כמו כן 

ובמסגרת שת"פ דו לאומי ישראל / איטליה חתמנו על   LiveUו  Elbitבמסגרת מגנטונים נחתמו הסכמים עם 

 .Agridaהסכם עם חברת 

 

 ים עם מערכות הבריאות בארץשיתופי פעולה מחקרי. 12

שיתופי פעולה מחקריים רבים עם מוסדות הבריאות בארץ  נםלמדעי הרווחה והבריאות יש לחוקרי הפקולטה

 כגון:  

המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות, בי"ח רמב"ם, קרן מכבי למחקר, בי"ח בני ציון, קופ"ח מכבי, כללית 

ח שיבא, המרכז לבקרת מחלות ומשרד הבריאות, האגודה שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת, בי"

למלחמה בסרטן, בי"ח העמק, בי"ח שיבא, בי"ח כרמל, בי"ח אסותא, בי"ח הלל יפה, המרכז הרפואי שער 

 מנשה ועוד.
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כדוגמה לשת"פ מחקרי משמעותי, פרופ' דיויד רועה, פרופ' מרק גלקופף מהחוג לבריאות נפש קהילתית ופרופ' 

החוג לסיעוד הובילו בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות וקרן לזלו נ. טאובר את התכנית אפרת שדמי מ

( בין השנים PR-ROMהלאומית להערכת מדדי תוצאה ותהליכים במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה )

2012-2017.  

הנתונים  בבריאות הנפש ונותני השרות שלהם, ניתוח התכנית כללה איסוף נתונים אחת לשנה ממשתקמים

 . 2017והנפקת דוחות מסכמים ומאמרים מדעיים. הפרויקט זכה במקום שני של פרס מנכ"ל הבריאות לשנת 

בנוסף קיימת הכשרה מעשית לסטודנטים. בפקולטה שלנו הסטודנטים יוצאים להכשרה מעשית בשטח 

 –עם משרד הבריאות  המתבצעת בבתי החולים, בקופות החולים וכו'. בימים אלו עומד להיחתם הסכם סינוף

מחוז חיפה לעיגון שיתופי הפעולה בין הפקולטה למחוז. כמו כן, כחלק מהפעילות המשותפת עם בי"ח רמב"ם 

 הוקמה וועדה משותפת לעידוד מחקרים משותפים של חוקרי הפקולטה עם חוקרי ורופאי בי"ח רמב"ם.

 
 פעילות למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב. 13

ש השנים האחרונות ממשיכה אוניברסיטת חיפה ליטול חלק באירוע "ליל המדענים" המתקיים בשיתוף בשלו

 והמוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  ומשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל עם האיחוד האירופי

עם מדענים וחוקרים, הרצאות בנושאי מחקר  האירוע כולל פעילויות מדעיות מגוונות ומלהיבות, מפגשים

מחלקות שונות באוניברסיטה, סיורים, הדגמות, סדנאות והפעלות לכל המשפחה ולכל הגילאים ופתוח מ

 לקהל הרחב ללא תשלום. 

 האירוע זוכה לפרסום וחשיפה תקשורתית באמצעים מגוונים וקהל מבקרים רב מאזור חיפה והצפון רבתי. 

הלך השנתיים האחרונות, הינה ייצוג פעילות נוספת למען הנגשת פירות המחקר המדעי לציבור הרחב במ

מוזיאון הכט את אוניברסיטת חיפה באירוע יום המדע הישראלי הנערך מטעם משרד המדע הטכנולוגיה 

ישראל, שוכן בתוך  והחלל. מוזיאון הכט, שהינו אחד המוזיאונים החשובים לאמנות ולארכיאולוגיה של ארץ־

ד מהעשייה האקדמית והמחקר באוניברסיטה. המשתתפים קמפוס אוניברסיטת חיפה ומהווה חלק בלתי נפר

שנות  70עברו בין העמדות מחקר, הדוכנים, סדנאות היצירה וההפעלות השונות, אשר כולן עמדו בסימן 

צפון. האירוע והחדשנות ישראלית. כל האירועים התקיימו ללא תשלום והיו פתוחים לקהל הרחב מאזור חיפה 

 ת נרחבת. זכה לפרסום וחשיפה תקשורתי

החל משנת תשע"ט יתקיים לראשונה הפנינג חוויתי ומרגש לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם 

ערך בשיתוף בין מוזיאון הכט לנציבות לשוויון זכויות ימוגבלות, בנושא  "חיים ביחד, מבלים ביחד!". האירוע 

מטעם "העמותה לנגישות דרכה לנגישות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ולמחלקת החינוך והה

ישראל". מטרת ההפנינג הינה להגיש את הקהל עם הקשיים עימם מתמודדים אנשים בעלי מוגבלויות ביום 

סא גלגלים, שיחה עם כבדי שמיעה בשפת הסימנים, טעימת מאכלים ייום כגון: נסיעה במסלול מכשולים על כ

 ללא האפשרות לראות ועוד.

 פתוחה לקהל הרחב ללא תשלום.פעילות זו תהיה 

 

 מדיניות ארוכת טווח והדרכים הננקטות להגשמתה. 41

בשנים האחרונות ממשיכה האוניברסיטה להשקיע מאמץ בשיפור מתמיד בכל הנוגע לאיכות מדעית ומצוינות 

מחקרית. לנגד עיננו הופכת האוניברסיטה לאחד ממוסדות המחקר המובילים בישראל, והיא נחשבת 

 נת ביותר בתחומים אקדמיים מסוימים גם ברמה הבינלאומית. למצטיי
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בנוסף, השנים האחרונות מאופיינות בתהליכים בהם האוניברסיטה הופכת לרבת קמפוסים, ומרחיבה בצורה 

משמעותית את פעילותה בעיר התחתית בחיפה. התרחבות זו מסייעת להשתלבות מחקרית ואקדמית בתחומי 

 ם בשנים הבאות:ותמשיך ג הרפואה וההייטק

  ,המשך חיזוק המגעים לאיחוד עם מכללת 'בראודה' והפיכתה לפקולטה להנדסה של האוניברסיטה

 המרכז האקדמי 'ויצו' והפיכתו לפקולטה לעיצוב.איחוד עם ו

 בנייתו של מגדל תגליות הבריאות על שם "הלמסלי",  -שיתוף הפעולה עם הקריה האקדמית רמב"ם

 חה והבריאות ואת המחקר בתחום מדעי הטבע. חזק את תחומי הרוויאשר 

  התפרשות ביה"ס למדעי הים לאורך רצועת החוף של מדינת ישראל, עם הקמת תחנות חדשות

 ומעבדות מחקר.

  התפרשותה של האוניברסיטה בכלל אשר מרחיב בצורה משמעותית קמפוס העיר התחתית בחיפה

לרבים  נגיעה יש הנתונים למדעינים. הקמת ביה"ס למדעי הנתוגם ויאפשר התחומים הקיימים 

 רק לא דרך ופריצת פוטנציאל, חדשנות בחובם טומנים האקדמי, והם המרחב של התוכן מתחומי

פיתוחו האקדמי של  כי ספק אין. והרוח החברה במדעי גם אלאומדעי הבריאות  המדויקים במדעים

ויתרום  דיסציפלינות של רב בשלל והמחקר ההוראה מבחינת אקדמית מדרגה לקפיצת התחום, יביא

 .והביטחוניים הכלכליים בהיבטים ישראל מדינת של הלאומי לחוסן

 התפישה כי שוק העבודה גם עומדת  - מהפכת ה"מולטיברסיטה" אותה השיקה אוניברסיטת חיפהב

של העתיד, ידרוש ידע רב תחומי ויכולות רחבות בנוסף להתמחויות הספציפיות. על מנת להיות 

מקצועות העתיד, יש לשלב יותר מתחום אחד כדי ליצור ידע משולב ורב תחומי שיאפשרו מוכנים ל

לסטודנטים יכולות כמו גמישות מחשבתית, כעיבוד נתונים וחשיבה מחוץ לקופסא. מכך נגזרת 

שבירת החומות הקיימות ויצירת שילובים בין  - משימת הפיתוח האקדמי של אוניברסיטת חיפה

ר לכאורה אינם קשורים זה לזה, אולם עשויים לתת מענה לצורך ממשי בסביבה תחומי ידע שונים אש

 עתירת ידע ומידע, ואף לפתוח פתח ליצירת תחומי ידע חדשים לגמרי. 

 

 

 בברכה,

 

 
 

 נשיא, פרופ' רון רובין
 
 
 
 
 
 

 פרופ' גוסטבו מש, הרקטורהעתק: 
 מר ברוך מרזן, סגן הנשיא ומנכ"ל             

 ד"ר שרון לינק, המזכיר האקדמי             
  גב' ליבי עודד, עוזרת בכירה לנשיא ומרכזת הנהלה             
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  1עמוד   

 

 

 2019מרץ 

 

 תמצית - אוניברסיטת תל אביב בדוח האקדמיה הלאומית למדעים
 

בתנופה של פיתוח אקדמי ופיזי, וזאת לאחר השנים הקשות  בעשור האחרוןאוניברסיטת תל אביב נמצאת 

של "העשור האבוד": חברי סגל מצטיינים ממלאים מחדש את השורות שהתדלדלו בשנים הקודמות, יותר 

ת ופרויקטים מחקריים, ויותר שיתופי פעולה בינלאומיים. העשייה הזו מתאפשרת, בין היתר, בעזרת התכני

ת משאבים שהאוניברסיטה מגייסת. גיוס המשאבים מאפשר בעיקר פיתוח של ת של ות"ת ובזכוושנתי-הרב

 תחומי מחקרי קיימים וחדשים וגם פיתוח פיזי.

 

ממשיך את המגמה שהוצגה בדוח הקודם, תוך הרחבת העשייה  2019עד  2016הדוח הנוכחי לשנים 

 הבינתחומית, הבינלאומית, וטיפוח החדשנות והיזמות בלמידה. 

 

המיועדת לאפשר לה להיות  ,שלבי-שגובשה בתהליך תלת ,פי תכנית אסטרטגית-ה פועלת עלהאוניברסיט

אוניברסיטת מחקר מובילה ברמה בינלאומית והראשונה בישראל. התכנית בנויה על שלושה עמודי תווך: 

למתן קביעות ולקידום; קביעת סדרי עדיפויות  ,חידוד הדרישות האקדמיות לגיוס חברי סגל חדשים

 להקצאת תקנים אקדמיים ליחידות; והיערכות אקדמית במסגרת של בתי ספר.

 

 מטבע הדברים המחקר נמצא במקום הראשון בסדר העדיפויות של האוניברסיטה:

 .חוקרים חדשים גויסו בשלוש השנים האחרונות 140 .א

חדשות שעלותן הולכת וגדלה, הן בשל התייקרות הציוד עבור כשליש מהסגל החדש נבנו מעבדות  .ב

המדעי והן בשל התחרות על גיוס המצטיינים שבמצטיינים. המעבדות החדשות נבנות רובן ככולן 

 מכספי תרומות שהאוניברסיטה מגייסת.

חוקרי האוניברסיטה הגדילו בשנים האחרונות באופן משמעותי את מענקי המחקר התחרותיים   .ג

. תוצאה זו התאפשרה, בין היתר, בזכות הרחבת המערך ERC-וך מתן דגש למענקי השבהם זכו, ת

  התומך בהגשת הצעות מחקר ובניהול המענקים.

גם כאן  –האוניברסיטה ממשיכה להשקיע סכומים גדולים בתשתיות מחקר ובמרכזי מחקר חדשים  .ד

 רוב ההשקעה מקורה בתרומות.

 

 :האוניברסיטההוראה הינה הייעוד השני של 

האוניברסיטה ממשיכה לחדש ולעדכן את תכניות הלימוד שלה: בשלוש השנים האחרונות הושקו  .א

תכניות מצטיינים משולבות לתואר ראשון  5מסלולים;  8תכניות חדשות לתואר ראשון ועוד  7

 תכניות תואר שני ושתי תכניות תעודה. 10ושני; 

קורסים  14בלמידה: במסגרת טאו אונליין פותחו  האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים בחדשנות .ב

מקוונים במלואם הזוכים להצלחה רבה; בשיתוף בין טאו אונליין ובית ספר סגול למדעי המוח 

 לחקר הלמידה. MINDUCATEהוקם מרכז 

האוניברסיטה משקיעה  1בהרכב אוכלוסיית הסטודנטים בכדי להתמודד עם המציאות החדשה .ג

 16%-גיוס סטודנטים מהחברה הערבית ששיעורם הגיע בתשע"ט למשאבים ומאמצים רבים ב

 ובפיילוטים לשילוב בוגרי החינוך החרדי בלימודים בקמפוס )ולא בהפרדה(.

                                                           
במספר תלמידי התואר הראשון בכל  2%בארבע שנים האחרונות מתרחש מהפך דמוגרפי עם ירידה של כמעט  1

 המערכת: 

במספר הסטודנטים היהודים שאינם חרדים בצד עלייה גדולה במספר  10%-ירידה גדולה של יותר מ (1

 הסטודנטים הערבים ובוגרי החינוך החרדי. 
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מדעי הרוח זוכים לתשומת לב מיוחדת, הן ברענון תכניות הלימודים, הן בשילובים ייחודיים כמו  .ד

 "הנדסה ורוח", והן במאמצי שיווק.

 

 י של האוניברסיטה, שירות לקהילה, זוכה לתשומת לב גדולה:וגם הייעוד השליש

מדי יום מתקיימים אירועים רבים בקמפוס, שניתן להגדירו בתור "המתנ"ס הגדול ביותר  .א

 בישראל", ובהם אירועים ייעודיים לקהל הרחב כמו סדרת "אתנחתא" הזוכה להצלחה רבה.

אוניברסיטת תל אביב לנוער מנגישה ידע ומדע לדור העתיד, ומפתחת גם את דור עתיד של  .ב

מדענים מובילים במסגרת תכנית "מדעני העתיד". טאו אונליין הקימה "תיכון אקדמי מקוון" 

 אקדמיות.שתי ערים במסגרתו ואמצה 

שאות לשימוש חברת מסחור הידע של האוניברסיטה משקיעה הרבה ברישום פטנטים, במתן הר .ג

 בידע ובטכנולוגיות שפותחו באוניברסיטה, ובקידומן המסחרי.

 

 בינלאומיות, בינתחומיות ויזמות הינם שלושה ערכים מרכזיים המכוונים את פעילות האוניברסיטה:

מאות הסכמי שיתוף פעולה, מאות כנסים, מאמרים משותפים;  -הבינלאומיות נוכחת במחקר  .א

מלאות באנגלית לתואר ראשון ושני, שילוב תלמידי מחקר בתכניות תכניות לימוד  –ובהוראה 

 רגילות. 

הבינתחומיות אינה סיסמא, אלא מציאות המתרחשת בכל רחבי הקמפוס: בית הספר סגול למדעי  .ב

מרכז אתיקה, מרכז המוח ששבע פקולטות שותפות בו; בית ספר פורטר לסביבה, מרכז הננו, 

 .סייבר, מייצגים רק מספר דוגמאות

 8-יזמות הינה "השם האמצעי" של האוניברסיטה: בוגרי האוניברסיטה מביאים אותה למקום ה .ג

בעולם, והראשון מחוץ לארה"ב, בגיוס הון למיזמים שהקימו; יחידות רבות ובראשן הפקולטה 

אוניברסיטאי שזכה בקול הקורא של -לניהול מקיימות לימודי יזמות; והשנה הוקם מרכז יזמות כלל

 ות"ת.

 

בתי ספר חדשים כחלק מהתכנית האסטרטגית  8חדשנות אקדמית מחייבת גם חדשנות ארגונית: הקמה של 

של האוניברסיטה, ניטור צמוד של הפעילות האקדמית ותמרוץ בגין שיפורה, הקמת ארגון בוגרים הרותם 

עקבות הלא לשורותיו עשרות אלפי בוגרים, וגם מיתוג האוניברסיטה תחת נרטיב הסקרנות והעקשנות "ב

 נודע".

 

כל העשייה הגדולה הזו מחייבת גם תשתיות פיזיות של בניינים, מעונות וחניונים. האוניברסיטה נמצאת 

ביה"ס למדעי המחשב יחד עם בעשור האחרון בתנופת בנייה שחלקה כבר הסתיים )מוזיאון הטבע, 

הוראה במדעי החיים, הנדסה(, אוניברסיטת תל אביב לנוער, מרכז החדשנות(, חלקה בבנייה )מעבדות 

חלקה לפני תחילת בנייה )ננו, ניהול( וחלקה בשלבים שונים של תכנון )אדריכלות, משפטים, פסיכולוגיה 

 ועוד(. גם כאן, כמו בהשקעות גדולות של תשתית מדעית, תרומות הן תנאי הכרחי.

 

 

שנתית של -התכנית הרבהאוניברסיטה תמשיך בפעולותיה לקדם את המחקר, ההוראה והשירות לקהילה. 

ות"ת מאפשרת את הבסיס ההכרחי לקיום האקדמי יחד עם פיתוח של מספר נושאים הזוכים לעדיפות 

ואילך יידרשו משאבים לאומיים גדולים בכדי להחזיר את  2020בעולם הגלובלי של לאומית. אולם, 

 גיוס תרומות, גדול ככל שיהיה, לא יספיק לשם כך. העולמית.שהיתה בו בצמרת האקדמיה הישראלית 

 

                                                                                                                                                                              
בתמהיל הסטודנטים: ירידה גדולה במדעי הרוח והחברה בצד עלייה בהנדסה, מדעי המחשב, רפואה שינוי  (2

 ובריאות.
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 2019מרץ 

 

 אוניברסיטת תל אביב בדוח האקדמיה הלאומית למדעים
 

בתנופה של פיתוח אקדמי ופיזי, וזאת לאחר השנים הקשות  בעשור האחרוןאוניברסיטת תל אביב נמצאת 

של "העשור האבוד": חברי סגל מצטיינים ממלאים מחדש את השורות שהתדלדלו בשנים הקודמות, יותר 

ת ופרויקטים מחקריים, ויותר שיתופי פעולה בינלאומיים. העשייה הזו מתאפשרת, בין היתר, בעזרת התכני

ת משאבים שהאוניברסיטה מגייסת. גיוס המשאבים מאפשר בעיקר פיתוח של ת של ות"ת ובזכוושנתי-הרב

 תחומי מחקרי קיימים וחדשים וגם פיתוח פיזי.

 

ממשיך את המגמה שהוצגה בדוח הקודם, תוך הרחבת העשייה  2019עד  2016הדוח הנוכחי לשנים 

 הבינתחומית, הבינלאומית, וטיפוח החדשנות והיזמות בלמידה. 

 

 2020האוניברסיטה תמשיך בפעולותיה לקדם את המחקר, ההוראה והשירות לקהילה. בעולם הגלובלי של 

שהיתה בו בצמרת ואילך יידרשו משאבים לאומיים גדולים בכדי להחזיר את האקדמיה הישראלית 

 העולמית.

 

 שנים האחרונותבהתרחבות פיזית של המוסד והקמת תשתיות מחקר חדשות  .1

 בתנופה גדולה של פיתוח פיזי: ממשיכהסיטת תל אביב אוניבר .1.1

נחתך והחל בפעילות אקדמית הטבע ע"ש שטיינהארדט  משכן הלאומי של אוספי .1.1.1

 ובפעילות למען הציבור

 נזריאן פרביס ויצחק פוראן ש"עלחדשנות בלמידה  המרכזהסתיימה בנייתו של  .1.1.2

בניין צ'ק פוינט שיאכלס את ביה"ס למדעי המחשב ואת היחידה לנוער שוחר מדע נמצא  .1.1.1

 לפני סיום

 בניין מעבדות הוראה במדעי החיים ע"ש סמולרש נמצא בבנייה .1.1.4

 בניין למחקר בפקולטה להנדסה ע"ש סמואלי נמצא בבנייה .1.1.5

 נמצא בקבלת היתר בנייה טכנולוגיה-ננוו מדע-המרכז לננו .1.1.6

  בשלבים מתקדמים של תכנוןנמצא לוקיי  לורי ש"ע ניהול בניין .1.1.7

, אגף חדש ע"ש בוכמן בפקולטה עזריאלי ש"ע לאדריכלות ס"ביהבשלבים של פרוגרמה:  .1.1.8

 למשפטים, בניין לחקר הטראומה בביה"ס לפסיכולוגיה

 קרקעי בבניין מחקר להנדסה נמצא בבנייה-חניון תת .1.1.9

 קרקעי בבניין מיטשל נמצא בתכנון מתקדם-חניון תת .1.1.10

 כיכר צימבליסטה בחזית בניין צ'ק פוינט לרווחת קהילת האוניברסיטה נמצאת בבנייה .1.1.11

 -כשיוסיפו  BOTבשיטת החלה בנייתם של שלושה מבנים נוספים  –מעונות הסטודנטים  .1.1.12

-מעונות איינשטיין )כבמסגרת הפרויקט שופצו  עד כה . פרויקטלמיטות נוספות  600

 . מיטות 1700-מיטות( ונבנו מעונות ברושים שבהם יש נכון להיום כ 960

 

 (:כולל) 2018-2016 ב שנרכשו עיקריות מחקר תשתיות .1.2

תשתית מחקרית מתקדמת במרכז דן דוד לחקר תולדות האדם, מוזיאון הטבע ע"ש  .1.2.1

שטיינהרדט: התשתית נועדה לתמוך בחקר הביולוגיה של האוכלוסיות הקדומות של ארץ 

היסטוריה ורפואה -ל בשלושה נושאים: אבולוציה של האדם המודרני, ביוישרא

 דארוויניסטית.

מרכז לדגי זברה: הקמת תשתית מחקרית שנועדה לאפשר עבודה עם דגי זברה כחיית  .1.2.2

 (.מוסדי -תשתית מענק ISFמודל )נתמך 
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מוסדי יורם  -תשתית מענק ISF( )נתמך NMRרכישת מכשיר תהודה מגנטית גרעינית ) .1.2.1

 כהן(. 

( )נתמך חלקית על ידי קרן mass spectrometryרכישת מכשיר ספקטרומטר מסה ) .1.2.4

 וולפסון ליאור מאיו וקרן אברהם(.

RNA  (signal analyzer spectrometry )רכישת מכשיר לאנליזת התא הבודד ברמת  .1.2.5

 )נתמך חלקית ע"י קרן וולפסון ליאור אמיו וקרן אברהם(.

( mJ 2) גבוהה בעוצמה TI :Sapphire pulsed laser  10,  OPA +מכשיר רכישת  .1.2.6

 )אבנר פליישר(

 )סימון גורפמן( X-ray diffractometerרכישת  .1.2.7

 )איליה קמינקר( T DNP EPR Spectrometer  9.5 Custom 9.5רכישת  .1.2.8

 )איליה קמינקר( dedicate sweepable magnet (0-9.5 T)רכישת  .1.2.9

 Siemensחברת של  1T-prismaרכישת  .1.2.10

 (אילן)מיכה  X-ray fluorescence רכישת מכשיר  .1.2.11

1.2.12. Confocal Microscope (inverted) )עמרי וורצל( 

1.2.11. ImageXpress Micro 4 high-content imaging system- Automated Widefield 

Microscopy )אבי אשכנזי( 

 )מרכז הננו( E-beam Evaporator, Vinci Tech, Franceרכישת  .1.2.14

 )מרכז הננו( Magnetron Sputter, Vinci Tech, Franceרכישת  .1.2.15

 Electroplating System for Cu, Ni, and Pt electrodeposition wasרכישת  .1.2.16

procured, Yamamoto Corp  (הננו)מרכז 

)מרכז  Thermal/Plasma Atomic Layer Deposition (ALD) tool TFS200רכישת  .1.2.17

 (הננו

 RAITH150 Two, a state of the art Ultra High Resolution Electron Beamרכישת  .1.2.18

Lithography system,  (הננו)מרכז 

1.2.19. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer coupled to the Infrared 

Microscope of ThermoFisher Scientific Nicolet™ iS™50 FT-IR Spectrometer. 

 )מרכז הננו(

1.2.20. TFS 200 Thermal/Plasma Atomic Layer Deposition (ALD) tool )מרכז הננו( 

1.2.21. Confocal system ((Nikon A1R)  )עמית סיט( 

1.2.22. PECVD )עמית סיט( 

1.2.21. Up to date confocal microscope+ incubation system+ two photon laser  איילת(

 לנסמן(

1.2.24. High power laser system )ישי פומרנץ( 

 

 

 :מחקר חדשים באוניברסיטה מרכזיו יחידות אקדמיותהקמת  .2
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 חדשות: אקדמיותיחידות  .2.1

 הוקמו בתי הספר הבאים:בתי ספר  11במסגרת במסגרת ארגון מחדש של היחידות האקדמיות 

ביה"ס לחברה ומדיניות המאחד את החוגים לסוציולוגיה, תקשורת, לימודי עבודה  .2.1.1

 ומדיניות ציבורית

המאחד את ביה"ס לסביבה יחד עם  פורטר ש"ע הארץ כדור ולמדעי לסביבה ס"ביה .2.1.2

 החוגים לגיאופיזיקה ולגיאוגרפיה

מאחד את החוגים לפילוסופיה ובלשנות, את מכון כהן להיסטוריה ביה"ס לפילוסופיה  .2.1.1

 ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, ואת התוכניות ללימודים קוגניטיביים ולמדעי הדתות

ללית, היסטוריה של המזה"ת, ומזרח ביה"ס להיסטוריה מאחד את החוגים להיסטוריה כ .2.1.4

 אסיה

ביה"ס למדעי התרבות מאחד את החוגים לאנגלית, ערבית, ספרות, לימודים קלאסיים,  .2.1.5

 ואת תכניות הלימודים בצרפתית, תרבות הילד ומחקר תרבות

מאחד את החוגים לארכיאולוגיה, היסטוריה של עם ישראל, לשון  ביה"ס למדעי היהדות .2.1.6

 , מקרא, פילוסופיה יהודית ותלמודעברית ובלשנות שמית

 ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה מאחד שתי מחלקות בפקולטה למדעי החיים .2.1.7

ביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא וביוטכנולוגיה מאחד שתי מחלקות בפקולטה  .2.1.8

 למדעי החיים

 

 מרכזי מחקר חדשים: .2.2

 מרכז דן דוד לחקר תולדות האדם .2.2.1

 מכון משפחת שמוניס לאנתרופולוגיה  .2.2.2

 מכון סילבן אדמס לספורט .2.2.1

 גלובאליים לאתגרים אסטרטגיים מדיניות לפתרונות מינץ בוריס מכון .2.2.4

 חיים משפר הנדסי למחקר זימין מכון .2.2.5

 חכמה לתחבורה ל"ז שמלצר שלמה מכון .2.2.6

 רטנר מרק ש"ע בודדות מולקולות של לכימיה מכון .2.2.7

 יין'בלוקצ ביישומי למחקר חוגג מכון .2.2.8

 קוואנטום .2.2.9

 מדעי מדע הנתונים  .2.2.10

 מרכז לחקר העיר )עירוניות( .2.2.11

 Translational Medicine (SPARK)מרכז ל  .2.2.12

 מרכז אינטראקציה אור וחומר .2.2.11

 מרכז לאנרגיה מתחדשת .2.2.14

 הזואולוגי הגן ושדרוג פיתוח .2.2.15

 

 

 לימוד חדשות תוכניות .1

 

 ראשון לתוארחדשות  תוכניות .1.1

 טק-ההיי במדעי ראשון לתואר תכנית .1.1.1

 פכ"מ: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטיםתכנית  .1.1.2

 מזון באבטחת הדגש עם בביולוגיה חוגית חד תכנית .1.1.1

 המוח במדעי חטיבה עם בפיזיקה חוגית חד תכנית .1.1.4

 המוח במדעי חטיבה עם צ"וחקב בסטטיסטיקה חוגית חד תכנית .1.1.5

 יהודית ערבית תרבות לימודי תכנית .1.1.6
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 החיים במדעי חטיבה עם בפיזיקה חוגית חד תכנית .1.1.7

 הראשון התואר בלימודי חדשים והקבצים מסלולים .1.2

 ניהול חדשנות בשיווק בתכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול .1.2.1

 בניהול ראשון לתואר הלימודים בתכנית וחדשנות יזמות ניהול הקבץ .1.2.2

 בסוציולוגיה ראשון לתואר חוגית-הדו בתכנית אנוש ומשאבי מנהיגות מסלול .1.2.1

 עבודה ובלימודי ואנתרופולוגיה

 ופסיכולוגיה פילוסופיה חוגי-בדו והקוגניציה התודעה חקר מסלול .1.2.4

 ובבלשנות בפסיכולוגיה חוגית-הדו בתכנית בלשנות-פסיכו מסלול .1.2.5

 אנתרופולוגיה-ובסוציולוגיה בתקשורת חוגית-הדו בתכנית דיגיטלית חברה חקר מסלול .1.2.6

 במתמטיקה חוגית-הדו בתכנית טק-להיי וסטטיסטיקה שימושית מתמטיקה מסלול .1.2.7

 צ"וחקב ובסטטיסטיקה

תכנית לימודים חדשה להנדסה ורוח במסגרתה תלמידים מצטיינים יכולים לשלב הקבצי  .1.2.8

 לימודים במדעי הרוח

 

 שני ראשון תואר לימודי לשילוב למצטיינים מסלולים .1.1

 האמנות בתולדות חוגית-החד בתכנית האמנות מקצועות מסלול .1.1.1

 ולטלוויזיה לקולנוע ס"בביה ראשון לתואר מצטיינים מסלול .1.1.2

 בניהול שני לתואר בחשבונאות ראשון מתואר מצטיינים מסלול .1.1.1

 בכלכלה שני לתואר למצטיינים שנתי ארבע מסלול .1.1.4

 בתקשורת למצטיינים ושני ראשון לתואר מסלול .1.1.5

 

 לתואר שני תוכניות .1.4

 האנגלית בשפה הגירה בלימודי שני לתואר בינלאומית תכנית .1.4.1

: לימוד תחום - והפקה בימוי -(MFA) וטלוויזיה בקולנוע שני לתואר בינלאומית תכנית .1.4.2

 דוקומנטרי קולנוע

 וגישור סכסוכים ניהול .1.4.1

 במשפטים העיוני השני לתואר הלימודים בתכנית רפורמה .1.4.4

  באמנויות בינתחומית תכניתבמסגרת הבאמנויות  ויצירה הבעה מסלול .1.4.5

 סוציאלית בעבודה השני התואר במסגרת חברתיות וזכויות מדיניות לקידום מסלול .1.4.6

, כללית בהיסטוריה השני התואר במסגרת אירופה ומזרח רוסיה בלימודי התמחות .1.4.7

 וספרות ישראל עם של היסטוריה

 במשפטים השני התואר במסגרת פורנזיים ומדעים פלילי במשפט התמחות .1.4.8

 המוח במדעי השני התואר במסגרת מוחי ומידול עצבית חישוביות מסלול .1.4.9

 בפסיכולוגיה שני לתואר למצטיינים בינתחומית תכנית .1.4.10

 

 תעודה לימודי .1.5

, וטלוויזיה קולנוע: לאמנויות בפקולטה שונים מקצועות עם הוראה תעודת שילוב .1.5.1

 התיאטרון ובאמנות במוזיקה

 בריאות מערכות בניהול תעודה לימודי .1.5.2

 

 .קליטת סגל וכיווני מחקר חדשים .4
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בכל תחומי הפעילות. דגש מיוחד ניתן  ,השנים האחרונות בשלושחברי סגל חדשים נקלטו  140 -כ

 לקליטת חברי סגל בנושאים בינתחומיים: מדעי המוח, ננו, סביבה, סייבר.

 

מענקי מחקר גדולים חדשים ממקורות שונים ותרומות שמאפשרות התפתחותם של כיווני מחקר  .5

 .חדשים

בשווי  ERC-ה של במענקים זכיות 14 האוניברסיטה לחוקרי היו (2018 עד 2016) בדוח בתקופת .5.1

. נוסף על המשאבים המשמעותיים שיעמדו לרשות החוקרים האלה יש מיליון יורו 51כולל של 

 בכך להעיד על האיכות הגבוהה של חברי הסגל החדשים שנקלטו בשנים האחרונות.

נוסף למענקי המחקר של האיחוד האירופי ולאלה של הקרן הלאומית למדע, ראוי לציין מענקים  .5.2

, ממשרד NIH-שחוקרי האוניברסיטה זכו בהם מקרן וולפסון, מה₪( סכומים של מיליוני גדולים )ב

 הביטחון, וממשרד המדע במסגרת שת"פ עם סין.

 

  .אוניברסיטאיים ובינלאומיים-שיתופי פעולה חשובים בין .6

אורח משמעותי קשריה הבינלאומיים בהתרחבו והועמקו , 2016-2018השנים האחרונות,  בשלוש .6.1

אוניברסיטת תל אביב, הן במדינות ובאזורים בהם התקיים גם בעבר שיתוף פעולה )צפון של 

אסטרטגיית  אמריקה ואירופה( והן באזורים חדשים, דוגמת אסיה )בראש ובראשונה סין והודו(.

הגלובליזציה של אוניברסיטת תל אביב זוכה למקום גבוה בסדר העדיפויות של המוסד ומשום כך 

 בידי סגן הנשיא, פרופ' רענן ריין.ניהולה הופקד 

 שיתופי פעולהלשיתופי פעולה אינדיבידואלים של אנשי סגל עם עמיתיהם במדינות שונות, נוספו  .6.2

 :יםברמה המוסדית עם אוניברסיטאות, מכוני מחקר ותעשיות במקומות שונ

אוניברסיטת תל אביב חברה למרכז המחקר המשותף של אוניברסיטת צ'ינגואה  .6.2.1

ברקלי שבעיר שנזן. זהו שלב נוסף בקשרים המתרחבים עם -ואניברסיטת קליפורניה

 אוניברסיטת צ'ינגואה, אשר כוללים מרכז משותף בתחומי הננוטכנולוגיה.

בעקבות הקמתו של מרכז משותף עם אוניברסיטת פקין בתחומי אבטחת מזון, נחתם  .6.2.2

 הסכם להקמת תוכנית דוקטורט משותפת בתחום זה.

 – DPI) ויזמות חדשנות במיזם הראשון הבינלאומי השותף היא אביב תל יטתאוניברס .6.2.1

Discovery Partners Institute)שיקאגו, אילינוי אוניברסיטאות עם יחד, אילינוי במדינת 

 .ווסטרן'ונורת

שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות אמריקאיות מרכזיות ממשיכים כדוגמת אוניברסיטת  .6.2.4

UCIrvine שיתוף פעולה עם אוניברסיטת מיאמי ומו"מ על הקמת מרכז משותף בתחום ה .

Wellnessהרחבה משמעותית של שיתופי הפעולה המחקריים עם אוניברסיטאות בגרמניה.; 

עם אוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף בתחומי הזקנה, מדעי המח ובריאות הציבור, 

(, TUBן והאוניברסיטה הטכנית של ברלין )במינכ LMUדוקטורט משותף עם אוניברסיטת 

 תחילתו של שיתוף פעולה עם אוניברסיטת קלן בתחומי התיאטרון ולימודי אפריקה. 

הצרפתי בננו מדע. החל שיתוף פעולה   CNRSנחתם הסכם לשיתוף פעולה מחקרי עם ה  .6.2.5

 MSUעם האקדמי הלאומית למדעים בסלובקיה, ושיתוף פעולה חדש עם אוניברסיטת 

 וסקבה, בתכניות הבינלאומיות שלנו לתואר שני בהגירה ויישוב סכסוכים.במ

 Indian Institute of Technology עם פ"שתבהודו הורחבו שיתופי הפעולה עם  .6.2.6

Bombay (IITB), (IITM) Indian Institute of Technology Madras, ו סייבר של בתחומים 

AI, כמו כן הורחבו שיתופי הפעולה עם  .ומים חכמה תחבורה, וכימיה חומרים הנדסת

 אוניברסיטאות ביטס פילני, וג'ינדל.
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שנות  1יישומה של תכנית לימודים משותפת במדעי החיים והנדסה המבוססות של  .6.2.7

שנות לימודים בתל אביב, הסטודנטים מקבלים תואר ראשון מתאפר  2בהודו ו לימודים

 ותואר שני מתל אביב.

נחתמו עם מספר גדול של אוניברסיטאות בצפון  הסכמים לסדנאות מחקר משותפות .6.2.8

, הסכמים עם אוניברסיטת אמורי ונוטרדאם, האוניברסיטה החופשית אמריקה ובאירופה

 (.ין, אוניברסיטאות גתה ופוטסדם הגרמניות ועודלשל בר

 ,מענקי מחקר משותפים לאוניברסיטת מונאש, מלבורן אוסטרליהשיתוף הפעולה ו .6.2.9

 ואוניברסיטת תל אביב מעודדים יוזמות מחקריות משותפות. 

 חילופים הסכם של תחילתו, ובמונטריאול בטורונטו אוניברסיטת עם פ"שת הרחבת .6.2.10

 מונטריאול אוניברסיטת עם פעולה שיתוף. המחשב ומדעי הנדסה בתחומי נשים לקידום

 . .תרופות וגילוי הסרטן לחקר חדש מרכז במסגרת

 הוא ולראשונה, סין-וישראל הודו-ישראל פורום במתכונת, אפריקה-ישראל פורום הוקם .6.2.11

 .באפריקה באוקטובר להתקיים עתיד המשך פורום. אביב בתל התקיים

האוניברסיטה גם מקדמת יוזמות משותפות לעמיתי פוסט דוק, דוגמת זו שנחתמה עם  .6.2.12

 ועם האוניברסיטה החופשית של ברלין אוניברסיטת פוטסדאם

מספר גדול יותר מאשר בעבר של סטודנטים  כיוםאוניברסיטת תל אביב מושכת   .6.2.11

  .בינלאומיים

שתי תכניות מלאות לתואר ראשון, אשר שפת ההוראה בהן היא מקיימת האוניברסיטה 

 ( ותכנית בהנדסת חשמל. LIBERAL ARTSאנגלית: תכנית במדעי הרוח )

אר שני, לצד שורה של תכניות תכניות בינלאומיות לתו 11האוניברסיטה מציעה 

בפקולטות למדעי החיים, להנדסה ולמדעים מדוייקים  לסמסטר אחד וקורסי קיץ.

הלומדים באנגלית ביחד עם לתואר שני  מתאפשרת קליטת תלמידי מחקר בינלאומיים

 בתחומים כמו: מתמטיקה, הנדסת חומרים ומדעי הצמח., וזאת סטודנטים ישראלים

( בשיתוף עם SUMMER SCHOOLSהאוניברסיטה מסגרות מיוחדות )בקיץ מקיימת  .6.2.14

דוגמת  התכנית בבריאות הציבור יחד עם אוניברסיטת ג'ונס  ,אוניברסיטאות מובילות

 הופקינס מבולטימור. 

הדגש שנותנת אוניברסיטת תל אביב על יזמות וחדשנות הפך את האוניברסיטה ליעד  .6.2.15

עסקים, חברות בינלאומיות ורשויות ממשל מבוקש לקורסים בנושאים אלה מצד אנשי 

הפקולטה לניהול של האוניברסיטה קיימה קורסי  ממדינות שונות במיוחד מסין והודו.

 הכשרה כאלה למאות רבות של אנשי עסקים וממשל מחו"ל.

 

 :2016-2018 במהלך משותפות מחקריות סדנאות/מחקרי פ"שת נערכו איתם בינלאומיים מוסדות .6.1

 University of California, Berkeley or the Lawrence Berkeleyברקלי )אוניברסיטת  .6.1.1

National Laboratory.ארה"ב ,) 

 (, ארה"ב.New York University School of Medicine) NYUאוניברסיטת  .6.1.2

 , ארה"ב.EMORYאוניברסיטת  .6.1.1

 , ארה"ב.Northwestern Universityאוניברסיטת  .6.1.4

 , ארה"ב.UNIVERSITY OF IOWAאוניברסיטת  .6.1.5

 (, ארה"ב.University of Marylandאוניברסיטת מרילנד ) .6.1.6

 (, ארה"ב.Portland State Universityאוניברסיטת פורטלנד ) .6.1.7

 , אוסטרליה.Swinburneאוניברסיטת  .6.1.8

 , אוסטרליה.Monashאוניברסיטת  .6.1.9
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  CURTIN UNIVERSITYאוניברסיטת  .6.1.10

 אוניברסיטת טורונטו, קנדה.  .6.1.11

 ( LIA Imaginano)-: אופטיקה CNRSהקמת מעבדה משותפות עם  .6.1.12

 ( UMI FILOFOCS) -: מדעי מחשבCNRSהקמת מעבדה משותפת עם  .6.1.11

 work “Trading Networks and the Trajectory ofבנושא CERNמחקר משותף עם   .6.1.14

Economic Institutions: Maritime Empires, Continental Empires, 1500-2000” 

 (, מינכן גרמניהLudwig-Maximilians-Unversitat Munchen) LMUאוניברסיטת  .6.1.15

 אוניברסיטת יוליך, גרמניה . .6.1.16

6.1.17. Technische Universität Berlin.גרמניה , 

 , גרמניה.Bayreuthאוניברסיטת  .6.1.18

6.1.19. Goethe-Universität.גרמניה , 

 (, גרמניה.FUBהאוניברסיטה החופשית של ברלין )  .6.1.20

6.1.21. Helmholtz-Institute  חוקרים/חוקרות בקמפוס( 28 -יותר מ, גרמניה )שת"פ מחקרי של 

6.1.22. CERN.צרפת , 

6.1.21. University of Modena and Reggio Emilia.איטליה , 

6.1.24. Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.איטליה , 

6.1.25. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese 

Academy of Sciences, China  

 ממשלת אקוודור בנושא גלאפגוס והסביבה הטבעית. .6.1.26

 מרכז מחקר ופיתוח כפר קרע המשולש .6.1.27

 

 –לשיתוף פעולה אקדמי עם אוניברסיטאות מכל העולם  הסכמים מאותכיום  יש לאוניברסיטה .6.4

 :האחרונות השנים בשלוש נחתמו מהם עשרות

מהאסטרטגיה להידוק הקשרים האקדמיים עם מזרח אסיה יש לאוניברסיטת תל  כחלק .6.4.1

 אוניברסיטאות עם 12-ו( חדשים מהם 9) סיניות אוניברסיטאות עם הסכמים 11אביב 

 (.חדשים 7) הודיות

 .משותפות דוקטורט לתכניות הסכמים 26 נחתמו האחרונות השנים בשלוש .6.4.2

 ארסמוס תכנית במסגרת אוניברסיטאות 10עם  הלפעו שיתופי יש האחרונה ובשנה .6.4.1

 .פלוס

 

 קשרי המוסד עם ות"ת ועם גופים ממשלתיים אחרים בנוגע למודל התקצוב ולנושאים אחרים .7

האוניברסיטה מקיימת קשרי עבודה טובים מאוד עם אגפי התכנון והתקצוב של ות"ת לגבי מודל  .7.1

להתייחסות וחלקן באות לידי ביטוי תקצוב ההוראה והמחקר. כל הבקשות והערות שלנו זוכות 

 בשוטף. מספר נושאים שלכולם יש השפעות רוחב נמצאים בדיונים מתמשכים.

אוניברסיטאי לניטור פרסומים אקדמיים. המהלך -האוניברסיטה היתה שותפה לייזום מהלך כלל .7.2

 CRISשזכה לתמיכת ות"ת וגם לתקצוב משמעותי שלה, הבשיל למכרז משותף למערכת 

(Current Research Information System שיצא בתחילת )המידע הארצי של מערכת ה2019 .-

CRIS  ינגיש את פירות העשייה האקדמית לציבור הרחב ולתעשייה בארץ ובעולם, יאפשר

 השוואות רלוונטיות בין תחומי מחקר שונים וגם ישמש לתקצוב רכיב המאמרים במודל המחקר.
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ברסיטה מקיימת קשרי עבודה רציפים עם הממונה על השכר, מכוח חוק יסודות התקציב האוני .7.1

 בונה.וזוכה לשיתוף פעולה 

 באמצעות ות"ת יש לאוניברסיטה גם קשרי עבודה עם אגף התקציבים באוצר ועם הלמ"ס. .7.4

 

קשיים במימוש החזון האקדמי של המוסד או בקליטת חברי סגל חדשים ונושאים אחרים הדורשים  .8

 תיקון

מצטיינים הינה האתגר האקדמי הגדול ביותר להמשך שגשוגה של קליטת חברי סגל  .8.1

האוניברסיטה. האתגר הזה מתעצם בתחומים הניסויים שבהם נדרשות הקמת מעבדות שעלותן 

הולכת וגדלה, הן בשל התפתחויות טכנולוגיות והן בשל תחרות בין המוסדות על סכומי ההשקעה 

לבניית המעבדות מגיעה מגיוס משאבים במעבדות. לא למותר לציין שכמעט כל המקורות 

 חיצוניים שאינם חלק מהתקציב השוטף.

בשנים האחרונות מתרחבת התופעה של צורך בתמיכה חוקרים בגיל הביניים, בעיקר חוקרים  .8.2

 המחליפים תחום מחקר.

בשנים האחרונות הפכו דירוגים בינלאומיים למרכיב שהאוניברסיטה נדרשת להתייחס אליו הן  .8.1

ם מנהלים, הן מצד תורמים וגם מסטודנטים המבקשים ללמוד בישראל. הדירוגים מצד וועדי

הבינלאומיים הינם נושא מורכב ויש בהם ליקויים רבים. חשוב להבין שבתחרות העולמית שבה 

יש לדירוגים נוספים מתחרים חזקים ממדינות צומחות )סין ומזרח אסיה, מזרח אירופה ועוד( 

 דמי של ישראל.השפעה על תפיסת המעמד האק

שנתיות האחרונות, ישראל -למרות ההשקעות בתקציב ההשכלה הגבוהה בשתי התוכניות הרב .8.4

. הפער הזה משפיע על יכולת התחרות של האקדמיה OECD-נמצאת בפער מול מדינות ה

הישראלית, ויש לו מספר מימדים ובהם הנתונים שמוסד נאמן מפרסם על שחיקת מיקומה של 

 רים והציטוטים פר מיליון תושבים.ישראל במספר המאמ

 

 והחברה הרוח מדעי של מצבם את לשפר ממוקדת פעילות .9

האוניברסיטה מקפידה לשמור על חלקם יחסי של מדעי הרוח והחברה במספר חברי הסגל, וזאת  .9.1

 למרות השחיקה הגדולה במספרי הסטודנטים בהם.

מיוחד לפקולטה למדעי הרוח במסגרת הארגון החדש של האוניברסיטה בבתי ספר ניתן דגש  .9.2

 שנערכה בארבעה בתי ספר )היסטוריה, תרבות, פילוסופיה ויהדות(.

הפקולטה למדעי הרוח סיימה תהליך אסטרטגי לבנייה מחדש של תכניות הלימודים שלה. תוצאת  .9.1

התהליך הינה קורסי יסוד משותפים מחד, ומתן אפשרויות בחירה בהקבצים המקנים מיומנויות 

 מצד שני.

אוניברסיטה השיקה תכנית חדשנית "הנדסה ורוח" המאפשרת לתלמידים מצטיינים להחליף ה .9.4

 קורסי בחירה בהנדסה בהקבצי קורסים במדעי הרוח.

 גיוס סטודנטים למדעי הרוח זוכה לעדיפות באגף השיווק. .9.5

תלמדו את מה  –קמפיין גדול תחת הכותרת "תהיו פרקטיים  2017האוניברסיטה ערכה בשנת  .9.6

שבאמת מסקרן אתכם. הפקולטה למדעי הרוח". הקמפיין כלל שילוט חוצות, והפצת סרטון 

 שהופק במיוחד במדיה הדיגיטלית.

 

 

 .פרסים, כיבודים והכרה שקיבלו חוקרים במוסד .10

 פרסי ישראל:  .10.1

 .(ז)תשע" ההנדסהחקר  - אורי שקדפרופ'  .10.1.1

 .(ז)תשע" חקר המשפט – כהן ניליפרופ'  .10.1.2

  .(ז)תשע" חקר החינוך – מרגלית מלכהפרופ'  .10.1.1

 .(ז)תשע" חקר המוזיקה, ורדי ז"ל אריהפרופ' אמריטוס  .10.1.4
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  12עמוד   

 

 

 

 פרסי אמת: .10.2

 .(2018) סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – החברהמהפקולטה למדעי  הרצוג  חנהפרופ'   .10.2.1

 .(2017) כלכלה - למדעי החברהמהפקולטה   אמריטוס אסף רזיןפרופ'   .10.2.2

 . 2016) ) עבודה סוציאלית – החברהמהפקולטה למדעים  סלומון  זהבהפרופ'   .10.2.1

 .(2016) מתמטיקה – למדעים מדויקיםמהפקולטה  ברנשטיין יוסףפרופ'   .10.2.4

 

  :פרס קריל .10.1

 .(2015) מדויקים למדעי הפקולטה  - דניאל דויטש ר"ד .10.1.1

 .(2014) , הפקולטה למדעי החייםיוסי יובלד"ר  .10.1.2

 (2017ד"ר שירי צ'צ'ניק, הפקולטה למדעים מדויקים ) .10.1.1

 .(2017) הפקולטה למדעי החייםד"ראילון שני,  .10.1.4

 

 

 :פרס הומבולדט .10.4

 .(2017) מדויקים םמהפקולטה למדעי דוד אנדלמןפרופ'  .10.4.1

 .(2016)הרוח  מהפקולטה למדעי פרופ' רענן ריין .10.4.2

 .(2016)הרוח  מהפקולטה למדעי פרופ' מנחם פיש .10.4.1

 .(2016)הרוח  מהפקולטה למדעי פרופ' אמריטה שולמית וולקוב .10.4.4

 

 :פרס מפעל הפיס למדעים ולמחקר ע"ש לנדאו .10.5

 .(2018) מהפקולטה למשפטים מנחם מאונטנרפרופ'  .10.5.1

 

 :פרס קדר למחקר פורץ דרך .10.6

 (2018גולדרייך מהפקולטה להנדסה )-פרופ' דנה רון .10.6.1

 (2018פרופ' אילה ארד מהפקולטה לניהול ) .10.6.2

 (2018פרופ' אסף פינקוס מהפקולטה לאמנויות ) .10.6.1

 (2018) למדעים מדויקיםמהפקולטה  יפתח הייטנרפרופ'  .10.6.4

 (2017ברמן מהפקולטה למדעי החברה )לי נירה' פרופ .10.6.5

 (2017מדויקים )רודד שרן מהפקולטה למדעים פרופ'  .10.6.6

 (2017עודד הוד מהפקולטה למדעים מדויקים )פרופ'  .10.6.7

 (2017רון שמיר מהפקולטה למדעים מדויקים )פרופ'  .10.6.8

 (2017רועי מוקמל מהפקולטה למדעי החברה )פרופ'  .10.6.9

 (2016זינגר מהפקולטה לניהול )-פרופ' גל אויסטרייכר .10.6.10

 (2016פרופ' עדי אריה מהפקולטה להנדסה ) .10.6.11

 (2016מהפקולטה למדעים מדויקים ) שטייןרטאשירי פרופ'  .10.6.12

 (2016יוסף מהפקולטה למדעי הרוח )-פרופ' ארז בן .10.6.11

 (2016פרופ' אייל בנבנישתי מהפקולטה למשפטים ) .10.6.14

 

 ד"ר ועמית כבוד .10.7

, הסורבוןמהפקולטה למדעים מדויקים: ד"ר כבוד של  שמיידלר' אמריטוס דוד פרופ .10.7.1

 (2018) צרפת

גוריון -בן אוניברסיטת של כבוד"ר ד: החיים למדעי מהפקולטה נלסון נתן אמריטוס' פרופ .10.7.2

(2018) 
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  13עמוד   

 

 

פרופ' יוסי קלפטר מהפקולטה למדעים מדויקים: ד"ר כבוד של האקדמיה הסלובקית  .10.7.1

 (2018למדעים )

פרופ' יוסי קלפטר מהפקולטה למדעים מדויקים: פרופסור כבוד של אוניברסיטת  .10.7.4

 (2017צ'ינחואה, סין )

10.7.5.  

 קנדה, וורטלו' נוגה אלון מהפקולטה למדעים מדויקים: ד"ר כבוד של אוניברסיטת פרופ .10.7.6

(2017) 

 וינה אוניברסיטתמהפקולטה למדעי החיים: ד"ר כבוד של  ויץ' אמריטוס יצחק פרופ .10.7.7

(2017) 

 (2017) הטכניון של כבוד עמית: החיים למדעי מהפקולטה לשם יוסי' פרופ .10.7.8

 

 

10.8. AcademyIsrael Young  

 

 

Dr. Yael Sternhell, Humanities, Member of the Israel Young Academy 
of Sciences and Humanities 2017 

 

 

Dr. Joseph (Sefy) Hendler, Arts, Member of the Israel Young Academy of 
Sciences and Humanities 

2017 

 

 

Prof. Bilha (Billie) Melman, Medicine, Member of the Israel Academy of 
Sciences and Humanities  

2017 

 

 

Dr. Noam Mizrhi,  Humanities, Member of the Israel Young Academy of 
Sciences and Humanities 

2017 

 

 

Dr. Hila Shamir, law, Member of the Israel Young Academy of Sciences 
and Humanities 

2017 

 

 

Dr. Tamar geiger, Life Sciences, Member of the Israel Young Academy of 
Sciences and Humanities 

2017 

 

 

Prof. Gideon Rechavi, Medicine, Member of the Israel Academy of 
Sciences and Humanities 

2017 

 

 

Prof. Tomer Volansky, Exact Sciences, Member of the Israeli Young 
Academy  

2017 

 

 

Dr. Yuval Nir, Medicine, Member of the Israel Academy of Sciences and 
Humanities 

2018 

 

 

 

10.9. Different Prizes  

 

 

Prof. Shiri Artstein-Avidan, Exact Sciences, Erdos prize 2016 
 

 

Prof. Nitsa Ben-Ari, Humanities, 2015 German-Hebrew Translation Prize 2016 

 

 

Prof. Michael Gluzman, Humanities, 2015 Bahat Prize for Outstanding 
Academic Manuscript 

2016 

 

 

 Dr. Or Hen, Exact Sciences, Israel Physical Society Prize for Best 
Experimental Thesis in 2015 

2016 

 

 

Multipiano Ensemble, Arts, Israel Minister of Culture Prize for Best Israeli 
Chamber Ensemble 

2016 

 

 

Prof. Moshe Tur, Engineering, MAFAT Prize for Creative Thinking in 
Defense R&D 

2016 

 
 

Prof. Tomer Volansky, Exact Sciences, Israel Physical Society Young 2016 
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Faculty Prize for 2015 

 

Prof. Noga Alon, Exact Sciences, 2016 Edsger W. Dijkstra Prize 2017 

 

 

Prof Illana Gozes, Medicine, 2016 RARE Champion of Hope Science 
International Prize by Global Genes 

2017 

 

 

Prof. Joshua Jortner, Exact Sciences, Inaugural Prize of the Israeli Council 
of Higher Education 

2017 

 

 

Dr. Wojciech Samotij, Exact Sciences, George Polya Prize of the Society 
for Industrial and Applied Mathematics 

2017 

 
 

Dr. Assaf Sharon, Humanities, Oxford Studies in Political Philosophy Prize 2017 

 
 

Prof. Marc Teboulle, Exact Sciences,  SIAM Optimization Prize 2017 

 
 

Prof. Tamir Tuller, Engineering, 2016 Juludan Research Prize  2018 

 
 

Prof. Martin Kupiec, Life Sciences, Landau Prize for Genetics  2018 

 

 

Prof. Menachem Mautner, Law, Mifal Hapais Landau Prize for the 
Sciences 

2018 

 

 

Prof. Abraham Nitzan, Exact Sciences, Joseph O. Hirschfelder Prize for 
2017-18 of the Theoretical Chemistry Institute (TCI)  

2018 

 

 

Prof. (emer.) Emanuel Peled, Exact Sciences, Israel Ministry of Defense 
Prize 

2018 

 

 

Prof. Itamar Rabinovich, Humanities, Washington Institute 2017 Book 
Prize Gold Medal  

2018 

 

 

Prof. Issachar Rosen-Zvi, Law, Holon Prize for Scholarship on Local 
Government  

2018 

 

 

Prof. Issachar Rosen-Zvi, Law, Fatal Prize for Legal Research in Procedural 
Law 

2018 

 
 

Dr. Eran Socher, Engineering, Rosetrees Trust Interdisciplinary Prize 2017  2018 

 
 

Dr. Eran Stark, Medicine, Rosetrees Trust Interdisciplinary Prize 2017  2018 

 
 

Prof. Neta Ziv, Law, Cheshin Prize for Excellence in Legal Scholarship  2018 

 

 

Prof. Eynat peled,  Social Sciences, Prof. Yossi Katan Memorial Prize for the 
contribution of theoretical knowledge to the practice of social work, 

2018 

 
 

Prof. Roy Beck-Barkai, Exact Sciences, Juludan Research Prize 2018 

 
 

Prof. Niv Buchbinder, Exact Sciences, SIAM Outstanding Paper Prize  2018 

 

 

Dr. Nitzan Censor, Social Sciences, 2017 Sieratzki Prize for Advances in 
Neuroscience  

2018 

 
 

Prof. Tal Dvir, Life Sciences, Rappaport Prize for Biomedical Sciences  2018 

 

 

Dr. Roey Amir, Exact Sciences, The Israel Chemical Society Prize For the 
Outstanding Young Scientist, 2018 
 

2016 

 

 

10.10. Different Awards 
 

 

 

Prof. Yosef Gorny, Humanities, Tel Aviv Municipality Award for Public 
Service 2016 

 

 

Dr. Vered Maimon, Arts, College Art Association Millard Meiss 
Publication Award 

2016 

 

 

Prof. Gal Oestreicher-Singer, Management, 2015 Sandra A. Slaughter 
Early Career Award 

2016 

 

 

Prof. Dov Te'eni, Management, 2015 LEO Award for Lifetime Exceptional 
Achievement in Information Systems 

2016 
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Dr. Yuval Nir, Medicine, 2016 Adelis Award for Brain Research 2016 

 
 

Prof. Ron Shamir, Exact Sciences, 2016 RECOMB "Test of Time Award" 2016 

 
 

Prof. Roded Sharan, Exact Sciences, 2016 RECOMB "Test of Time Award"  2016 

 

 

Prof. Amos Fiat, Exact Sciences, 2016 ACM Paris Kanellakis Theory and 
Practice Award  

2017 

 

 

Prof. Nachum Dershowitz, Exact Sciences, CiE Best Paper Award of the 
12th International Conference on Comparability in Europe  

2017 

 

 

Prof. Rivka Savaya, Social Sciences, Award for Outstanding Social Worker 
at the Academy 

2017 

 
 

Prof. Hayit Greenspan, Engineering, INTEL Award 2017 

 

 

Prof. Alexandra Kalev, Social Sciences, 58th Annual Harvard Business 
Review McKinsey Award  

2017 

 

 

Prof. Dan Rabinowitz, Environmental Studies, Life and 
Environment Green Globe Lifetime Achievement Award 

2017 

 

 

Prof. Mooly Sagiv, Exact Sciences, Microsoft Research Outstanding 
Collaborator Award 

2017 

 

 

Prof. Inna Slutsky, Medicine, MetLife Foundation Award for Medical 
Research in Alzheimer's Disease 

2017 

 

 

Prof. Ran Spiegler, Social Sciences, 2017 Yrjö Jahnsson Award in 
Economics   

2017 

 

 

Prof. (emer.) Amotz Zahavi, Life Sciences, Israeli Society for Ecology and 
Environmental Sciences Lifetime Achievement Award 

2017 

 

 

Prof. Moshe Israelashvili, Education, 2017 International Collaborative 
Prevention Research Award (SPR) 

2017 

 
 

Prof. Roded Sharan, Exact Sciences, RECOMB 2017 "Test of Time Award"  2017 

 

 

Prof. Alexandra Kalev, Social Sciences, 2017 HBR McKinsey Award for co-
authored article  

2017 

 

 

Prof. Tova Milo, Exact Sciences, 2017 VLDB Women in Database 
Research Award  

2017 

 

 

Dr. Yael Sternhell, Humanities, 2017 Binkley-Stephenson Award from the 
Organization of American Historians 

2017 

 

 

Dr. Guy Stiebel, Humanities, 2017 SAF Awards Program (Field Discovery 
Award)  

2017 

 
 

Prof. Amnon Ta-Shma, Exact Sciences, STOC 2017 Best Paper Award  2017 

 

 

Prof. Alon Tal, Social Sciences, Haichen Award for best Israeli book on a 
geopolitical topic for 2017  

2017 

 
 

Dr. Michal Ben Naftali, Humanities, 2017 Sapir Award for Literature  2017 

 

 

Prof. Daniel Deutch & team, Exact Sciences, VLDB 2017 Best Paper 
Award  

2017 

 

 

Prof. Amit Gefen, Engineering, European Pressure Ulcer Society’s 2017 
Experienced Investigator Award 

2017 

 
 

Prof. Aeyal Gross, Law, Gorni Award in Public Law  2018 

 

 

Dr. Lena Salaymeh, Law, American Academy of Religion Book Award for 
Excellence, Textual Studies category 

2018 

 

 

Prof. Eynat peled, Social Sciences, The Influential Scholar Award, 
International Human Trafficking & Social Justice Conference, Ohio, USA 

2018 

 
 

Ms. Malka Itzkovitz, Medicine, Prof. Chaim Ring Memorial Lifetime 2018 
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Achievement Award  

 

Dr. Oded Rechavi, Life Sciences, Blavatnik Award for Young Scientists in 
Israel  

2018 

 
 

Dr. Arie Shaus, Exact Sciences, IS&T’s 2018 Charles E. Ives Journal Award  2018 

 
 

Prof. Eli Turkel, Exact Sciences, IS&T’s 2018 Charles E. Ives Journal Award  2018 

 

 

Dr. Guy Cohen, Exact Sciences, Hermann Kümmel Early Achievement 
Award  

2018 

 

 

Prof. Chaim Gans, Law, Jordan Schnitzer Book Award, Philosophy and 
Jewish Thought Category 

2018 

 

 

Dr. Michael Halperin-Sternfeld, Medicine, Colgate Award for Excellent 
Research in the Israeli Division IADR meeting 

2018 

 

 

Dr. Michael Halperin-Sternfeld, Medicine,Marian Gertner Institute for 
Medical Nanosystems Excellence Award 

2016 

 

 

Prof. Dov Te’eni, Management, SIOP Distinguished Scientific Contribution 
Award 2018 

2018 

 

 

 

10.11. Fellowships  

 

 

Prof. Ron Lifshitz, Exact Sciences, Fellow of the American Physical Society 2016 
 

 

Prof. Mooly Sagiv, Exact Sciences, Fellow of the Association for 
Computing Machinery 

2016 

 
 

Prof. Noga Alon, Exact Sciences, 2016 ACM Fellow 2016 

 

 

Prof. Haim Diamant, Exact Sciences, Fellow of the American Physical 
Society 

2016 

 

 

Prof. Haim Wolfson, Exact Sciences, 2016 Fellow of the International 
Society of Computational Biology (ISCB) 

2017 

 

 

Prof. Amit Gefen, Engineering, 2017 Fellow of the European Alliance for 
Medical and Biological Engineering Sciences 

2017 

 

 

Prof. Jeff Hausdorff, Medicine, Fellow of the Gerontological Society of 
America 

2017 

 

 

Prof. Michael Krivelevich, Exact Sciences, American Mathematical 
Society (AMS) Fellow 

2017 

 

 

Prof. Marc Teboulle, Exact Sciences, 2017 Fellow for the Society of 
Industrial and Applied Mathematics (SIAM); 

2017 

 

 

Prof. Arieh Solomon, Medicine, Silver Fellow in the ARVO Fellows Class 
of 2017  

2018 

 

 

Prof. Nadine Kuperty-Tsur, Humanities, IMERA Fellow at the University 
of Aix-Marseille  

2018 

 

 

Profs. (emer.) Eugene Rosenberg , Medicine, Karl August Möbius 
Fellowship for 2018 honoring lifetime achievement  

2018 

 

 

Ilana Zilber-Rosenberg, Medicine, Karl August Möbius Fellowship for 
2018 honoring lifetime achievement  

2018 

 

 

Prof. David Andelman, Exact Sciences, Chinese Academy of Science 
President's International Fellowship Initiative 

2016 

 

 

Prof. Gil Navon, Exact Sciences, 2016 Gold Medal of the International 
Society for Magnetic Resonance in Medicine 

2017 

 
 

Prof. David Steinberg, Exact Sciences, Shewhart Medal of the American 2018 
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Society of Quality (ASQ) 

 

Prof. Raanan Rein, Humanities, Reimar Lüst Award for International 
Scholarly and Cultural Exchange 
 

2016 

 

 

10.12. Miscellaneous Awards 
 

 

 

Prof. Zvi Fishelson, Medicine, European Complement Network (ECN) 
Medal for Lifetime Achievement 2016 

 

 

Prof. David Andelman, Exact Sciences, Technical University of Munich 
Ambassador 

2016 

 

 

Prof. Raanan Rein, Humanities, 2016 title of Comendador in Spain's 
Order of Civil Merit, granted by King Felipe VI. 

2017 

 
 

Dr. Roey Amir, Science and Engineering (PMSE) Young Investigator 2017 

 

 

Prof. Liat Kishon-Rabin, Medicine, 2017 The Graham Fraser Memorial 
Lecture by the British Cochlear Implant Group (BCIG) 

2017 

 
 

Mr. Arie Kutz, Humanities, Order of the Rising Sun of Japan  2017 

 

 

Dr. Roey Amir, Exact Sciences, American Chemical Society Division of 
Polymeric Materials 

2018 

 

 

Dr. Osnat Segal, Medicine, Chair of the Israeli Speech, Language & 
Hearing Association  

2018 

 

 

Prof. Gadi Algazi, Humanities, 2017 Natalie Zemon David Lectures at 
Central European University  

2018 

 

 

Prof. Marek Karliner, Exact Sciences, Foreign Member of the Polish 
Academy of Arts and Sciences  

2018 

 

 

Prof. Eliora Ron, Life Sciences, President-elect of the International Union 
of Microbiological Societies 

2018 

 

 

Prof. Yossi Shavit, Social Sciences, Member of the American National 
Academy of Education (NAEd)  

2018 

 
 

  

  

 

 .השתלבות נשים, חרדים ומיעוטים במחקר האקדמי ובהוראה .11

ממשיכה ביישום תכנית החומש האסטרטגית להוגנות מגדרית אוניברסיטת תל אביב  - נשים .11.1

. לשם כך 15%-ל 29%-להגדיל בחומש הקרוב את שיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר מ שמטרתה 

, שהביאה לגיבוש תכנית פעולה הכוללת תכנית נשיא האוניברסיטה מינה יועצת להוגנות מגדרית

דוקטורנטיות, מלגות -ה, תכנית מלגות נשיא לבתרחומש אסטרטגית, מינוי ועדות יישום בכל פקולט

סיוע לדוקטורנטיות ולחברות סגל היוצאות לכנסים בחו"ל עם תינוקות ועוד. בתכנית מושם דגש 

 ולמדעים מדויקים. מיוחד על גיוס פרואקטיבי של חברות סגל בפקולטות להנדסה

מובילים" לשילוב בוגרי בשלוש השנים האחרונות את תכנית "האוניברסיטה מפעילה  –חרדים  .11.2

החינוך החרדי בלימודים הרגילים בקמפוס. התכנית שהחלה כפיילוט בפקולטה למשפטים הורחבה 

חרדיות וחרדים בלימודים לתואר ראשון, ומספר  20-לתכניות נוספות בקמפוס. בתשע"ט החלו כ

תכנית לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת לחרדיות שנים  11דומה לתואר שני. בנוסף, פועלת מזה 

 המתקיימת במכללה החרדית בבני ברק )מבח"ר(. 

שיעור הסטודנטים הערבים בקמפוס. בתואר הראשון  ממשיך לגדולבשנים האחרונות  –ערבים  .11.1

גייסה רכז שיווק ייעודי לחברה הערבית האוניברסיטה . טבתשע" 16%-לכ 12%-גדל השיעור מכ

פעולות שיווק הממוקדות במטרה להגדיל את שיעור הערבים בתכניות לימוד שבהם  ונקטה במגוון

מודל ייחודי של תמיכה בסטודנטים ערבים בשנת  מפעילההאוניברסיטה ייצוגם נמוך משמעותית. 
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הלימודים הראשונה שלהם )פרויקט סאווה(, המיושם כיום במסגרת הקול הקורא של ות"ת 

להרחבת הנגישות לאקדמיה של בני מיעוטים. ביוזמת הממונה על קידום קליטת בני מיעוטים 

במסגרת  ים לסגל המינהליפרואקטיביות לגיוס ערבלות יבפעהאוניברסיטה החלה באוניברסיטה 

כל הפעולות בנושא החברה הערבית מוכוונות על ידי  .פרויקט משותף עם "קולקטיב אימפקט"

 ועדת היגוי שבראשה עומד ד"ר יוסף משראווי.

 

 (translational scienceשיתופי פעולה בולטים עם התעשייה והתפתחות המחקר התרגומי ) .12

האוניברסיטה על הקשרים עם הסקטור התעשייתי. תפקידה חברת רמות מופקדת מטעמה של  1.212

העיקרי הוא טיפול בקניין הרוחני הנוצר במעבדות האוניברסיטה ומסחורו במסגרת הסכמי רישיון 

אשר נחתמים עם חברות ישראליות ובינלאומיות. במסגרת פעילותה רמות מגייסת תקציבים 

ות החדשנות, משקיעים וקרנות ייעודיות. למחקר יישומי באוניברסיטה מחברות תעשייתיות, רש

בנוסף, רמות פועלת לגיוס כספים למעבדות האוניברסיטה באמצעות מכירת שירותי מחקר 

לתעשייה אשר ניתנים באמצעות מתן רשות שימוש במעבדות ובציוד אוניברסיטאי עם או בלי 

   מעורבות של אנשי סגל. 

 נתונים על היקף הפעילות: .12.2

 בקשות לפטנטים חדשים.  120-חוקרי האוניברסיטה מגישים מידי שנה כ      1.2.212

האוניברסיטה רושמת מדי שנה את המספר הגדול ביותר מבין האוניברסיטאות בישראל  .12.2.2

 . PCTשל פטנטים בשלב 

 הסכמי רישיון ומחקר. 40-50 -מדי שנה נחתמים כ .12.2.1

 יוני ש"ח.מיל 40-45מדי שנה מגוייסים תקציבים למחקר יישומי בהיקף של  .12.2.4

 15-מדי שנה מגוייסים תקציבים באמצעות מכירת שירותי מחקר לתעשייה בהיקף של כ .12.2.5

 ₪.מיליוני 

מיליוני דולרים  24 -את הקמתה של קרן מומנטום שגייסה כ 2011חברת רמות יזמה בשנת  .12.1

ומשקיעה בטכנולוגיות מבטיחות במטרה להשביחן  2014-ממשקיעים זרים. הקרן התחילה לפעול ב

טכנולוגיות ועד כה מסחרה  25-ם מסחור. מאז הקמתה של הקרן השקיעה הקרן בפיתוח של כבטר

 טכנולוגיות מבטיחות.  6-בהצלחה כ

כחלק מהפעילות הבינלאומית של האוניברסיטה, חברת רמות משתפת פעולה עם חברות  .12.4

 ,TATA ,EMC, Alibaba, Wiproבינלאומיות רבות הכוללות בין היתר את קונצרן הענק ההודי 

Western Digital, Samsung, Huawei, Chemchina, Novartis, Syngenta, Monsanto, 

TSMC, PayPal, Lonza  ,GM ,INTEL ,ASTRAZENECA ,Merck.ורבות אחרות , 

, המופקדת על עידוד יזמות וחדשנות בקרב TAU Venturesמות הקימה חברת בת בשם ר .12.5

, החברה TAU Venturesצעירים. במסגרת פעילותה של  סטודנטים לתואר ראשון וכמו כן בוגרים

ומציעה השקעות  מיליוני דולרים(  20 -מיליוני דולרים )אשר עשויה לגדול ל 6 -מנהלת קרן של כ

, שטחי משרד וכמו כן גישה למעבדות וחוקרי Mentoring $, 150,000-$ עד ל50,000בהיקף של 

מים צעירים וכמו כן מנהלת שיתוף פעולה הדוק מיז 8 -האוניברסיטה. עד כה השקיעה החברה ב

  עם שרות הביטחון הכללי באיתור טכנולוגיות בעלות פוטנציאל יישומי רלבנטי לצרכיו. 

 

 .הבריאות בארץ .11

פעילות מחקרית בבתי החולים היא אמצעי חשוב בקידום איכות הטיפול, השירות, וההוראה בבתי 

החולים. היא מאפשרת לבתי החולים לגייס כוח אדם איכותי ולעמוד בשורה אחת עם המרכזים 

הרפואיים המובילים בעולם. שיתוף פעולה זה מקדם הן את המחקר הבסיסי בקמפוס והן את הרמה 

 בתי החולים.  האקדמית של

 נתונים כלליים: .11.1
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מרכזים  שמונהבתי חולים ומרכזים רפואיים. מתוכם  20לפקולטה לרפואה מסונפים   .11.1.1

בתי חולים פסיכיאטרים, ארבעה  שישהרפואיים  כלליים, שני בתי חולים לילדים,  

 מרכזי שיקום וגריאטריה.

חברי סגל קליניים בעלה דרגה אקדמית מדרגת מרצה ומעלה.  1044בפקולטה  .11.1.2

 חוקרים במסלול האקדמי הרגיל. 516מתוכם 

, במסלול הרגיל, בדרגות   Phdחוקרים פעילים  בעלי 52בבתי החולים המסונפים  .11.1.1

 שונות. 

תלמידי דוקטורט  מונחים במעבדות המחקר בבתי החולים השונים על ידי  119 .11.1.4

 חוקרים מבתי החולים. 

לאוניברסיטה שלושה מכוני מחקר אוניברסיטאיים שממוקמים בבתי החולים.  במכונים אלו   .11.2

 חברי סגל תקניים של האוניברסיטה ורופאים חוקרים:

 .מכון פלזנשטיין במרכז הרפואי רבין ושניידר .11.2.1

 .מכון נוידרפלד לחקר הלב במרכז הרפואי שיבא .11.2.2

  .מכון גולדשלגר לחקר העין במרכז הרפואי שיבא .11.2.1

המכון ממומן על ידי משרד הבריאות  – ואפידמיולוגיהמכון גרטנר לחקר מדיניות בריאות  .11.1

חברי סגל חוקרים בעלי דרגה אקדמית שמשוייכים  12ומסונף לפקולטה  לרפואה. במכון 

רחב  מגווןלבית הספר לבריאות הציבור. חוקרי המכון ובית הספר לבריאות הציבור  מבצעים 

ומדיניות בריאות יחד  משרד הבריאות ומרכז הבריאות  ידמיולוגיהאפשל מחקרים  בתחומי 

  העולמי. 

בין הפקולטה לרפואה למכבי שירותי בריאות  –של מכבי שירותי בריאות  BIG DATAמרכז ל  .11.4

. במרכז חוקרים בעלי דרגות BIG DATAהסכם שיתוף פעולה מחקרי כולל את המרכז ל 

ציבור. חוקרי המרכז מקיימים מחקרים המשותפים אקדמיות ששייכים לבית הספר לבריאות ה

עם  רופאים חוקרים בבתי החולים ועם חוקרים בקמפוס.  הצפי הוא שהיקף המחקרים ילך 

 ויגדל משמעותית.

 מרכזי מו"פ אוניברסיטאיים בבתי החולים .11.5

כדי לקדם את שיתוף הפעולה האקדמי עם בתי החולים ומערכת הבריאות הוציאה   .11.5.1

 קול קורא להקמת מרכזי מו"פ אוניברסיטאיים בבתי החולים.  הפקולטה לרפואה

הקווים המנחים להכרה במרכזי המו"פ האוניברסיטאיים שמבוססים על קבוצת  .11.5.2

( שחלקם רופאים, סטודנטים PHDמחקר שמשלבת רופאים בכירים, מדענים )בעלי 

 .לתארים מתקדמים במדעי הרפואה

 בבתי החולים ארבעה מרכזי מו"פ מאושרים:  .11.5.1

  פרופ' לאונרד ליבוביץ'  –מכון לחקר מחלות זיהומיות במרכז הרפואי רבין

 וד"ר מיכל פאול.

  פרופ' זמיר  –מכון למחלות דרכי העיכול והכבד, מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

 הלפרין, פרופ' רפאל ברוק, פרופ' איריס דותן.

  מכון לחקר יחסי הגומלין בין תזונה, גדילה והתפתחות במרכז הרפואי שניידר

פרופ' משה פיליפ, פרופ' אלן אפטר, פרופ' דורון  –לרפואת ילדים בישראל 

 גוטהולף, פרופ' אברהם ויצמן, פרופ' רענן שמיר.

  בראשות פרופ' יהודה  -המרכז למחלות אוטואימוניות במרכז רפואי שיבא

 שיינפלד.

 רכז האוניברסיטאי הבינתחומי לחקר השפעת גנים, התפתחות וסביבה על המ

 בהנהלת פרופ' בני דקל –מחלות ילדים במרכז הרפואי שיבא 

 

 .פעולות בהנגשת המחקר המדעי לציבור הרחב .14
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 רואה חשיבות רבה בהנגשת המחקר המדעי לציבור הרחב. אוניברסיטת תל אביב 

הם נגישים באתר האירועים של  –מאות אירועים פתוחים מדי שנה לציבור הרחב  .14.1

 האוניברסיטה, רובם ללא תשלום ומיעוטם בתשלום סמלי.

,  לימוד תכניות, מחקרים על בעיתונות כתבות ויוזמת לעיתונות האוניברסיטה מפיצה הודעות .14.2

 .באוניברסיטה המתקיימים שונים ואירועים כנסים

,  המדע חודש, המוח על כתבות סדרת, כדוגמת) המדע בתחום תקשורתיים פרויקטים ייזום .14.1

 .מהקמפוס ועוד( שידורים

 .לעיתונות המוצגים פופולרית בשפה מדעיים נושאים על חוברות הכנת .14.4

האוניברסיטה לוקחת חלק פעיל באירועי מדע ארציים: ליל המדענים שבו מגיעים  .14.5

 הגילאים, יום המדע ועוד.אלף איש מכל  12-לאוניברסיטה כ

את "אתנחתא", סדרה חודשית של הרצאות  החמישיתבנוסף, מקיימת האוניברסיטה זו השנה  .14.6

מה מובילה יהסדרה מתקיימת מדי שנה תחת תהמתקיימת באולם סמולרש.  TEDבסגנון 

; בתשע"ח: "בעקבות אלבומים ומחקרים "נודע הלא אל העבר מן הזמן מנהרת)בתשע"ט: "

-כל אירוע מוקדש לנושא רחב המוצג על"( ונודע הלא בעקבות מסעותז: ""בתשע דרך";פורצי 

 ידי חוקרי האוניברסיטה מכיווני מדע שונים.

היחידה לנוער שוחר מדע מביאה את נפלאות המדע  – חשיבות רבה ניתנת גם לדור העתיד .14.7

לאלפי תלמידי תיכון המשתתפים במאות פעילויות בקמפוס. גולת הכותרת של הפעילות 

הינה במסגרת אוניברסיטת תל אביב לנוער, בתכנית אלפא לתלמידים מצטיינים, ובתכנית 

  מדעני וממציאי העתיד.

 

 .מדיניות ארוכת טווח והדרכים להגשמתה .15

ניברסיטת תל אביב קיימה בשנים האחרונות תהליך מקיף של בחינה אסטרטגית הן בליבה או .15.1

 האקדמית והן במינהל התומך בפעילות האקדמית. 

פרופ' אריאל פרופ' יואב הניס עסקה ביישום המלצות ועדת ועדה אקדמית בראשות  .15.1.1

דנה בניתוח ובהמלצות של חברה המתמחה בתכנון אסטרטגי )חברת ש ,פורת

ועדת הניס התמקדה ביישום ההיערכות הארגונית במסגרת בתי ספר דור"(. "של

 ובקריטריונים לגיוס ולקידום חברי סגל. 

תכנית החומש במסגרת שלה ה את הדגשים האקדמיים והארגוניים האוניברסיטה חידד .15.2

 אדנים: שישההבנויה על 

על בסיס התהליך האסטרטגי כאמור לעיל )כללים לגיוס ולקידום,  –מצוינות אקדמית  .15.2.1

היערכות במסגרת בתי ספר(, תקינה של הסגל הבכיר לפי יחידות תוך כוונה להגדילו 

בתשפ"א, העמדת תשתיות משותפות, עידוד רב תחומיות  1100-לכ 1040-מ

 .בעולםובינתחומיות, שת"פ עם אוניברסיטאות מובילות ועם התעשייה בישראל ו

, כולל קורסים מקוונים חדשנות בהוראה –שיפור חוויית הלמידה ושירותי הלמידה  .15.2.2

במסגרת "למידה  מנטורינג, טיפוח מצוינות בקרב הרבעון והעשירון העליונים

 ., שיפור השירות המינהלי ושיפוץ תשתיות הוראהמותאמת אישית"

ניברסיטה ע"י ות"ת הגדלה למספר הסטודנטים המתוקצבים לאו –מספרי סטודנטים  .15.2.1

באמצעות סדרת מהלכים ובהם גיוון אוכלוסיית הלומדים, הגדלה משמעותית של 

מספר הסטודנטים הבינלאומיים, הגדלת מספר הפוסטדוקטורנטים, ובמקביל צמצום 

תקציביות בהתאם להחלטות מל"ג בעקבות -מספר התלמידים בתכניות החוץ

 המלצות ועדת גרונאו.

הגברת הפעילות החינוכית לדור הצעיר, הכשרה  -לה אקדמיה בשירות הקהי .15.2.4

(, שישפיעו על המרחב internshipממוקדת לסטודנטים, בין היתר באמצעות חונכות )
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הציבורי, אירועים לקהל הרחב, ביסוס ארגון הבוגרים, יח"צ ותדמית של 

 האוניברסיטה.

ת קמפיין הגדלת התרומות וזאת במסגר -הרחבת הבסיס הכלכלי של האוניברסיטה  .15.2.5

, הצבת יעד הכנסות שנתי ממסחור ידע, הנהגת דולר  דלגיוס מיליאר שנתי גדול-רב

מודל תימרוץ ליחידות האקדמיות המבוסס על שיפור בתוצאות הכלכליות שלהן, 

ידי הקטנת הוצאות והן -הן על –התייעלות בשירותים המינהליים של האוניברסיטה 

 .ידי הגדלת הכנסות עצמיות-על

 תוך, לחוקרים המינהלי השירות שיפור הוגנות מגדרית, המשך –נושאים תומכים  .15.2.6

מתועדפת,  עבודה תכנית פי-על הבטיחות שיפור ובינוי, המשך רכש על דגש מתן

 .עבודה תכנית פי-על הנגישות שיפור המשך

 את ולעודד לקדם כמטרה לה שמה האוניברסיטה הנהלת -במחקר  מצוינות ועידוד קידום .15.1

 לחוקרים תשתיתי ציוד לרכישת מענקים חלוקת באמצעות, היתר בין, באוניברסיטה המחקר

פרסי ) מוכחת אקדמית מצוינות בעלי לחוקרים יוקרתיים מענקים חלוקת(, ימנו חדש) בכירים

 .השונות בפקולטות בפרסומים בז'ורנלים מדעיים מובילים תקציבית ותמיכה(, כדר
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 2018ביוני  12מיום וח על מצב המדע דסיכום ישיבת 

 :נעדרו       :השתתפו
 פרופ' ליאת איילון יו"ר -רשף טנאפרופ' 

         נעם אליעזפרופ'      , נשיאת האקדמיהפרופ' נילי כהן
 משקיף - פרופ' יורם בילו      פרופ' אמנון אהרוני
 פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' יוסף ירדן
 קשתפרופ' אלי 

 משקיף - פרופ' יוחנן פרידמן
  גליה פינצי

 גדי לוין
 ות"ת ,אמיר גת

 ות"ת ,ארי סטון
 שיחת סקייפ – , חבר ות"תפרופ' ישי טלמון

 ביבה לויא: שמהר

 

 : ברוכים הבאים ותודה על המאמץ ______רשף טנא

אחד יציג , אבקש שכל 2019מאחר וזו הישיבה הראשונה של הוועדה של דוח על מצב המדע לשנת 

 את עצמו:

 עוסק בביולוגיה של כלי דם.הפקולטה לרפואה, אוניברסיטה העברית, ה - אלי קשת

 עוסק בחקר הסרטן. מכון ויצמן למדע, - ירדן ףיוס

 .גוריון, פיזיקאי תיאורטי-אביב ואוניברסיטת בן-אוניברסיטת תל -אמנון אהרוני 

 .חומרים-טכנולוגיה וננו-, ננולמדע מכון ויצמן -רשף טנא 

 המכון ללימודי אסיה ואפריקה, מזרחן. האוניברסיטה העברית, -יוחנן פרידמן 

 של ארץ ישראל.האוניברסיטה העברית, היסטוריה  -ישראל ברטל 

 .סמנכ"ל כספים וכח אדם של האקדמיה - ןגדי לוי

 .מנכל"ית האקדמיה -גליה פינצי 

 

כולנו קראנו ולמדנו אותו ועל בסיס הדוח  .2016מונח לפניכם דוח על מצב המדע לשנת : רשף טנא

 .2019דצמבר -הזה נכין את הדוח הבא, צפי נובמבר

 רובם טובות מאוד. –קיבלנו תגובות על הדוח הזה

 עשינו כמה ישיבות הכנה עם גליה פינצי וגדי לוין ושוחחנו עם כמה גורמים.

_______________________________ 

 .2020 -האירופאי הגדול המיזם מסתיים בההשתתפות של ישראל במיזם 

 אנחנו מתחילים לעבוד על המיזם החדש. 

על דוקטורנטים ועל  ההם יכולים לתת הרבה אינפורמציה שחלקה חסוי –גדי שוחח עם הלמ"ס 

 של פוסטדוקים זרים. פלגותהת

  .2016 -דוח על מצב פוסטדוקים ב ynet -ב יצא לי לראות

פוסט דוקים, חצי מהם מחו"ל. יש סטטיסטיקה של גילאים, מי ממשיך  2,500, 2016 -ב -היו ב

 בארץ. רוב הפוסט דוקים מחו"ל לא נשארים בארץ.
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 ?זה מעט 2,500: לפי דוח המעקב התרשמנו שיש מעט. האם יוחנן פרידמן

 

 : כן, זה לא מספיק.רשף טנא

 ומוסד נאמן. , הלמ"סדגופים שאנחנו יכולים לשאוב מהם אינפורמציה, איסר 3יש 

 הייתי רוצה להזמין ממוסד נאמן את הירש.

 

 לישיבות שלנו. כהןלהזמין את נילי לא רצוי : האם יוסף ירדן

 

 : בהחלט כן.רשף טנא

 אני מקווה שגדי ידבר גם עם מוסד נאמן.

 הדוח הקודם כלל סטטיסטיקות מהלמ"ס.

 

 ביע דעה על הסטטיסטיקות.: רק לצטט את הלמ"ס זה דל. אנחנו צריכים גם להאמנון אהרוני

 

זה פחות ממה שקיים מהיקף פעילות המו"פ,  13% – בסיסי מחקרב: השקעות המדינה רשף טנא

 .OECD -ה במדינות

 

 : יש הטיה מובנית _____ למדעי הרוח.ישראל ברטל

 

 תרחיב על הלמ"ס.גדי : רשף טנא

 

 ישנם יתרונות וחסרונות. –הלמ"ס  :גדי לוין

 . לחברות פרטיות זה מאוד משנה.הפרטים של חשאיים, אסור לתת נתוניםכל הנתונים הם 

 האח הגדול במיטבו. –הם יודעים את כל הפרטים על הסטודנטים 

 ים נתונים על פי סטנדרט בינלאומי וניתן להשוות אותם למדינות אחרות. היתרון שהם אוספ

יש צוות וצוות מאקרו אחראית על איסופם. במקביל  חלק מהנתונים שייכים לעולם הכלכלי.

. אני אמור להיפגש עם הצוות כוח האדם במוסדות האקדמאיים שמתעסק בהכשרת האנשים

 סוף הקיץ יהיו זמינים.בשבתהליך עבודה ו נתוניםולראות מה יש להם. יש 

 

 :נילי כהן מצטרפת לישיבה

א משימה שמגשימה את ידוח המדע ה :  התפקיד של האקדמיה הוא קידום המחקר.נילי כהן

מה כדאי  של המדע הישראלי, עלינו לדעת להעריך את עוצמותיו וחולשותיו התפקיד שמוטל עליה.

 לקדם.

 Big Dataות"ת למשל קבע מס' תחומים שמבחינתה חשובים מאוד כמו: קוונטום, 

 נחנו צריכים לחשוב על תחומים שכדאי לקדם בארץ.גם א

אחרון עבדה בצורה פנטסטית ואחד היתרונות שזה נעשה בשיתוף פעולה ועדת המעקב לדוח ה

 מלא עם ות"ת. ות"ת ואנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה מתוך שכנוע וזה צריך להיות הכיוון.
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שצריך להוציא תכנית בנושא ועד כה  תלי יש סנטימנט גדול לנושא של מדעי הרוח וגם ות"ת חושב

 התכנית לא אושרה.

 

 : ניסינו לראות את התכנית.הרוניאמנון א

 

: פרופ' שי לביא הוא איש מדעי הרוח. הוא תרם לעיצוב התכנית שלצערו עדיין לא ןנילי כה

שי מאושרה. אך יש סיכוי גדול שהיא תאושר. אני מבינה ששי לביא מעורב מאוד, ואני אבקש 

 את התכנית ונראה מה אפשר להוסיף. שנקבללביא 

 היו המלצות יוצאות מן הכלל. 2016 -בדו"ח הקודם ב

 ףאם יש איזה רעיון שתחשבו שיש לקדם בתחום מסוים, אנחנו נקים ועדת מומחים לתחום בשיתו

 עיקר המיקוד צריך להיות על מחקר בסיסי. עם ות"ת.

 

 לא. –התשובה שקיבלתי   ?של הדוח: האם היה איזה אימפקט אמנון אהרוני

 

: אני חושבת שהיה נתק מסוים בעבודה על הדוח ולא היה שיתוף פעולה עם ות"ת. למדנו נילי כהן

היחסים עם ות"ת טובים מאוד. יש סיכוי ששיתוף הפעולה ימשיך ויתקיים בדוח  –את הלקח 

2019. 

 

 ......ESRF -: ות"ת הגדילו את ההתחייבות בגליה פינצי

 

 הדו"ח לא היה נשכני.: אנחנו צריכים לגבש הנחיות, ירדן ףיוס

משרד המדע הפך להיות משרד החלל. השר נותן טובות הנאה לתעשייה האווירית ואתה רואה 

 שסכומים אדירים הולכים לתעשייה.

 

 : יש להבדיל בין נשכנות לבין מנדט לגיטימי.נילי כהן

 המנדט שלנו הוא אוניברסיטאות המחקר.

 

 יועדים למדע והולכים לכיוון פוליטי.: אני חושב שזה חבל. יש כספים שמירדן ףסיו

 

 : מוקד הבדיקה הוא אוניברסיטאות המחקר, האם גם מכללות?ישראל ברטל

 

 : כן גם מכללות.נילי כהן

 

 מה המנדט שלנו? מה המדיניות? –: ישנם תכניות שמועלות ע"י כסף שבא מהשוק ישראל ברטל

 

 במחקר האקדמי.: אנחנו צריכים לבדוק בקפידה. עיקר המיקוד נילי כהן

 

: בדוח ועדת המעקב היתה כוונה לדבר על מחקר מוטה תעשייה ובסוף העברנו מהדוח רשף טנא

 לנספחים.
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 אם יש ביקורת יש לומר אותה בצורה ישירה ומכובדת. –: לגבי נשכנות נילי כהן

 

 : יש פערי מימון. אם אנחנו יכולים לעשות תוספת תקציבית  ____________רשף טנא

 קרן מחקר בסיסית טהורה. כי זו

 

 : הכותרת מוכתבת ע"י מנדט מסוים ותוכן ואלה הגבולות שקבענו.נילי כהן

 

 : קבענו לעצמנו סדר ישיבות.רשף טנא

 ₪.זהו מתקן שהושקעו בו מיליארד  – שרףו ביקור ביהיה לנ 8.7.18 -ב

 הולכים לשלב השני.

 שראל.הינו מאיץ פרוטונים שמשרת את המדע ואת מדינת י שרףה

 וזה נעשה לא בצורה מוסדרת. ,הות"ת יוכל לתמוך במחקרים שנעשו באוניברסיטאות עד היום

 

 : עד עכשיו לא ביקרנו בשום מקום.אמנון אהרוני

 

עם מאיר צדוק בכמה מקומות. נכון שפעם ראשונה שהוועדה יוצאת : אני ביקרתי רשף טנא

 לביקור. יש שם עשרות דוקטורנטים ומסטרנטים 

 לו כמה אלמנטים....חסר 

 הם הקימו ביתן שנועד לתחנות עבודה לחוקרים.

 מיליון דולר. 2-3 תחנה עולהכל 

 יש עוד כמה מתקנים של הוועדה לאנרגיה אטומית )אולי נוכל להיכנס גם אליו(.

 מתקן מחקר יוצא דופן.זהו 

 כל אוניברסיטה בארץ תוכל להיכנס למקום הזה.

 

 ת איפה יש עוד מעבדות מחקר נוספות.: אנחנו צריכים לדענילי כהן

 

ברדיו  , מתוך מטרה לחנך אנשיםם: באוניברסיטת אריאל הותקן מאיץ אלקטרונירשף טנא

 כימיה. אני ביקרתי כבר פעמיים, זה מתקן לאומי לכל דבר ועניין. 

 

 :  _______ כמו וולקנינילי כהן

 

 החקלאות.: אנחנו צריכים לזמן את המדען הראשי של משרד רשף טנא

 

כמו הספריה  –: האם יש בארץ מקום שמקביל למעבדה לאומית במדעי הרוח ישראל ברטל

 הלאומית, או מוסד מחקר, יד ושם, ואז מתוך זה אפשר ללמוד על הבעיתיות של מדעי הרוח.

 

 הגזרה של העבודה.: זה מחייב אותנו לקבוע את גבולות נילי כהן
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 טפל בנושא הזה.תומיות, ייתכן שראוי שתוקם ועדה ש: יש לנפות את המעבדות הלאשף טנאר

 

 : אני חושבת שות"ת עובדים על העניין.גליה פינצי

 

 ___________________ שרף: גם גדי לוין

 .מדעי מימון מתקןוהולך ל )ות"ת ומשרד המדע(  המדעממערכת תקצוב יצא שחלקו זה כסף 

 

 7.8.18 -: לא אוכל להגיע לישיבה בישראל ברטל

 

 :אמיר גת מצטרף לישיבה

 : אני אחראי על הקצבות למחקר בות"ת.אמיר גת

 

 : הישיבה הקודמת עם ות"ת היתה לפני כשנה. אנחנו רוצים להתעדכן בכמה נושאים.רשף טנא

 

 : לא יהיו לי את כל התשובות.אמיר גת

 יהיו נושאים שהוועדה תצטרך להזמין את ראשי הוועדות.

 

 את הסיכומים שלהם להעבירלבקש מאמיר וארי סטון את 

 

 להזמין שוב את ארי סטון להסביר את מודל התקציב

 

 ישי טלמון בסקייפשיחה עם 

 : תתחיל לספר לנו על המנדט של הוועדה, מהלך הדיונים.רשף טנא

 אני מבין שאין דוח.

 

 : הדוח של הוועדה יוגש בתחילת יולי. ואחרי שות"ת תדון בזה זה יוכל לצאת.ישי טלמון

 ₪. מיליארדרבע  –לא קטן  –אנחנו קיבלנו סכום מסוים של כסף 

 

 : כן קיבלנו עדכון מאמיר גת.רשף טנא

 

 : הדברים העיקריים שהיו בדוח הוועדה:ישי טלמון

 מיליון דולר לכל יחידת ציוד. –ציוד מוסדי  .א

 לכל חוקר. 250,000 –תמיכה באנשי סגל מבוססים  .ב

של הוועדה שלכם. אנחנו מדברים על סדר גודל של  אלה דברים שהרעיון שלהם יצא מהדוח
 20%של המוסדות לא אחד לאחד, אלא  Matchingם ג$ לכל יח' ציוד. אנחנו נבקש  250,000

 .שנים 4.  מדובר על תקציב די גדול למשך של  25%עד 
 .אנחנו לא יודעים כמה הצעות יתקבלו מכל האוניברסיטאות

 _______ מאוד גדולות.תהיה אפשרות למוסדות לרכוש ציוד 
 

 : לאיזה תחומים זה מתייחס האם גם למדעי הרוח והחברה.רשף טנא
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 : אין לנו הגבלה לגבי זה.ישי טלמון

 
 או ות"ת ינהל את זה. ISF: האם זה יהיה תחת רשף טנא

 
 .ISF -: מה שמסתמן שהמענקים לחברי הסגל יהיו תחת המטריה של הישי טלמון

 וקם ועדה.לגבי המענקים הגדולים ת
 

 מה  יהיה המנגנון?  –: תכנית מוסדות רשף טנא
 

 : בנושא הזה נגביל את זה למס' הצעות. שתהיה סלקציה בתוך המוסד עצמו.ישי טלמון
וכמובן שלא נתמוך  אנחנו נותנים ומתחשבים גם בעידוד של מוסדות שיש להם יותר צורך......

 בשום הצעה שאינה עומדת בקריטריון של מצוינות מדעית.
 

 אוניברסיטה תתנו יותר כסף.....לפרויקט או יש מצב של: האם רשף טנא
 

 : אנחנו לא נתערב.ישי טלמון
 ברגע שנראה הצעה שהיא רצינית לא נתערב אם ניתן פחות או יותר. 

 .0ואחרים  4____________________שמוסדות יקבלו 
 

איך מאפשרים  –: עדיין עומד ההבדל בין ויצמן שהוא מוסד מבוסס לבין מוסד אחר רשף טנא
 גישה לתכנית. לחוקר אחר ממוסד אחר

 
 : זה דבר שלא נתערב בו.ישי טלמון

 
 .matching -: האם זה יהיה בשוליים של הרשף טנא

 
 25% - 20% -זה מכניס אותו למנגנון בעייתי ויגרום לאנטגוניזם. אני לא חושב שב ,: לאישי טלמון

 תהיה למוסדות בעיה אקוטית.
 

: איך ההתיחסות לוועדת הורן, היו הצעות שלא אפיינו מצוינות מדעית. כמו נושא רשף טנא

 משאבי הגז בים.

 

 : לא התייחסתי לזה.ישי טלמון

 הגז אלא על נושאים נוספים כמו תשתיות לאומיות. ועדת הורן המליצה לא רק על נושא

 

אם היינו מנסים לממן היינו פוגעים  –מרכז אחד גדול מאוד שמשרת את כל הקהילה המדעית 

סתמן לא ניגש למימון של התכניות הלאומיות, אם נעשה זאת, מבשני התכניות שהזכרתי. מה ש

 ......נשאר עם מעט מידי, רצינו שיהיה אימפקט על החוקרים 

 

 : מדוע החלטתם להסתמך על סלקציה פנימית של האוניברסיטאות.יוחנן פרידמן

 

: לקחנו מודל _____הם יודעים את כיוון....... נותנים להם את האפשרות לעשות את וןישי טלמ

 של האוניברסיטאות. עם סדר העדיפות אחד הבקנ שעולההסלקציה הראשונית 

 

 מתאים למדעי הרוח שבהם יש עבודה פרטנית.: אני לא חושב זה יוחנן פרידמן
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7 
 

 

 נותנים לו לרוץ שנה שנתיים. –: אנחנו מציעים מודל ישי טלמון

בכל אופן ברמה של הפקולטה אפשר להגיע לתמיכה אפילו אם זה רק אדם אחד בתחום 

 שהאוניברסיטה רוצה לקדם.

 

 האם יש איזשהו מנגנון שעוקב. – הדגנרציאיזה  רעוב –: ציוד כבד רשף טנא

 

 : אנחנו נבקש דוח על פעילות.ישי טלמון

 

 צריך לדווח על זה. –:  מי שקיבל כסף למשהו גדול רשף טנא

 אנחנו נדרוש את זה.

 

 האם אפשר שרק חוקר אחד ישתמש. –: מה זה ציוד מוסדי אמנון אהרוני

 

 : במקרה חריג נאפשר את זה לחוקר אחד.ישי טלמון

 

 :  אמיר יעביר אלינו מכתב לגבי השאלות שעלינו להתייחס אליהם.טנארשף 

 

 : על פי מה ות"ת קובעת לאיזה כיוון ללכת?אמנון אהרוני
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 1.8.2018סיכום פגישה של ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 משתתפים:

 יו"ר –פרופ' רשף טנא 

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' אלי קשת

 גליה פינצי

 גדי לוין

 

 (ISERDחלק ראשון: פגישה עם איסרד )המינהלת הישראלית למו"פ האירופי 

 מנהלת איסרד –נילי שלו 

 , מארי קירי מדעי החברה והרוחERCמנהלת מחלקת   -סמדר הירש 

 מידענית –נגה כרמין 

 

פרופ' טנא: זו הפעם הראשונה שהוועדה פוגשת בכן, תודה שבאתן. זה חשוב לנו להתייחסות 

 .Horizon Europeהעתידית במיוחד לקראת התכנית החדשה 

ות פה. בתכנית החדשה מדובר על השקעה ישראלית לא מבוטלת. כיוון נילי שלו: אנחנו שמחות להי

המרכזי אנחנו חושבים שנכון שתהיה התייחסות של  האקדמיה  beneficiaryשהאקדמיה היא ה 

 לתכנית.

 )ההערות מטה ניתנו תוך כדי מעבר על המצגת(מצ"ב  –מצגת 

 רשות לחדשנות.מההמדען הראשי של משרד הכלכלה הוא ד"ר עמי אפלבום. אנחנו יושבים ופועלים 

  overviewאנחנו חושבים שיש יתרון שגוף אחד מרכז את הדברים ויש לו  -לגבי המבנה של איסרד 

 על הכל.

HORIZON 2020 מון מחקר כלי מרכזי למיה. זהו  .קרן המו"פ הגדולה בעולםהיא  – התכנית השמינית

 ופיתוח באירופה. 

פרויקטים שאושרו למימון. ממוצע הצלחה  3,500שנים, מעל  22בתכנית מזה ישראל שותפה 

, המענק פר חוקר הוא בין הגבוהים באירופה אם לא (תודות לתכנית השביעית)בעיקר ישראלי גבוה 

 הגבוה ביותר. 

 הצגת התכנית השמינית.

האקדמיה בבריטניה בחשש גדול מאד שהם לא יהיו )במענה לשאלה בנוגע לברקזיט ציינה כי 

 .(בתכנית. הם במגעים קרובים איתנו להבין את המודל כמדינת אסוציאציה
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ו אינדיקטור שמעיד בעיקר על ,  זה13% -כ הוא 2020בהורייזן אחוז ההצלחה הישראלי 

הרבה יותר תחרותית מהתכנית השביעית. יש גידול של  אטרקטיביות התכנית. התכנית הפכה להיות

 .  בבקשות לתכנית  25%

, בתכנית מארי קארי הקודמת השתמשנו להחזיר חוקרים לארץ וזה ERCישראל ושוויץ מובילות ב 

 היה מאד מוצלח. 

פן אנחנו שומרים על אותו קצב זכיות. באו - 2020אם נסתכל רק בהורייזן   ERC -לגבי הסמדר הירש: 

עקרוני מדעי החברה והרוח מדשדשים בהשוואה למדעים המדוייקים וטבע, זה נכון גם במספר 

מוסדות הם ישראלים )מכון  4מוסדות מובילים באירופה,  23מתוך  –ההגשות. בהשוואה לחו"ל 

ויצמן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון(. במוסדות עצמם יש מצוקה של חברה 

שלוש כמעט לא -, הגשה נמוכה והצלחה נמוכה. בעיני, תחום מדעי חברה ורוח עד לפני שנתייםורוח

בהכללה, במוסדות הישראלים בשנים האחרונות יש יותר הגשות היה נוכח. היו מעט מאד הגשות. 

בתחום מדעי החברה והרוח )לצערי, אחוז ההצלחה יורד(. תמונת המצב הישראלית של מיעוט 

י הצלחה נמוכים בתחומי מדעי החברה והרוח אינה מייצגת את הנעשה באירופה, שם הצעות ושיעור

יש מוסדות בהם יש פרויקטים רבים יותר בתחומי מדעי החברה והרוח, המשוואה למדעים המדוייקים 

 ו/או מדעי החיים. דוגמא למוסד בו יש פרויקטים רבים בתחומי מדעי החברה והרוח הוא אוקספורד.

 עלה שאלה האם נבדק מדוע ההצלחה שלנו נמוכה בתחום מדעי חברה ורוח. פרופ ברטל ה

בפוסטדוקים בתחום זה כמו גם על צורך נמוך יותר במענקים השערות נילי שלו: שמענו מכל מיני 

בנוסף העלו השערות יש פחות רקורד.  –פרסומים באנגלית עלו גם השערות לגבי וציוד מעבדות . 

 . IMPACT -חוקרים ישראלים פחות יודעים להתייחס לנושא הש

 פרופ' ברטל: כדאי לבדוק את זה. אצלנו היו צריכים להמציא את הגלגל מחדש מבחינת ניסוחים. 

מבחינת ישראל, מרבית  של החוקרים הזוכים במענקים nationalityסמדר הירש: בהתייחסות ל 

שם הרבה איטלקים יוצאים החוצה.  –אה לאיטליה החוקרים הישראלים יושבים בישראל. בהשוו

 בשוויץ יש להם הרבה מאד זרים שמגיעים אליה. זו גאווה ישראלית שהרוב משלנו. 

 .Consolidatorבשנה שעברה לא היה לנו אף זוכה במדעי החברה והרוח ב 

 )בהתייחס לשקפים במצגת( מארי קירי:

כילה לממש את זה )ניידות חוקרים לדוקטורט , ישראל לא השcofundסמדר הירש: אין לנו שום 

ופוסט דוקטורט(. מבחינת אחוזי הצלחה נראה שיש לנו הצלחה גבוהה אך אם נתייחס לממוצעים כלל 

אירופאים אנחנו בדרך כלל מתחת לממוצע. החוקרים שמגיעים לארץ מרביתם ישראלים שרוצים 

 ה. ואלו שיוצאים לחול יוצאים בעיקר לבריטני, לחזור לארץ

התבשרנו ש"יד ושם" הוכר במפת הדרכים האירופית. ד"ר חיים  -בתחום תשתיות המחקר נילי שלו: 

 גרטנר יכול לספק את כל הנתונים. הנציג שלנו בוועדה לתשתיות מחקר הוא פרופ' משה דויטש. 

 2020תקציב הורייזן 

 . בשנים הבאות עד לסיום התכנית עליה בתשלומים הישראליםצפויה 

. גובה התשלום יחס התל"ג הישראלי לעומת האירופימ: היחסי של ישראל בתקציב נגזר חלקה 

הישראלי נקבע על ידי הכפלת חלקה היחסי של ישראל בתכנית בתקציב המוקצה בכל שנה והמרתו 

כל הפרמטרים היום משחקים לרעתנו. תקציב התכנית עולה, הצמיחה הישראלית גבוהה לשקלים. 

 1.4האחוז היחסי של השתתפות ישראל בתכנית עלה מ  היורו מתחזק. , שער יותר מזו האירופאית

על חשבון  . כל גידול בתקציב בא גופים המממניםקרב התסכול בשיוצרת , וזו עליה משמעותית 1.9ל 

אבל זה לדיון אחר לא פה. שיטת התקצוב צריכה להשתנות, המדינה  ,תקציב שיועד לדברים אחרים

 מחוייבת לשלם.

 ' אהרוני: השאלה היא אם הוועדה שלנו צריכה להתייחס לכך.פרופ
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 נילי שלו: כמות הזמן שאנחנו מקדישים לאיסוף הכסף הוא בלתי סביר.

 מה הבעיות שאתן מזהות בהשתתפות? –גדי לוין: לגבי מארי קירי 

 נילי שלו: יש לנו מסמך מסודר בנוגע לזה.

 סמדר הירש: אנחנו מזהים מספר אתגרים:

כללי התכנית עצמה, הכללים שונים מהאופן שבו מתייחסים לחוקרים הצעירים באקדמיה  .1

כמתחייב במארי  הסטודנטים בישראל נהנים ממלגות ולא ממשכורותבהכללה, הישראלית. 

 )הכוללות תנאים נלווים, פנסיה וכו'(.  קירי

אנחנו לא תמיד  ישראל היא ישראל על כל היתרונות והחסרונות, ובחלק מהתחומים המדעיים .2

נחשבים בטופ. מצד אחד החוקרים הישראלים לא תמיד מוכרים באירופה במיוחד אם שיתופי 

הפעולה שלהם הם בארה"ב, מצד שני חוקרים שזכו ולא יכולים לממש את המענק נאלצים 

 להחזיר את הכסף.

 . fellowshipפרופ' טנא: לפעמים ההתנגשויות הם כאלו שיש בעיה עם חוקר שמקבל משכורת ולא 

ואני לא יודעת במה החוקרים יקבלו דוקטורט. אפילו הטפסים  ITNפרופ' איילון: אני מנהלת עכשיו את 

הם בעברית ולא באנגלית. אין קרדיט על שעות ההוראה שלי באנגלית, מבחינת המערכת בישראל 

כנית הזו וזו אתה רק "נענש". החוויה בלתי נסבלת. אפילו חדר לסטודנטים אין. אין תמיכה בת

 קטסטרופה.

 נילי שלו: הכנו נייר ונעבה אותו. יש בעיות יסוד שצריך לטפל בהן. 

 פרופ' אהרוני: הבעיה היא בבתי הספר לדוקטורנטים באוניברסיטאות, האם דיברתם איתם?

נילי שלו: דיברנו, זה דורש טיפול ממוקד שמישהו ייקח את הדברים לידיים וישנה אותם. נשמח 

 זה פעולה אבל אני לא יודעת אם אנחנו מסוגלים להוביל את זה. לשתף עם 

 התשיעית )המשך המצגת( -תכנית המו"פ הבאה  – Horizon Europeתכנית 

התכנית הבאה תהיה דומה במבנה שלה לתכנית הנוכחית. תקציב התכנית יגדל אך לא באופן 

 15%ד יורו. אנגליה היא מיליאר 94 הינה דרמטי. העוגה של התכנית שישראל לוקחת בה חלק

 . אבל התקציב שלה אמור להתווסף לתקציב המוצע מהתכנית

מעבר לתכנית הורייזן יורופ, ישנן תכניות נוספות בתחום הדיגיטל, בתחום הבטחון ובתחום החלל 

, אני חושבת שזו סוגיה  defenceשאליהן ישראל יכולה לבחון הצטרפות. ישראל כיום מחוץ לתכנית  

 ויתכן שאנחנו רוצים להיות חלק ממנה. Digital Europeאמורה לקום תכנית בשם  פוליטית.

 

 Brexitאירופה הופכת להיות יותר לאומנית, יש שם רצון גדול להשאיר את הדברים באירופה. גם ה 

אנחנו מקבלים מסרים מאירופה שהשותפות הישראלית חשובה ולא רוצים לפגוע מחד משפיע עלינו. 

שיתכן שתכניות מסויימות לא יפתחו לאסוציאציה )הן במסגרת  רים מקבילים אחריםבה אבל יש מס

יש תכניות שישראל יכולה להחליט שלא מתאימות תכנית המו"פ התשיעית והן מחוצה לה(.יתכן גם ש

 לה. צריך לזכור שלכל תכנית יש דמי השתתפות. 

 יעלה שוב? 67ולות פרופ' אהרוני: הממשלה צריכה לחתום על חוזה חדש, אז נושא גב

גם האמריקאים לא ישארו כפי שהם. יש לזכור ש 67ההנחה שלנו היא שהכללים לגבי נילי שלו: 

 . 67נותנים מעבר לקוי 

פרופ' טנא: באירופה יש מתקנים אירופאיים שאין בארץ. לישראל אין את המתקנים הללו. אני מניח 

 מפגרים לעומת אירופה.  ( אנחנו research infrastructuresשגם בנושא הזה )

כם מסמך על תשתיות ילאנשלח ישראל שותפה ופעילה במספר תשתיות מחקר אירופיות. נילי שלו: 

 המחקר ושיתופי הפעולה. 
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 . המו"מ על כניסה שלנו לתכנית כנראה יתחיל באמצע שנה הבאה.2021התכנית החדשה תתחיל ב 

 .2019שלנו עד סוף  statementפרופ' טנא: לכן חשוב שניתן את ה 

ההשפעה  ושל הגופים שמייצגים את התעשייה לגבי  נילי שלו: צריכה להיעשות עבודה של האקדמיה

 ו השקעה מאד גדולהגם סוגיות מדיניות וגם מדעיות וכלכליות. זשל התכנית על המשק הישראלי. יש 

 פרופ' אהרוני: איך את מודדת אימפקט?

 על שיתופי פעולה, על פרסומים. פרופ' איילון: אני הייתי מדברת

נילי שלו: למה התכנית חשובה לעומת חלוקת כספים מקרנות לאומיות? בין היתר כי אתה מתמודד ב 

bench mark  .בינלאומי וזה נותן תו איכות למדע הישראלי 

 פרופ' איילון: ואם אתה רוצה לצאת מחוץ לישראל אתה חייב לשתף פעולה. 

 ת לעצמה את הזכות להחליט מי בפנים ומי לא ולא רק לגבי ישראל. נילי שלו: אירופה שומר

יש לוודא המשחק לא יהיה על "להשיג יותר", אתה תקבל בהתאם למה שתשקיע. בתכנית הבאה 

 לא יפגע במצוינות.  שהמנגנון שיקבעו האירופים 

 ?evaluatorsפרופ' טנא: יש לנם סטטיסטיקות לגבי ההשתתפות של ישראל בפאנלים כ 

 .לאחר סגירת הקול הקורא וסיום תהליך הערעור אבל רק שנה וחצינתונים סמדר הירש: יש 

 . יש גם רוטציה. evaluatorsנילי שלו: הנציבות בוחרת את ה 

 3. כל אחד יכול להיות חבר כפאנליסט יש פניה ישירה לחוקרים להשתתף ERCסמדר הירש: ב 

 פעמים.

אנחנו עושים עוד דברים ברשות לחדשנות. יש לנו מישהו אחד אנשים בצוות ו 20נילי שלו: אנחנו 

 ייעודי לשיתופי פעולה אבל שאר הצוות בראש ובראשונה מתעסק בתכנית המסגרת. 

 פרופ' טנא: יש לכם אינטרפייס עם האוניברסיטאות בארץ, איך זה עובד?

 –טפלים באירופה( ד" )צוותים שמא"נילי שלו: בכמה רמות. אנחנו עובדים צמוד עם פורום "יור

ד" )ראשי ראשויות המחקר( א"נפגשים באופן קבוע ומתקשרים במיילים . אני עובדת מול פורום "פור

מידע וסגני נשיא למו"פ ואנחנו מתייעצים איתם ומתעדכנים. בנוסף, אנחנו עושים הרבה מאד ימי 

 וסמינרים 

וניברסיטה. אתה יכול לזכות באותו הוא קריטריון חשוב לקידום אנשי סגל בא ERC -פרופ' אליעז: ה

 סכום דרך מספר מענקים אחרים.

 ואז שמים לך רגליים. ITNפרופ' איילון: או שאתה יכול לזכות ב קוסט או ב 

סמדר הירש: ות"ת לוחץ לקדם את נושא הגלובליזציה אולי הוא יכול לזכות באפיק אחר לקידום מארי 

 קירי.

 משכורות זה לא נושא לרשויות המחקר. פרופ' אהרוני: הנושא של מלגות מול 

 פרופ' איילון: זה גם כן הכתובת. רשות המחקר צריכה לקחת אחריות, צריך לדבר עם כולם.

 פרופ' טנא: העניין הוא מול מס הכנסה שיש במשכורות ואין במלגות.

 גדי לוין: גם במלגות יש תקרה מסוימת.

 זרים וזה מפחית את האטרקטיביות הישראלית.סמדר הירש: יש עניין של מס הכנסה על עובדים 

 פרופ' איילון: ויש את עניין הפנסיה שהם מחוייבים לעשות בארץ וזה לא משתלם להם.

 פרופ' טנא: יש לנו נציג באירופה?
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נילי שלו: משרד הכלכלה הקצה לנו עובד שיושב בבריסל, עמ"י )עובד מקומי ישראלי( ולא ברור כמה 

בחינת הצגת העמדה הישראלית, צוות איסרד אחראי והוא מייצג את העמדה זמן זה יחזיק מעמד. מ

הישראלית בוועדות. העובד בבריסל משלים אותנו )אנחנו נוסעים הרבה( אבל בעיקר זו העבודה 

 alertsהשוטפת מול הנציבות ומול הפרלמנט. לבריטים יש נציגות מאד מרשימה ואנחנו מנויים על ה 

, זו תכנית שדורשת רמת high levelת מנויות. השגרירות מעורבת ברמת שלהם, גם האוניברסיטאו

היכרות מורכבת. הבחור שלנו )יבגני גליידר( עובד בצוות של הנספח הכלכלי. לכל משרד ממשלתי 

 יש אינטראקציה עם הנציגות האירופית בנושאים שרלוונטיים לעבודה שלו. 

 התיכון? פרופ' טנא: יש תכניות שהן ספציפיות לאגן הים

נילי שלו: פרימה, תכנית חדשה שהחלה לעבוד השנה לעשר שנים בנושא חקלאות, מזון ואנרגיה של 

אירופה ואגן הים התיכון. אנחנו משתתפים בתכנית הזו, אך ללא משרדי המדע, החקלאות והאנרגיה 

 חתמה על הערבות.החדשנות כי במשרדים אלו החשבים לא הסכימו לחתום על ערבות. רשות 

הגשות ישראליות בשנה. אבל העובדה  30אלף יורו לשנה. הוגשו  750הרשות מתקצבת את זה ב 

האקדמיה וזה חבל. ישראל מוגדרת בתכנית כדרומית השתתפות הרשות מתקצבת מקשה על רק ש

 על מנת לאפשר שיתוף פעולה עם מדינות צפוניות. 
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 חלק שני: פגישה עם מכון ון ליר

 פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר

  תחום הלימודים המתקדמים עמיתת מחקר בכירה וראשתד"ר יוכי פישר, 

פרופ' טנא: אנחנו שמחים לארח אתכם. אני רוצה להגיד שזו הפעם הראשונה במשך הרבה שנים שאני 

 הרוח. אנחנו נשמח לשמוע אתכם.בתפקיד הזה שאנחנו מצליחים לזמן איש של מדעי 

פרופ' לביא: אני שמח להיות פה. נציג את העבודה של מכון ון ליר כרקע למקום בו אנחנו  נמצאים היום 

 במדעי הרוח.  

 (eporthttp://www.humanities.org.il/r)מצ"ב, ובקישור  2016דוח מצב מדעי הרוח 

ד"ר פישר: לפני כעשר שנים התחלנו את העבודה שלנו בנושא מדעי הרוח. האוניברסיטאות פנו אלינו 

כמקום ניטראלי לנסות לחבר ביניהן בשאלות שכולן מתמודדות איתן וכן בקשר עם  מערכת החינוך 

התחלנו בעקבות הירידה הגדולה והמדאיגה במספר הסטודנטים במדעי הרוח בכל האוניברסיטאות. 

מהלך ארוך לאגם כוחות בין המכללות לאוניברסיטאות כולל גופים שונים שמקדמים את מדעי הרוח 

ובדקנו איך אפשר לעבוד ביחד. יצאנו בהמלצות והופענו בפני וועדות בכנסת. אחת הבעיות שעלו 

כולל נתונים בוועדה של פרופ' מלכה רפפורט חובב הייתה שחסרים נתונים. אז אנחנו כתבנו דו"ח גדול 

 ומהם ניתן להתחיל להסיק מסקנות.

הדו"ח מחולק לארבעה תחומים. התובנות מהדוח מבחינתי הן שכשאומרים שיש ירידה של מדעי הרוח 

מפספסים את הניואנסים הקטנים. מפספסים שיש סטודנטים שכן רוצים ללמוד מדעי הרוח, גם אם לא 

ה במספר הסטודנטים שלומדים בתכניות מדעי הרוח. עצמן. במכללות לחינוך דווקא יש עלי בפקולטות

 יש עניין גדול במדעי הרוח, רואים את זה בתכניות ללימודים כלליים.

 –מבחינת תעסוקה, שמענו ממעסיקים שהם מעדיפים להעסיק בוגרים שיודעים לחשוב, לנתח ולכתוב 

 בפועל.עסקים. השאלה היא עד כמה זה עובד  מנהלכלומר בוגרי פילוסופיה ולא 

בהיקף גדול. דבר נוסף,  –פרופ' לביא: רצינו להתייחס לשאלה בצורה רחבה, סיסטמית ואקולוגית 

כשמתחילים להסתכל על הפרטים, אין רק ירידה חד משמעית. אבל כשבונים מדיניות אז מתעניינים 

אופן בעובדות שהן מאד ניתנות לניסוח ברור לעיתים בצדק ולעיתים זה מאבד את התמונה. בכל 

את ההשקעה שלה במדעי הרוח בתכנית החומש.  2.5הוועדה הביאה להכרה בבעיה וות"ת הכפילה פי 

ואז נשאלה השאלה מה ההצעות האופרטיביות לתיקון המצב. היו שלל הצעות שהובאו בפני ות"ת 

מל"ג בעקבות הוועדה של פרופ' רפפורט חובב, רובן עסקו בשאלות של ניסיון לקדם את ההשקעה 

וזה יוביל לעלייה בקרנן של מדעי הרוח וכמובן  הפקולטותחקר מתוך הבנה שזה יביא להתחזקות במ

 לסטודנטים נוספים. 

בסופו של דבר הוועדה לא הצליחה לקשר בין רשימת ההמלצות לתוספת התקציב ולכן החליטו על 

עתיד מדעי הרוח הקמת ועדה חדשה בראשות פרופ' יוסי שיין. הציבו בראש ועדה שעוסקת ב –שינוי 

מישהו שהוא ממדעי החברה. זו לא החלטה מקרית, הייתה מחשבה שמדעי הרוח הם מערכת מורכבת 
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שלא מצליחה לצאת מתוך ההיגיון הפנימי שלה. צריך חשיבה אחרת, רעננה. העניין החשוב הוא 

ן ש"ח. מיליו 100ההסתכלות החיצונית על מדעי הרוח. המנדט של הוועדה הוא להחליט איך לנצל 

 נקודות מוצא: 2פרופ' שיין יצא לדרך עם 

צריך תכנית מעשית. מהלך אחד שיהיה מהלך ראשון חשוב וטוב, נרוץ איתו ונעשה משהו  .1

 בשטח.

צריך לנסות להגדיר את הבעיה של מדעי הרוח כבעיה של ירידה במספר הסטודנטים לתואר  .2

צריך ליצור אטרקטיביות למדעי ראשון ושלבעיה הזו יש קשר למוניטין של מדעי הרוח. לכן 

תכנית  –חברתי ציבורי למדעי הרוח. תכנית "שאר רוח"  באזזהרוח הן לסטודנטים והן ליצור 

מצטיינים עם מסלולי לימוד מיוחדים להבאת תלמידים ממדעי הטבע והחיים ללימודים 

אינטנסיביים במדעי הרוח במלגות מיוחדות. זה התחיל באשכולות והתפתח לחוגים. 

המחשבה הייתה שהבאה של תלמידי הטבע לחוגי הרוח תעלה את יוקרת מדעי הרוח. תכנית 

 ב"אריזה יפה" עם נסיעה לחו"ל. 

סטודנטים שיעשו את התכנית זה מה שישנה את פני מדעי הרוח?  100 –עלתה שאלת המספרים 

ח. אולי הגאולה העניין הוא הכנת תשתית במדעי הרוח עבור תלמידים שאינם דווקא מתוך מדעי הרו

של מדעי הרוח תהיה מתוך זה שמדעי הרוח יהיו בסיס של לימודים באוניברסיטאות בכלל )לא לימודי 

 בסיס, לפחות לא בהתחלה(.

אך זה לא צלח מתוך התנגדות של המבנה  2004פרופ' ברטל: את הרעיונות הללו העלו עוד בשנת 

לקיים את המערכת. אלא אם כן עושים  הקיים, של הסגל, של המבנה הפנימי זה לא היה יכול

reshuffling   .כללי 

 פרופ' לביא: זו הייתה התכנית, שלב א' מתוך תכנית תלת שלבית.

 שלב ב תלמידי תיכון ילמדו מדעי הרוח.

 שלב ג לבנות תכניות חדשות דו חוגיות שיאפשרו גמישות ללימודי מדעי הרוח.

גם כי לא שיתפו אותם וגם נוצרה בעיה שהם תפסו את  לשלב א הייתה התנגדות של דיקני מדעי הרוח

 התכנית "שאר רוח" כתכנית העשרה ללימודים החשובים באמת שזה המדעים המדויקים.

אחר כך היה "פיוס". והצלחנו להגיע להסכמה, הוועדה שינתה את התכניות שלה והגענו לפשרה 

ון בניסיון להביא את המל"ג להבנה של דקות דחה על הסף את התכנית. קיימנו יום עי 3והמל"ג תוך 

לאוגוסט ואנחנו מקווים שהיא תעבור במל"ג.  14התכנית , התכנית אמורה לחזור להצבעה במל"ג ב 

זו תכנית עם פגמים אבל זה מה שיש. כרגע כל דקה שעוברת גורמת לזה שהסכום שהוקצה מראש 

 וך החומש. לתמיכה במדעי הרוח יורד כי לא מצליחים לממש את התכנית בת

 פרופ' טנא: איך זה ישפיע על המחקר במדעי הרוח? אנחנו עוסקים במהות המחקר.

 פרופ' אהרוני: לכן שאלתי אם זה יסייע בגיוס סגל צעיר חדש?
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פרופ' לביא: התשובה היא לא. הוועדה של פרופ' שיין עובדת באוריינטציה של גידול מספר הסטודנטים 

מעלה את מספר הסטודנטים אתה מעלה את התקצוב שלך ויכול  כי שם ראינו את הבעיה. אם אתה

לגייס אנשי סגל חדשים וזה יביא לחיזוק המחקר. לכן, לדיקנים היה חשוב ביותר שכל תכנית כזו תהיה 

תכנית בר קיימא, כלומר שלא יהיו תלויים בחסדים של תכניות חומש כאלו ואחרות. לדוגמא: הצענו 

מדה של הדיקנים הייתה אם ילמדו אשכולות לא יתקבל תקצוב מות"ת. אשכולות ולא חוגים. אבל הע

 לכן הדגש היה על לבנות תכניות חוגיות על מנת שיימשך תקצוב של ות"ת. 

פרופ' ברטל: אם נמשיך בדרך הזו, אין דבר כזה שנקרא זיכרון מוסדי קולקטיבי. כבר בתחילת שנות 

לגבי ההמלצות שלנו לגבי סיפור שנמשך לנצח.  האלפיים דנו בנושא הזה ולכן זה מעורר מחשבות

הקשר במדעי הרוח בין מחקר לבין הוראה הוא פרובלמטי. אנחנו עדיין דבקים בעיקרון שחוקר במדעי 

הרוח מלמד רק את ההתמחות שלו )"הצ'ופצ'יק של הקומקום"( בסמינריון ולא קורסי מבוא. וזה עיקרון 

 בעייתי. 

 –רבולוציות. העניין הוא חינוך מקצועי. החשיבה היא קונטיננטלית פרופ' לביא: יש שינויים שהם 

 מלמדים כאילו כל סטודנט בדרך לעשות דוקטורט. 

 פרופ' אהרוני: כשהייתי דיקן התקיים קורס פנורמי משולב, וברגע שסיימתי את תפקידי, הקורס בוטל.

 פרופ' ברטל: אני נתתי בפקולטה לרפואה קורס מבוא להיסטוריה.

פינצי: ות"ת צבעו את התקציב וקראו לזה מדעי הרוח הדיגיטלי. מה קורה במכון ויצמן ובטכניון  גליה

עם התכנית "שאר רוח"? באקדמיה הצעירה עלה הנושא של קורס אתיקה, קריאה ביקורתית. האם 

 הדברים עלו לדיון.

שלי היא שזה לא נושא  אין דגש על העניין הזה בוועדה. העמדה –פרופ' לביא: מדעי הרוח הדיגיטליים 

 קריטי לתואר ראשון. הדיגיטציה היא טובה ברמות מסוימות של מחקר.

הבעיה התחילה באוניברסיטת חיפה, המדעים המדויקים נמצאים בטכניון.  –לגבי מכון ויצמן והטכניון 

. הם שאלו מאיפה יבואו התלמידים שצריכים ללמוד מדעי הרוח. דובר על שיתוף פעולה עם הטכניון

 במכון ויצמן אין לימודים לתואר ראשון. 

צריך לקחת בחשבון שמגיעים תלמידים מהמדעים אתה לא  –בהנחה שהולכים עם התכנית שאר רוח 

 .םאינטרדיסציפלינריירוצה להפוך את מדעי הרוח לנותני שירותים. צריך לפתח קורסים ייעודיים, חוגים 

. ולדעתי fellowship. במה יבחר? בפקולטה שיש שם פרופ' טנא: בוגר תכנית שכזו מגיע לתואר שני

 זו אחת הבעיות של מדעי הרוח. 

פרופ' איילון: סטודנטים לא מביאים תקצוב. מכונות מביאות תקצוב ואין צורך במכונות לא במדעי הרוח 

 ולא בחברה.

על כך  פרופ' לביא: זו נקודה חשובה, שאלת התקצוב של ות"ת. הוועדה לא דנה בזה. הם שמו דגש

צריך לבדוק איפה יש חוסר.  –שספרים לא מתוקצבים,  משנים את זה עכשיו. לגבי תארים מתקדמים 

 לא בדקנו את זה. 
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 פרופ' ברטל: ברגע שיוקרת המורה התיכוני תעלה, זה ישתנה. 

תכניות.  3פרופ' לביא: אני חושב שלמרות הקשיים והביקורות צריך לנסות להתקדם. אנחנו מדברים על 

 ם לא נצליח לעבור את שלב א לא נצליח להתקדם.א

פרופ' אליעז: הונהגה לפני מספר שנים אצלנו תכנית "כלים שלובים" אני מבין שהולכים לסגור אותה. 

 מצד שני, התכנית לתואר ראשון המשלבת הנדסה ורוח זו הצלחה והסטודנטים מצביעים ברגלים.

בוועדה. זה מודל שעומד בבסיס התכנית שלנו. הנדסה פרופ' לביא: זו הדוגמא שהייתה לנגד עינינו 

שנים אז  4הצליחו בזה כי הם הסכימו לעמוד בקיצוץ שעות ההנדסה לתואר. שנית, לימודי הנדסה הם 

 שנים.  3יש להם יותר חופש לפרוס את התכנית בהשוואה למדעים שהם 

 פרופ' טנא: תודה רבה לכם.
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 17.9.2018סיכום ישיבה של ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 נוכחים: 

 יו"ר – פרופ' רשף טנא

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' יורם בילו

 פרופ' יוסי ירדן

 פרופ' אלי קשת

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר

 אורח שני, פרופ' אורי קירש מוסד נאמן

 מצגת

הוקם בשנות השמונים על ידי תרומה גדולה של לאומית למחקרי מדיניות  מוסד נאמןפרופ' קירש: 

חוקרים. הוא  30במטרה לעשות מחקרים  לטובת מדינת ישראל. כיום עובדים במוסד כ  ,שמואל נאמן

, קיים חופש אקדמי מלאעל הטכניון. גם  קשור לטכניון אך למעשה עצמאי, עושה מחקרים ביקורתיים

לא מקבלים שכר, שכרנו בעבודתנו. פרופ' , חלקם מינוי מהמוסד, יש עמיתי מחקרהחוקרים מקבלים 

נושאי חינוך, השכלה, מדעיים טכנולוגים, מחקרים המוסד עוסק ביו"ר המוסד. הוא זאב תדמור 

ת, אחד העיסוקים שלי "ר ות"סיו בהמשךמשנה בכיר לנשיא הטכניון ובזמנו . אני הייתי ועוד חברתיים

. הערכות המחקר כך נכנסתי לנושא, "תאש הוועדה שבנתה את מודל התקצוב של ותהיה לעמוד בר

 .מבחוץבקשות או  החוקרים היא של יםהיוזמה למחקר ,הצטרפתי למוסד נאמן בהמשך

של תפוקות המדע בארץ פרופ' קירש הציג את הדוח'ות שכתב וייחד את דבריו להשוואות בינלאומיות 

ושי בבחירת הפרמטר הכמותי למדידת איכות מדעית שהוא בעייתי הוא הדגיש את הק לעומת חו'ל.

 -מידע מאגרי שניציטוטים מדעיים המתבססים על  בנתוני משתמש הואבמיוחד במדעי הרוח. 

Thomson-Reuters ו יותר שמרני שהוא-SCOPUS של ELSEVIER רחב. למרות זאת  יותר שהוא

שונה מהותית בין שני מאגרי המידע הללו. לגבי ואתיות של מדענים ישראלים אינה והמסקנות ההש

שמתבסס בעיקרו על  שנחאיואה עולמית הוא סבור כי מדד ומיקום האוניברסיטאות הישראליות בהש

הוא הדגיש שישראל נמצאת במקומות . עבורנו מאשר מדדים אחרים רלוונטייותר  ,פרמטרים של מחקר

ולם. אם מכמתים נתונים על המחקרים במספר הפרסומים המדעיים מכלל מדינות הע 20-30

. בהתפתחות בכמה תחומים המצוטטים ביותר מדינת ישראל נמצאת בין עשרת המדינות המצטיינות

במספר הפרסומים מהארץ אבל מסוימת ומתמשכת בהשוואה בינלאומית  ירידהלפי שנים רואים כי יש 

ידה מתמשכת במקומן של יש ירבמיקום האוניברסיטאות יש עליה במספר הציטוטים למאמר. 

עליה במיקומן של אוניברסיטאות  עקבהאוניברסיטאות ברשימת האוניברסיטאות בעולם בעיקר 

מאסיה. ישראל עומדת במקום השני בעולם במדעי המחשב )לא מנורמל( וכן מיקומה גבוה במדעי 

ן ישראל וכן בשטחים אחרים. יש שטחים כמו מחקר רפואי שבה פסיכיאטריה-החלל, פסיכולוגיה

 לגודל שלו הסקרים תוצאות של נורמליזציה עושה לא הוא כי הדגיש הואיחסית. נמוך ממוקמת 

 הנתונים על בהסתמך כזאת נורמליזציה לעשות בעיה אין אבל, העסקי הלאומי התוצר או, האוכלוסייה

כמובן שאם מנרמלים את התוצאות לפי מספר התושבים או התוצר, ישראל תהיה . ס"הלמ ושל שלו

 .מדיד בעולם בכל פרמטר מדעי גבוהיםממוקמת במקומות 

 פרופ' טנא: למה לא מתרגמים את המחקרים לאנגלית?
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מאגרי מידע שפתוחים לכולם. זה נעשה למטרות שלנו, לא למטרות מפרופ' קירש: הנתונים שלי הם 

 אפשר לתרגם לאנגלית.  ,ידעו עלינו. העבודות שלנו זה לצריכה פנימיתשאחרים 

 intensity of researchעשו פעם גרף על זה  Natureפרופ' טנא: האם נבדק תפוקות לעומת תשומות, ב 

אני משווה בין . גם במערכת הבריאות. input  vs outputפרופ' קירש: בהשכלה גבוהה בודקים 

 אוניברסיטאות ובין תחומים. ויותר מעניין בתחום עצמו השוואה בין ישראל למדינות אחרות. 

יצמן מדורגות מאד גבוה בדירוג הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ו

 האוניברסיטאות. 

 טחוניים מפרסמים בתחום החלל.יהגופים הב

 יש נפח אדיר של מחקרים בעלי אופי בטחוני. פרופ' ירדן: 

מדינות עם פעילות משמעותית במזרח התיכון. ראינו שבמתמטיקה ערב  2פרופ' קירש: אירן וטורקיה  

. לגבי אירן שיושבים במוסדות סעודיים בחוקרים אירופאייםלרוב הסעודית נמצאת גבוה כיוון שמדובר 

 . סם גם אם הפרסומים לא טובים מספיקים לפרהמשטר והממשלה מנסים לעודד אנש –

 (15פרופ' ירדן: מה עם מדעי הרוח? )שקף 

ל לקדם אותם. ופרופ' קירש: דעתי האישית הם שמדעי הרוח והחברה חשובים מאד וצריך לעשות הכ

סטודנטים, זה משבר עולמי אבל אצלנו זה אולי מספרי אתם יודעים מה קורה באוניברסיטאות מבחינת 

 מאשר אצל אחרים. אחת הבעיות היא שבמדעי הרוח קשה למדוד.יותר חריף 

 .והמקום שבו התפרסמו פרסומים שלהםהפרופ' טנא: בסין החוקרים מקבלים משכורת על פי  מספר 

פרופ' קשת: לפני כחודשיים יצא מכתב לסגל מנשיא האוניברסיטה העברית והרקטור שכתבו שמי 

 יקבל מענק כספי.  Scienceאו ב   Natureשיפרסם מאמר ב  

 פרופ טנא: תודה רבה פרופ' קירש.
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 17.9.2018סיכום ישיבה של ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 נוכחים: 

 יו"ר –פרופ' רשף טנא 

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' יורם בילו

 פרופ' יוסי ירדן

 פרופ' אלי קשת

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר

 

 מנהלת תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים אורחת ראשונה: נאוה ברנר, 

 

פרופ' טנא: תודה נאוה שהגעת להיפגש איתנו. אנחנו מחפשים את מודל התשומות והתפוקות שנציג 

 בדו"ח שלנו. אנחנו מקווים שהלמ"ס יהיה אחד המקורות החשובים.

הלאומית למו'פ  נאוה ברנר: מציגה דו'ח קצר שיצא מלשכת הלמ"ס לאחרונה על התפתחות ההוצאה

בשנים האחרונות בהשוואה למדינות אחרות. מהשואה זו עולה כי ההוצאה הלאומית למו'פ אזרחי בארץ  

מהתוצר  4.5%מיליארד שקל שמהווים  54-לשנה והגיעה בשנה האחרונה ל 5%-גודלת בקצב של כ

ך לזכור כי למעלה הלאומי הגולמי בארץ. נתון זה מעמיד את ישראל במקום הראשון בעולם, אולם צרי

לאומיות. בהשוואה לישראל שבה -מסכום זה מושקע על ידי המגזר העסקי ובתוכן חברות רב 85%-מ

לערך מסכום זה מושקע במחקר בסיסי )באוניברסיטאות( הרי שבמדינות המפותחות בחו"ל  11.5%רק 

 ההוצאה הממשלתית למחקר בסיסי גדולה כמעט פי שניים ויותר.

התחלנו להכין סטטיסטיקות של מו"פ בישראל. כל הנתונים נאספים על פי  1990 נאוה ברנר: בשנת

אנחנו שם עשרות שנים ולכן אנחנו מציגים השוואות  OECDהנחיות בינלאומיות, הנחיות של ה 

בינלאומיות  מסוגים שונים. סטטיסטיקות על מו"פ מחלקים את המשק לארבעה וחמישה מגזרים: 

 מישה מגזרים במימון.ארבעה מגזרים בביצוע וח

 ביצוע:

 מגזר עסקי

 מגזר השכלה גבוהה

 מגזר ממשלתי

 מגזר המוסדות ללא כוונות רווח

 חו"ל –ובמימון מגזר נוסף 

האגף העסקי הוא הגדול ביותר. יש תחום שנקרא טכנולוגיה ומחקר הם עורכים סקר שנתי. השנה 

הוצאות לפי חתכים, מימון, הכנסות, . הם פונים למפעלים במשק ושואלים על 2016התפרסמו נתוני 

כח אדם, באיזה ענפים עוסקים ועוד. אנחנו מקבלים את הנתונים בסביבות יולי והם מוציאים הודעה 
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לתקשורת. בשנים האחרונות, התוצר נחשב כהשקעה כיוון שזה לא מתכלה במהלך השנה. יש נתונים 

 תשלומים לגורמי חוץ. לפי סוג ההוצאה, כדי שלא תהיה ספירה כפולה מנקים את ה

גדי לוין: הוועדה מתמקדת במחקר האוניברסיטאי. איך זה עובד מול האוניברסיטאות? על מה 

 מתבססים הנתונים?

פרופ' טנא: איך עומדת ישראל מול שאר העולם, מדינות כמו הולנד, שוויץ, דנמרק שהן דומות לישראל 

 בגודלן אבל שונות מישראל מבחינת ההשקעה של המגזר הממשלתי והמגזר העסקי במו"פ. 

נאוה ברנר: לגבי המגזר האוניברסיטאי, אנחנו נעזרים באגף חינוך בלמ"ס שמטפל באוניברסיטאות 

היתר מקבלים נתונים מנהליים מכל אוניברסיטאות המחקר )כולל אוניברסיטת אריאל(. שואלים על  ובין

מחקר שנעשה במימון מיוחד )קרנות מחקר, לפעמים זה מנוהל בחברות כמו "יישום"( אנחנו מקבלים 

ר מהם את הנתונים. חוקרים גם אנשי סגל באופן שוטף. יש לנו הערכה שהיא קצת עקיפה, נעשה מחק

לפני עשר שנים בלמ"ס, שאלו את המרצים )מדגם פעם בשלושים שנה( כמה זמן אתה מקדיש להוראה, 

למחקר, לניהול ודברים אחרים. ואז יש לנו נתון שמתקבל ואנחנו יודעים שאחוז מסוים הם עוסקים 

אחוז במחקר. יש לנו דוח כספי של כל האוניברסיטאות לוקחים את סך ההוצאה, אומרים מתוך זה מה 

המחקר מתוך ההוצאות. זה סך המחקר. יש מחקר ממומן במימון מיוחד והשאר זה מחקר שוטף. זו 

 הדרך שלנו להעריך את סך המחקר שנעשה באוניברסיטאות.

 פרופ' קשת: אתם לא אוספים נתונים  ממכללות, האם אין כוונה לצרף גם אותן? 

ק שלא מכוסה טוב אצלנו כרגע. בלמ"ס כל סקר נאוה ברנר: אנחנו יודעים שיש מחקר במכללות. זה חל

 כזה זה עניין של תקציבים ומאד מסורבל. 

 גדי לוין: שאלה לגבי ניתוח עיסוקים, יש רגישות בין חוגים שונים?

 נאוה ברנר: כן. יש לנו את הדו"ח הכספי של האוניברסיטאות. 

 פרופ' איילון: מתי מתוכנן הסקר הבא?

 .2007-2008ואחריו ב  1971כרגע לסקר הבא. הראשון היה ב נאוה ברנר: אין תכנון 

 גדי לוין: הסך הכל הוא לפי ניתוח עיסוקים. 

 נאוה ברנר: אין לנו נתונים על כח אדם, אנחנו מקבלים מות"ת את הנתונים, נתוני מאגר הסגל. 

ל משרד יש את המגזר הממשלתי, שם יש לנו את תקציב המדינה, פעם בשנתיים שולחים שאלון לכ

 ממשלתי שיש בו מו"פ ושואלים על ההוצאות.

במלכ"רים יש לנו כל שנה סקר על כל העמותות שעוסקות במחקר, יש לנו שם חלוקה למלכ"ר ציבורי 

 או פרטי. 

 פרופ' קשת: האם יש פילוח של המלכ"רים לגבי תחומי המחקר?

תחים לפי  מקורות המימון. יש לנו תחומים. את כל הנתונים אנחנו מנ 5-6נאוה ברנר: כן, יש חלוקה ל 

סקרים של עמותות מכונים ומשרדי ממשלה )לא באוניברסיטאות( שם אנחנו שואלים פירוט על כח 

אדם. זה פעם בכמה שנים. המועצה הלאומית למו"פ מממנת לנו את הסקר הזה. יש סקר  מו"פ בבתי 

 חולים כלליים וגם סקר שנתי של חברות מסחור ידע. 

 : נוכל לקבל מידע על החמש השנים האחרונות?פרופ' טנא

. במגזר העסקי שואלים על ההשכלה, באוניברסיטאות הנתונים הם 2017נאוה ברנר: כן, יש לנו עד 

 מות"ת. 

פרופ'  טנא: אם אני רוצה לדעת מה מספר הדוקטורנטים והפוסט דוקטורנטים מחו"ל שנמצאים בארץ, 

 איפה אני מוצא את המידע הזה?

 רנר: אצלנו יש אגף חינוך ובו יושב אביאל קראנצלר ואפשר לפנות אליו.נאוה ב
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פרופ' קשת: חשוב לנו לקבל נתונים על היקף המחקר שנעשה בבתי חולים שלא נעשה באוניברסיטאות, 

 איפה מקבלים את הנתונים הללו?

ית, ושאלנו על נאוה ברנר: עשינו עכשיו מחקר בבתי חולים הכללים, קיבלנו אישור מקופת חולים כלל

המימון, על הביצוע, על סוגי ההוצאות, על כוח אדם, לפי אגפים ועוד. מחקר כזה נעשה כל חמש שנים. 

 .2019הסקר הזה יהיה מוכן בתחילת 

 פרופ' טנא: זה כולל מידע על כמה רופאים חוקרים יש?

פעולה ושואלים על  נאוה ברנר: זה תלוי באחוז ההיענות של בתי החולים. אנחנו שואלים על שיתופי

 הנחיית דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים. 

 פרופ' טנא: יש סקרים נוספים שעשויים לעניין אותנו?

נאוה ברנר: לי אין סקר על מחקר באוניברסיטאות, באגף חינוך יש את הסקר על מחקרים בעלי מימון 

 מיוחד. על דוקטורנטים, הכי טוב לדבר עם אביאל. 

 ם סקרים שמתייחסים ליזמות מחקרית?פרופ' אליעז: יש לכ

 נאוה ברנר: אצלנו זה מחקר ופיתוח אזרחי. 

פרופ' טנא: כשאני מסתכל על הגרף של הוצאה לאומית למחקר ופיתוח, איך אני יודע להשוות בין 

 המגזר העסקי לבין המגזר האקדמי? 

אחוז  11-ות מהוה רק כנאוה ברנר: יש את הכל מפורט. ההוצאה הלאומית למחקר בסיסי באוניברסיטא

-הממשלה מקציבה למעלה מ OECD -מההוצאה הכוללת למו'פ בארץ בעוד שבמדינות מתקדמות ב

 למחקר באוניברסיטאות והשאר למגזר העסקי וכו'.        20%

 פרופ' טנא: המידע שיש פה כולל את לשכת המדען הראשי של כל משרד ממשלתי?

נאוה ברנר: כן. למרות שלא צריך להתמקד רק בלשכת המדען הראשי כיוון שלפעמים יש בתוך המשרד 

 מו"פ גם מחוץ ללשכת המדען הראשי, בעיקר בינלאומי. 

 פרופ' טנא: מה לגבי תפוקות מדעיות?

וצגות נאוה ברנר: לנו אין, למוסד נאמן יש. אצלנו יש תשומות ומימון. לגבי פטנטים: יש חברה אחת שמי

 בה מכללות כך שהן כלולות בסקר, אך לא כולן. בתי חולים כלולים ומכונים גדולים כגון מכון וולקני. 

פרופ' ירדן: האם לא כדאי שתהיו יותר פרואקטיביים? אתם תלויים בנקודות הקצה בטוב ליבם ולוח 

שחורים. הוצאה  הזמנים שלהם. שאלה שניה, אתם מוסד ממשלתי אך תלויים במוסד נאמן. יש חורים

למו"פ בטחוני זה חור שחור גדול. למשל, דוקטורנטים ממוסדות המחקר הביטחוני שמחלקים את זמנם 

עם האוניברסיטאות, או פרופסורים עם מינוי כפול. אם לא נדע מה היקף העבודה לא נחבר אותם. 

 השאלה איך משיגים מידע חשוב זה.

. במוסד נאמן יש את כל הפטנטים. יש את הבקשות נאוה ברנר: החור השחור זה לא ייסגר השנה

 שהוגשו ואושרו באוניברסיטאות. אני לא בעמדה שיכולה להחליט על מהפיכות כאלה. 

 פרופ' ירדן: מוסד נאמן הוא של הטכניון הוא לא מוסד ממשלתי.

 לונים. פרופ' איילון: אנחנו צריכים לכתוב בצורה רשמית איזה מידע חסר ואולי לסייע בפיתוח השא

פרופ' טנא: כמה פרופסורים וחוקרים ממערכת הבטחון מבלים שבתון בארץ במקום לנסוע לחו"ל? זה 

מידע רלוונטי וחשוב. הם  מבלים את השבתון שלהם במחקר בארץ, זה מידע חשוב. מידע חשוב נוסף 

המשפחה נובע מהעובדה שהרבה חוקרים מהאקדמיה מעדיפים לעשות שבתון בארץ ולא לגרור את כל 

 לחו"ל. 

פרופ' קירש: זה מידע שיש לאוניברסיטאות ואמור להיות בות"ת מל"ג ושהם יעבירו את זה ללמ"ס. 

 מידע על סגל עובר דרך ות"ת מידע על סטודנטים עובר ישירות. 
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 גדי לוין: צריך לגבש איזה מידע אנחנו רוצים לדעת ונפנה לות"ת ולאוניברסיטאות. 

שרד הביטחון שעובדים אצלנו במחקר ורשומים כמתנדב אקדמי, גם מתנדבי פרופ' אליעז: יש אנשי מ

 הוראה רשומים כמתנדבים ולכן קשה לקבל נתונים מדוייקים.

 פרופ' ירדן: אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שיש משרד ממשלתי שעושה חלק מהעבודה.

 פרופ' קירש: מוסד נאמן הוא לא מוסד ממשלתי.

 מצב משתנה, מתהווה ואין לנו תאורה עליהם.  פרופ' ירדן: ברור. יש

פרופ' קירש: ות"ת לא נותנת עבודה למוסד נאמן כי הוא שייך לטכניון ואז יש חשד לאפליה,  היא נותנת 

 עבודה למכון סאלד. הנתונים למודל התקצוב מגיעים ממכון סאלד. 

שלכם אשלח לוחות נוספים  נאוה ברנר: אני אעביר לכם כמה לוחות שנתיים לדוגמא ובהתאם לדרישה

 לחמש שנים. 

 נאוה אמרה שיש הרבה נתונים שחשובים לנו באגף חינוך בלמ"ס.  –פרופ' טנא: גדי 

 תודה רבה נאוה.
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 סיכום ישיבה של ועדת דו"ח מצב המדע בישראל

6.11.2018 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 ליאת איילוןפרופ' 

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' ישראל ברטל

 משקיף –פרופ' יוחנן פרידמן 

 פרופ' אלי קשת

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר
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 נציגי יד ושם

 מנהל אגף הארכיוניםחיים גרטנר, ד"ר 

 מנהלת מכון המחקר  ,אורביטו -נידםיעל ד"ר 

 ראש מכון המחקר ,מיכמן דןפרופ' 

 פרופ' טנא: תודה שבאתם להיפגש איתנו

בן ציון דינור היה היסטוריון בעברית הפרופ' , ו, מי שעמד בראש1953ם על פי חוק ב יד ושם הוק: פרופ' מיכמן

. הלחץ הציבורי 1957מדעי שיצא ב ספריה וכתב עת  ,והוא ראה את יד ושם כמרכז מחקר. זה התחיל בארכיון

הוביל להתפתחות של יד ושם, התחלפו גם יו"ר של ההנהלה עד כדי כך שקוראים לו מוזיאון למרות שאנחנו לא 

מוזיאון. יש לנו מוזיאונים. יש חלקים שונים ביד ושם. במשך כמה עשרות שנים הצד המחקרי נדחק הצידה. 

באופן פורמלי. מאז המכון  1992יזוק מחדש של הצד המחקרי בסוף יהודה באוור וישראל גוטמן יזמו את הח

השני מוזיאון היסטורי ויש שני מוזיאונים, אחד  יש לנו מבנה מיוחד, ראש מכון, היסטוריון ומנהל מדעי. קיים, 

 אומנות ותערוכות  מתחלפות. ל

 . מפעל ענק בנפרדלצד זה, הארכיון הוא 

 .ד"ר גרטנר: מצגת

, הוא לא יוכל להתחיל בלי לדעת קצת מתוך מה שאני אומר לכם לדוגמה  שות מחקר על טרזיןכשחוקר ירצה לע

מרכז בפראג לשם הובאו הדברים שנאספו דים שאספה תיעוד יהודי ונאצי. קיים עכשיו. בטרזין עבדה קבוצת יהו

עוד מהאוסף  ליד ושם. חלק 1976האוסף הזה הגיע לארץ ועבר כמה מקומות עד שהגיע ב לאורך המלחמה. 

 נמצא בגרמניה. 

 באמסטרדם גם נמצא חלק מהתיעוד. יש גם חלק בקינגס קולג' בלונדון. 

אי אפשר להתחיל מחקר על טרזין בלי לדעת על זה. המידע מפורק. במיוחד במקרה של השואה שהרי הנאצים 

 מקטעים ועדיין יש המון חורים שחורים. מלא זה פאזל ענק ו שואפים להשמיד את התיעוד ואת הראיות. 

מיליון דפים של מסמכים.  204היום יש לנו ארכיון יד ושם בעת הקמתו היו כמה עשרות אוספים חשובים ביותר. ב

רח אירופה מסמכים אנחנו מצלמים בחלונות של זמן )לאחר הסכמים( במדינות אירופה, בעיקר במרכז ובמז

יש מסמכים מקוריים שמגיעים אלינו מאנשים בארץ ובעולם. תצלומים, חפצים, אומנות סרטים  שונים. לפעמים

  אנחנו עובדים בשיטתיות. אחרת אי אפשר להגיע לזה. האוסף הגדול בעולם לתיעוד השואה. יש לנו את וכו'. 

. 2020דרך הורייזן   EHRIבשיתוף פעולה בינלאומי בתכנית  דרך נוספת, עבודה בשיתופי פעולה. אנחנו עובדים

את התשתית משלבת מחקר, תיעוד וטכנולוגיה. נוצרה רשת גדולה שעובדת ביחד כבר שנים. התכנית 

זה תשתית. מידע שפתוח לכולם הטכנולוגית מספקת התכנית עצמה. נבנה פורטל שמשמש כל חוקר מתחיל. 

 באופן חופשי. 

 25אלפים קוראים באולמות הקריאה ועוד  10יש לנו כ מיליון מבקרים בשנה.  19באתר האינטרנט שלנו יש כ 

 אלף פניות במייל. 

 . )מילון מונחים לקריאה ולמחקר השואה( שתורגם למספר שפות thesaurus - אלף יורו 70מיזם שעלה לנו 

 עד כה תיארתי ערוץ אחד לאסוף את כל המידע למקום אחד. כל זה במימון מתרומות, אין כאן כספי מדינה. 

 אחוז מתקציב יד ושם, השאר מקרנות ותרומות והכנסות עצמיות של יד ושם. 30ינה משתתפת ב המד

לתת נגישות לכל המידע באופן הכי פתוח שאפשר ללא עלות באינטרנט. הכל סרוק באינטרנט ערוץ נוסף, 

 וכל הגדולים.  HPבעברית ובאנגלית. אנחנו משתפים פעולה עם גוגל, 

סרוק כבר. יד ושם צריך להיות הגיבוי ללימודי שואה. אין  80%ליונים. עד כה כ זה מיזם שעולה עשרות מי

 אפשרות לגופים הקטנים לעשות את זה. 

 לגופים אחרים בעולם. לתיעוד והנגשה אנחנו  מהווים מודל טכנולוגי 
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 אלף( סרקנו והפכנו אותם לנגישים.  50שלנו )מים ילאת כל המיקרופ

 אלף תמונות.  350פיתחנו טכנולוגיה לאיתור תמונות מתוך אוסף התמונות שלנו של 

אנחנו נותנים אבל גם מקבלים מידע מהקהל הנוכחות באינטרנט עוזרת לנו להיות פעילים בתשתית המחקר. 

 הרחב, מאז שיתוף הפעולה עם גוגל שמאפשר לנו קשר מתמשך עם קהל. 

 פרופ' טנא: אז מה חסר?

נר: אנחנו גוף חושב עם יכולת גיוס, אבל זה קורה וולונטרי. יש עוד כלים שצריך, למשל ההגדרה של ד"ר גרט

דבר נוסף, סוגיית השימור. מעבר לדיגיטלי יש פיזי. מקום אחד שהוא מקום הגיבוי הלאומי לתיעוד שואה. 

קום חדש, מעבדת שימור. בישראל יש מעט מאד מעבדות שיכולות לשמור תיעוד פיזי. יד ושם החליט להקים  מ

 בעלות של מיליונים.

באירופה מקדישים אמצעים טכנולוגיים רבים לשימור  פרופ' טנא: דוגמא מצוינת לשילוב של מדעי הרוח והטבע.

  אוצרות תרבות.

ד"ר גרטנר: עוד שינוי נדרש, אין מקצוע ארכיונאי בשירות המדינה. גם לא מידען. אין תכניות להכשרת הדור 

 צריך ללמד את זה.כלים לא רלוונטיים.  לארכיונאי ותיק יש, העתידי

קידום הוא , המוטו 1993: אנחנו עובדים בשיתוף פעולה סימביוטי. מכון המחקר הוקם ב אורביטו-ד"ר נידם

 עולה מחקריים תחושת האחריות שהולכת וגדלה זומחקר מתקדם בארץ ובעולם. הדגש הוא על שיתופי פ

אנחנו יוזמים בתוך ישראל וגם בחו"ל לקדם את דור החוקרים הבא. יש לנו פעילויות יד. אחריות לגבי דור העת

 ונציה עם דוקטורנטנים צעירים בשיתוף פעולהנסע לפיזה ושבוע שעבר פרופ' מיכמן באקדמיות, סדנאות מחקר. 

רויות אקדמיות שהן  ליצור חב"ל, מהארץ ומחו אחרות . הסדנאות נועדו להפגיש דוקטורנטים עם אוניברסיטאות

. מדי שנה אנחנו  מנהלים לפחות סדנה אחת המתחיל. יד ושם מממן, לא האוניברסיטה משמעותיות לדוקטורנט

מאד מוצלח וחשוב. זה ב. "עם הרבה מדינות אירופה וארהבשיתוף פעולה יים או שלוש. עשינו תכזו אם לא ש

נושאים חדשניים במחקר. מזמינים בקולות קוראים  נושא ספציפי. מנסים לחשוב עלב  –סוג אחר של סדנאות 

תקופה של חודשיים עד ים שונים. תכניות של עמיתי מחקר לחוקרים מהארץ ומהעולם. יש גם מלגות מסוג

משתתפים בפעילות אקדמית שלנו. חוויה מפרה הדדית . הדבר האחרון: רשת חוקרים: הם . חודשים ארבעה

מחקר ולחוקרים עצמם. ברשת יש כבר מאות חוקרים, הלם כדי לסייע בקידום חייבים ליצור רשת חוקרים בכל העו

מספר חוקרי השואה בארץ הולך וקטן בקצב מפחיד, יש כמאה כמעט אלף מכל העולם ששותפים לעבודה. 

 חוקרים בסך הכל. 

פר חוקרי )באוניברסיטאות(. באופן כללי  מס זה קטסטרופה פרופ' ברטל: המצב הרבה יותר עגום. דור העתיד

 ההיסטוריה היהודית מאד קטן, זה תחום שעל סף גוויעה. 

חוקרים צעירים במדינות רבות חוששים איך להתקדם. וזה חלק מהאחריות ש: אנחנו רואים אורביטו-ד"ר נידם

לסייע במיוחד במזרח  יםשלנו. אנחנו מלווים אותם, מעודדים אותם, מחברים אותם לרשת, זה אחד הכלים שיכול

החוקרים הוותיקים פחות חוששים, החדשים זקוקים לסיוע. אנחנו על פני תהום. יש בעיה בפרסומי ה. אירופ

חנו לחוקרים הצעירים זה הרסני. בשנים האחרונות פתמאמרים בתחום בגלל חוקים חדשים במדינות השונות. 

 פולין. בו USSR ב מרכזי מחקר בגרמניה,

 נדחים.  לכתבי העת אחוז מהמאמרים שמוגשים 75כתבי עת, פעמיים בשנה אנחנו מוציאים לאור שני 

מפת כל השילוחים שהתרחשו. שהכל יהיה נגיש  פרוייקט של –על פרוייקט תשתיתי מחקרי אנחנו עובדים 

 ומקושר למאגרים האחרים של יד ושם. 

 פרופ' טנא: איך אתם ערוכים לוגיסטית?

 חוקרים בחדר צפוף וקטן.  7על פרוייקט השילוחים עובדים התשתיות שלנו יפתיעו אותך.  אורביטו:-ד"ר נידם

בעבר היה לנו קושי בשטחי ברית המועצות לשעבר. )בורות הריגה( עוד דוגמא למחקר: איסוף מספר אתרי רצח 

 למצוא תיעוד בשטחי ברית המועצות לשעבר. 

, מגיעים למהדורה נמכרים יותראנחנו מפרסמים בעיקר בעברית ובאנגלית אבל גם בשפות נוספות. ספרי מחקר 

 חיי המדף שלנו הם חיי נצח. . ספרי מקורות פחות. שנייה או שלישית
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 פרופ' טנא: מה המסמך הכי מצוטט שלכם?

הפעילויות המחקריות מביאות ליד ושם מאות חוקרים : קשה לענות על זה. אלבום אושוויץ. אורביטו-ד"ר נידם

אנחנו מובילים שיח מחקרי משמעותי בעולם. אנחנו זקוקים לתמיכה, בעשור האחרון . מכל העולם כל שנה

מבנה התקציב, כמו . התגייסות לאומית ממדרגה ראשונה. תאסטרטגיחושה של מקום שמוכר ברמה לאומית, ת

 גרטנר. הרבה מהתקציב שלנו הולך על הפרוייקטים המחקריים. ד"ר אצל 

ולא  PhDאנחנו קולטים אנשים שמסיימים איש.  50קרוב ל יד ושם עובדים מכון המחקר של פרופ' מיכמן: ב

מחקר אישי יברסיטאות, אין בשונה מהאונ אצלנו,ל. "התקבלו לאוניברסיטאות. יש צוות גדול בכל הארץ וגם בחו

, זו נקודה קריטית. הייתה לנו ISFהחוקרים שלנו לא יכולים לפנות ל של החוקר שיכול לעשות מה שהוא רוצה. 

יש לנו מסגרות ייעודיות חגית מסר ירון אבל היא לא הצליחה לפתור את הסוגיה הזו. פרופ' עם  שיחה בעבר

שיש שם כספים למתן תמיכות למחקרים לאנשים שהם לא סטודנטים. יש להונגריה ולברית המועצות. חוקרים 

ז החומרים הגדול. אומרים שמעדיפים לבוא אלינו מאשר לארכיונים במדינות שלהם בגלל ריכושמגיעים אלינו 

 אבל ניתן לגשת לקרנות האירופאיות. 

ד"ר גרטנר: הייתי שמח לו היה ניתן לאפשר לחוקרים שלי שיחקרו ביד ושם ובנוסף, מחקר אישי שלהם מחוץ 

 ליד ושם. להתנהג ממש כמעבדה לאומית. זה לא אפשרי כיום.

אצלנו הנושא של פוליטיקה הרבה יותר היבטים פוליטיים, בוודאי בנושא השואה. במדעי הרוח יש פרופ' מיכמן: 

 זו תהיה דרכנו.  –ושיקולים פוליטיים לא רלוונטי בעליל. מה שהמחקר אומר 

יש שני תהליכים שיש להם נגיעה למה שנעשה ביד ושם. הראשון, חקר השואה התרחב מאד בעולם. חלקה של 

 ה הולך ופוחת. היום אנחנו פחות מעשרה אחוז. ישראל בחזית המחקר של השוא

בנוסף, מתוך חקר השואה מאז סוף שנות השבעים התפתח שואה וג'נוסייד, המנדט של יד ושם הוא חקר 

בתוך חקר הג'נוסייד התפתח זרם אנטי ישראלי. על זה יש השואה. אנחנו שותפים ליוזמות שונות בתחום הזה. 

קת שואה לשוליים ושאין בה ייחוד. זה זרם משמעותי, יש בו  מעורבות פוליטית ויכוחים גדולים אבל יש בזה דחי

 והשלכות פוליטיות. 

ד"ר גרטנר: גם בתחום התיעוד יש משמעות למעבדה לאומית. אנחנו אוספים תיעוד מכל העולם ובמאמץ מקורות 

 יהודיים באופן שאף גוף אחר לא עושה בצורה הוליסטית. 

ושבים שאתם יכולים לתת לנו  מסמך על חזון המכון למחקר ואיך אפשר לטייב אותו על פרופ' טנא: האם אתם ח

 ידי זה שנגדיר אותו כשתשתית לאומית? לא צריך מסמך ארוך. 

 נציגי יד ושם: כן. 

יש לנו מגבלות חוקיות. חוקי הגנת הפרטיות מחמירים והולכים. בעשור האחרון אנחנו מקבלים ד"ר גרטנר: 

 30עזרת מאמץ בינלאומי של זה מאבק כנגד המשפט הבינלאומי. גייסנו קבוצות וב ישה לחומרים.פחות ופחות ג

הצלחה אדירה של זו להחריג את נושא השואה וקטסטרופות אחרות מחוקי הגנת הפרטיות.  ארצות הצלחנו

 מרכז ישראלי שרואה רחוק. זה משפיע על מחקר היסטורי שאינו שואה. 

 פרופ' טנא: תודה רבה

 

 

 

 

31 ד1 נובמבר 2018 337



 סיכום ישיבה של ועדת דו"ח מצב המדע בישראל

6.11.2018 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' ישראל ברטל

 משקיף –פרופ' יוחנן פרידמן 

 פרופ' אלי קשת

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר

 

 FGI ,DEPARTMENTNISTRATION HEAD OF SCIENCE ADMIאורחת ראשונה: מינה חורש, 

הגיע למצב קריטי וכבר לפני שנה דיברנו על כך. פרופ' אליעז ואנוכי עובדים על זה  GIFפרופ' טנא: 

ומנסים לשכנע את מי שצריך שאי אפשר להמשיך ככה. שוחחתי עם טליה רוזנבאום, היא לא תגיע 

 היום, מתנהל דיון על הסכם חדש. מספר הערות: 

 יוצאת מן הכלל.זו קרן שמתנהלת בצורה מדעית  .1

המדענים בארץ ובגרמניה צמאים לשיתופי פעולה דרך הקרן, ושיתופי הפעולה עם גרמניה  .2

שהיא מעצמה מדעית חשובים  מאד. יש קומפלמנטריות רבה בין המדע בשתי המדינות. 

 לגרמניה מתקני מחקר גדולים שאינם קיימים כמעט בשום מדינה אחרת. 

למענקים כל כך קטנים, והמחזורים  18%יי ההצלחה הם הקרן הגיעה למצב נורא. אם סיכו .3

הם אחת לשלוש שנים, אני חושב שאין התאמה בין תקציב הקרן לביקוש. צריך להחליט אם 

להמשיך לקיים אותה או לבטל אותה אבל אי אפשר להמשיך לקיים אותה במתכונתה הנוכחית. 

 חבל על ההשקעה הגדולה של המדענים ועל התסכול הרב.

שמחה להיות פה. אשמח לפתוח את הדיון לשאלות אני חורש: תודה רבה שהזמנתם אותי,  מינה

שנים, הון הקרן היה מופקד אצל  4שנים. עד לפני  32ותשובות. בהמשך לדבריו של רשף: הקרן קיימת 

. לא קיימת יותרכבר גבוהה ששנתית  תכאשר תנאי ההסכם כללו קבלת ריביהחשכ"ל )החשב הכללי( 

להתנהלות  בישיבות מועצת הנגידים של הקרן באשר ההסכם עם החשכ"ל, נפתח דיון ארוךכשפקע 

הוחלט להוציא את דיונים ובדיקות השוואתיות . לאחר ואיך להשקיע אותו מעתה. הון של הקרןעם 

אותו בשני בנקים שונים  נתקבלה החלטה להעביר את הון הקרן לחו"ל ולהשקיעהכסף מהחשכ"ל. 

השקעות של הקרן שהוקמה לצורך הטיפול בהון הקרן. לאור מצב שוק הכספים העולמי, עדת הבפיקוח ו

לצמצם את ההוצאות  גם והנחיות מועצת הנגידים בדבר מתווה השקעות כספי ההון, נאלצנו

ועברנו למשרד  אנשים לצוות של שבעה אנשים 16התכווצנו מצוות של האדמיניסטרטיביות של הקרן, 

ומתווה את מבצע, מי שמקבל את ההחלטות הגוף הקרן היא הגוף לזכור כי  יש. קטן יותר בהתאם

בקרן מעולם לא היה כזה שניתן היה לממן את יש לציין כי המצב מועצת הנגידים. המדיניות אלו  חברי 

ראויות נמצאו לאחר השיפוט הבינלאומי והמלצות וועדות היועצים המדעיות של הקרן ככל ההצעות ש

הבאר שהניבה פירות יפים מתייבשת. איכות כיום, אחוז.  28-34וז ההצלחה היה בין למימון. אבל אח

המגישים הצעות מחקר אל הקרן היא מהגבוהות שיש בארץ ובגרמניה.בכירי המדענים בכל המדענים 

תחומי המדע מגישים הצעות מחקר משותפות, גם בתכנית הצעירים אנו מקבלים הצעות מצטיינות אך 

יות למימון הקרן מצליחה לממן על אף שאחוז ההצלחה בתכנית זו גבוה יותר כי לא את כל הראו

התקציבים הנדרשים הם לשנה אחת בלבד ולכן נמוכים באופן משמעותי מהתקציבים הנדרשים 

. בהצעות המחקר המשותפות המוגשתו אל הקרן בה שותפות לפחות שתי קבוצות משני מוסדות שונים
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, פרסומים תוצאות נפלאות נן. ישמדעיים בכל תחומי המדע יתופי פעולהשל שמפוארת הסטוריה  נהיש

אשר מיועד בעיקר  כנסים משותפיםגם  הקרן מקיימת. פים רבים במיטב המגזינים הבינלאומייםתושמ

גם קשרי נבנים ונוצרים מעבר לשיתופי פעולה מדעיים בה מסורת נפלאה התפתחה . למדענים צעירים

  הערך המוסף של הקרן.ות ארוכי שנים וזה חבר

ייעודי הפתוח רק מחזור  והצעות מחקר. זה 266 הוגשו לקרן (2018במחזור ההגשות האחרון )סתיו 

הוגשו הצעות רבות בפיסיקה, כימיה, בכל  .(לא כולל רפואה ומדעי החיים)הצעות במדעים המדוייקים, ל

ר החוקרים שהגישו במחזו. הרוחוכן במדעי דיספלינריות -והצעות רבות אינטרמנעד תחומי ההנדסה 

השנה. אני חרדה מאד  רבים מכשולים נםהמדענים הבכירים ביותר בארץ ובגרמניה. ישזה נימנים על 

במובן של מה  יודעת מה יקרה עם הון הקרןבנוסף אינני ני יודעת מה יקרה בחודשים הקרובים. ינכי א

עמוד לרשות חברי מועצת הנגידים שיכתוצאה מההשקעות ומה יהיה הסכום  ותיהיה גובה ההכנס

 וכן מה יקרה עם מינוי חברים חדשים למועצת הנגידים... מון ההצעות שנמצאו ראויות למימוןמיצורךל

על סכום הכסף שהושתתה מועצת הנגידים קיבלה החלטה הרואית להסיר את התקרה לפני כשנתיים, 

ירים בשכר בין פוסטדוקים בישראל פערים אדקיימים . למענקי המחקר בשתי התכניות שניתן לבקש

כלומר  לשיוויון.מצד חברי מועצת הנגידים הגרמניים . הייתה דרישה ובכלל בין כל המשרות לגרמניה

הגרמנים שפעם היו נדיבים, כך שכיום  למימון מלא של הקרן עבור כל המשרות המעורבות במחקרים.

 הסכום שהם מבקשים למימון הצעת המחקר. סכום מאד נכבד מ"נוגס"  מבקשים את הסכום הריאלי וזה 

 פרופ' אליעז: בישיבה שהייתה אמרו שלגרמנים יותר זול לעשות דוקטורט בישראל.

כאשר ההגדרה למדען צעיר מותנית הזו. הקרן באה לתת מענה לנישה  מינה חורש: תכנית הצעירים של

. המימון בתכנית זו הוא PhDמסיום ה  םשני 8עד  –החוקר, הכרונולוגי של בגיל ב"גיל המדעי" ולא 

ולגרמנים להכיר מדענים  שראלים להכיר מדענים מגרמניהלשנה. מטרת התכנית לאפשר לחוקרים הי

-כממוצע של עומד על כדי לייצר שיתופי פעולה עתידיים. הסכום שניתן לבקש לא מוגבל אבל  מישראל

זו היא נסיעה בת שבוע ימים אל המדינה  אחת הדרישות המנדטוריות של תכניתיורו לשנה.  30,000

סמינריון או נותן הרצאות באוניברסיטאות  עביר, מ נפגש עם קולגות המדען נוסע לגרמניה, השנייה. 

שאחרי שנה שנתיים נוצרו צמדים כומכוני  מחקר. זו תכנית עם הצלחה בלתי רגילה. רואים את זה יפה 

 . "הרגילה"כנית מחקר משותפות לקרן לת ומוגשות הצעות

 פרופ' אליעז: השנה ראינו צמד כזה גם שהגיש גם בתכנית הצעירים וגם בתכנית הרגילה. 

 הקרן חיוביתהפעילות רבת השנים של מינה חורש: אני חושבת שדי מוסכם על הפורום שיושב כאן ש

שזה  יותר משמעותית. הבעיה המרכזית היאעוד והתרומה שלה לישראל יכולה להיות  וחיונית ביותר

ההחלטה על הגדלת הון הקרן מצוייה בידי העומדים . boardלא בידינו. אנחנו גוף מבצע של החלטות ה 

היום יום של כל אחד ואחת מאיתנו עמוסים ביותר שכן כאמור אנחנו צוות מצומצם בראש משרדי המדע. 

מקצוענות וקטן אבל באפשרותינו להתמודד עם הקיפים רחבים יותר של מחקרים והגשות בגלל ה

 והמיומנויות של כל אחד מאיתנו.

פרופ' טנא: פרופ' אליעז העלה הצעה, להפנות לשותפויות עם חברות ואירגונים גרמנים גדולים כמו 

קרן הלמהולץ שקבעו עכשיו משרד בארץ. זה גוף מחקר שתומך בסינכוטרון ובמתקני מחקר גדולים 

מסגרת שתממן מחקרים של ישראלים בשיתוף בגרמניה. אולי אפשר לחשוב על זה שתהיה איזושהי 

 מדענים גרמנים. 

הוא מינה חורש: השנה יש לנו מספר שיא של הגשות בתכנית הצעירים. הפחד הגדול שלנו בתוך הקרן 

  מהלא נודע....

 טנא: מה לוח הזמנים? 'פרופ

קביל . לאחר מכן מתחיל תהליך השיפוט, במנסגר אתר ההגשות של הקרן 28.10ב מינה חורש: 

להצעות בוועדה  היועצים. כל יועץ ממליץ על שופטים המדעיות של ועדותהאת  ולהקים לבנותמסיימים 

מתקיימות . תהליך השיפוט מתחולל עד סוף מרץ אמצע אפריל. אז שוב אליה שוייכה הצעת המחקר

. מפגש מועצת יהן לחברי מועצת הנגידים המדעייםהמלצות בהן ניתנות המדעיות וועדות הפגישות של 

בורד הים של חברי בגלל כל מה שקרה. המינוי boardנגידים מתוכנן ליולי. בינתיים אין לנו קוורום ב 

מקום בלבוא משני משרדי המדע. יש למנות שני/שתי חברים/רות חדשים מגרמניה  החדשים צריכים
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הסיפור של יעל  . משרד המדע הישראלי צריך למנות מישהי במקום דניאלה בגללהשתיים שהתפטרו

 אמיתי. 

 פרופ' טנא: ההסכמים צריכים חידוש?

אלא אם כן תתקבל החלטה שונה במועצת  מינה חורש: ממש לא. הקרן קיימת והיא תימשך עד אינסוף.

  הנגידים שלמיטב ידיעתי כלל איננה עומדת על הפרק.

 פרופ' טנא: באיזו נקודה יוחלט כמה כסף יוקצב לכם?

 ך. המאגר נתון. ניתן להגדיל אותו. מינה חורש: אין צור

 פרופ' קשת: מה הסיכוי להגדיל את המאגר?

מינה חורש: מידע בדוק: הגרמנים היו שמחים מאד להגדיל את הקרן. יש להם את הכספים. הם לא 

הישראלי צריך של מדינת ישראל. משרד המדע  matchingמוכנים להוסיף איזשהו סכום ללא שיהיה 

 לדאוג לכך. 

' אליעז: לגרמנים יש עניין להרחיב את הכסף. התקבלו החלטות לגבי הבחירות בעתיד למועצת פרופ

. הם יכתיבו דרישה לצד הישראלי. אני המלצתי בארץ שהאקדמיה למדעים צריכה GIFהנגידים של 

להמליץ כי זה נטול פוליטיקה. דיברתי עם הנספח המדעי הגרמני. היה דיון לפני הבחירות בגרמניה 

מתארגן, אנחנו לא   GIFרו לנו לחכות לאחר הבחירות. מה שקורה בפועל, הצוות המקצועי של ואמ

בפועל ורק אז נאמר לנו פיזית זה מה  boardיודעים איפה למתוח את הקו. אנחנו מגיעים לישיבת ה

י שיש לכם ועכשיו תמתחו את הקו. זה לא מצב נורמלי, זה לא צריך להיות ככה. נכון היה שבמאי יונ

משני הצדדים ידעו בדיוק מה התקציב שיש להם לאותה השנה. לדעתי יש  boardלכל היותר חברי ה 

 מקום ללחוץ. אני לא בטוח ששיתוף הפעולה עם גרמניה מעניין את כל הפוליטיקאים שלנו. 

ישראלים רבים בתפקיד יו"ר שרים במרוצת שנים אלו כיהנו בקרן. רבות שנים עובדת מינה חורש: אני 

מהימין הקיצוני ביותר עד השמאל הקיצוני ביותר. מעולם לא הקרן שהגיעו מכל קצווי הקשת הפוליטת, 

שאין להם שום  ושיקולים נוי על בסיס ענייניםיאו שוללים מ boardבוחרים חברי בו היה מצב כמו היום ש

 קשר למדע. 

פרופ' טנא: אנחנו צריכים להיות הוגנים כלפי מי שאנחנו מייצגים. בלי קשר למה שאומר וחושב השר, 

 אנחנו חייבים להדגיש את חשיבות הקרן למדע הישראלי. 

מסלולים  2פרופ' אליעז: בנוגע לתכנית מדע יישומי, נפגשנו עם רשות המחקר ועם חברת היישום, 

שתתף במימון רק צריך לבדוק את המודל ואת ההשלכות על שונים. הרשות לחדשנות מוכנים לה

 השיפוט. אנחנו אמורים לנסוע לגרמניה להשלים את הצד הזה.

כי אחרת אפשר ליפול לידי הרשות לחדשנות שכללי  GIFפרופ' טנא: אבל חשוב שזה ינוהל על ידי ה 

 השיפוט שלה שונים לגמרי. 

 גדי לוין: למי זה מיועד.

תתן כסף למחקר, התעשייה תתן את  GIFתכנית חדשה מלפני שנתיים. הרעיון היה ש פרופ' אליעז: זו 

ואז הסכום מוכפל. אני ראיתי כאן כל מיני סיכונים, כולל למדעי הרוח והחברה.  matchingאותו סכום 

הפחד שזה לא יהפוך להיות קרן לכיוון מדע יישומי. צריך לחשוב איך עושים את זה עם בקרה שלא 

אנשי רמות )חברת היישום(. כמובן שהם רוצים לנהל את זה, אך הסתבר לי יגה. נפגשתי עם תהיה זל

שחוץ מאוניברסיטת  תל אביב, רשויות המחקר מנהלות גם כן פרוייקטים. שורה תחתונה: לאור שיחות 

 עם אנשי סגל המסקנה כרגע היא  שהמודל שנלך אליו הוא שזה ינוהל על ידי אותו גוף, על ידי רשות

 המחקר. 

פרופ' טנא: מכיוון שטרם נפגשנו עם נציגי משרד המדע לא ניתן לשמוע מהם. זה יהיה תפקיד של תת 

היא קרן חיונית והיא נמצאת  GIFהוועדה לשיתופי פעולה בינלאומיים לנסח את המסמך שידגיש שה 

במצב לא הגיוני מבחינת מימון המחקרים. זה המסר שצריך להעביר. אני דיברתי על כך עם אמיר גת 
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מות"ת. הוא אמר שהם לא שריינו כספים ייעודים לנושא הזה. הבהרתי לו שאם נגרור את זה עוד כמה 

 שנים אנחנו נירה לעצמנו ברגל. 

של הקרן אמר לי לך לפרופ' זילברשץ ותדברו על זה כי זה מקור להגדלת פרופ' אליעז: מנכ"ל קודם 

 הקרן. אולי צריך ללכת אליה פיזית. 

. מינה GIFפרופ' טנא: מרב אנא תאמי ישיבה שלי ושל פרופ' אליעז עם פרופ' זילברשץ ונעשה לובי ל 

 אנחנו מודים לך מאד על השירות הנפלא.
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 23.12.2018סיכום ישיבה של ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' אלי קשת

 משקיף –פרופ' יוחנן פרידמן 

 גליה פינצי

 גדי לוין

 

 

 פגישה ראשונה בספרייה הלאומית בהשתתפות:

 דוד בלומברג יושב ראש

 מנכ"ל הספרייה –אורן וינברג 

 מנהל אקדמי -פרופ' אלחנן ריינר 

 ד"ר אביעד סטולמן מנהל אגף אוספים

 

דוד בלומברג: אנחנו שמחים על השיחה הזו, חיכינו לה הרבה זמן. נתחיל עם הסטטוס של הספרייה 

ש אך לא ספרייה היום. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך התחדשות של הספרייה. אנחנו בונים בניין חד

שנה לפני שקמה  30שנה,  130לאומית חדשה. אנחנו מחדשים את פניה של הספרייה שקיימת 

להנגיש  –האוניברסיטה העברית. הבניין החדש נועד לאפשר לנו לעשות את מה שחובה עלינו לעשות 

ורק את נכסי הספרייה הלאומית לציבור הרחב. עד ראשית שנות האלפיים, הספרייה שימשה אך 

כספריית מחקר. וזה היה נוח לחברים מעולם המחקר. מספר המבקרים השנתי בספריה הלאומית 

איש בשנה. הכניסה לילדים ובני נוער הייתה אסורה. הספרייה לא מילאה פונקציה  100 -הסתכם בכ

 נחקק חוק הספרייה הלאומית 2007-של ספרייה לאומית, של פתיחות, של הנגשה של איסוף חומרים. ב

שהגדיר את מעמדה, וזה בעקבות עבודה של ועדה שבראשה עמד נשיא מכון ויצמן ועוד חברים 

מכובדים. הוועדה קבעה שהספרייה צריכה "להיוולד מחדש". בין היתר לחוקק חוק, לבחור מקום ראוי 

ם למיקום הספרייה. הלורד רוטשילד אמר שהוא מוכן לעזור, לא לממן את הכל אך לעזור. היינו צריכי

לגייס את שאר הכסף. יצרנו גוף עצמאי מהספרייה הלאומית שעד אז הייתה חלק מהאוניברסיטה 

 העברית. הקמנו חברה לתועלת הציבור עם מערכות כספים וכח אדם נפרדות. ככה יצאנו לדרך.

אחד הדברים הראשונים שעשינו היה להגדיר בכתב את מדיניות האיסוף של הספרייה. כלומר מה 

וספת. במשך עשרות שנים זה היה תורה שבעל פה, לא הייתה מדיניות כתובה. החוק שלנו הספרייה א

מגדיר מעמד ייחודי לספריה הלאומית, זו ספריה של מדינת ישראל ושל העם היהודי וזה שונה מכל 

 שפות.  70 -גלויות ו 70 -ספריה לאומית אחרת בעולם. זה לאסוף מ
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יצאנו למהלך של חידוש פניה של הספרייה. הפרויקט איננו תפיסת האיסוף וההנגשה של האוצרות: 

אלטרנטיבות למיקום הבניין, בחרנו בסוף במקום  8הבניין.  זה רק אמצעי. היה דיון במיקום הבניין. בחנו 

הכי מתאים והכי ראוי במדינת ישראל שיוצר מכובדות ונוכחות לספריה הלאומית. הבניין יכיל את ציבור 

 שיגיע לספרייה.המשתמשים המגוון 

פגשנו כבר עם "יד ושם", שם הם מוצפים טנא: אנחנו בוועדה דואגים לטיוב המדע הישראלי. נפרופ' 

במבקרים אבל יחד עם זה עוסקים במחקר ומאפשרים לחוקרים מכל העולם להיעזר בחומרים שלהם 

 . כדי לחקור את השואה ולפרסם

יותר וראויה יותר לעולם המחקר. זה מה שעומד דוד בלומברג: אנחנו רוצים להעמיד ספריה טובה 

במקום הראשון. איך מטפלים נכון באוצרות הספרייה ואיך מאפשרים לתשתית הפיזית להגיע לכאן 

ולחקור. בראש ובראשונה הספרייה כספריית מחקר צריכה לתפקד טוב יותר ממה שהיא תפקדה קודם. 

ים גדולה יותר מאשר היום. זה מצב שאנחנו אני אומר את זה כך: מעולם לא הייתה כמות המשתמש

שמחים מאד. הייתה מחשבה שאולי בעולם של שינויים טכנולוגיים זה לא יקרה. אך כמות החוקרים 

 שמגיעים לכאן דווקא הולכת וגדלה. 

פרופ' טנא: אם אני יושב בחו"ל ועושה מחקר. איך הספרייה יכולה לסייע לי מבלי שאצטרך להגיע פיזית 

 לכאן?

עמדות עם תנאים הרבה יותר  500 -איש שיושבים כאן. בבניין החדש יהיו כ 300 -אורן וינברג: יש לנו כ

אלף משתמשים בשנה, הכוונה היא להגיע לחצי מיליון משתמשים בשנה.  180-200טובים. היום יש 

מתקדמות  אנחנו מספקים הרבה יותר שירותים דיגיטליים וזה הולך ומתעצם. יש אפשרויות מחקר יותר

 מאשר בעבר וזה כמובן מנגיש את הספרייה מרחוק.

 דוד בלומברג: הנושא הזה של הספרייה כספריית מחקר זה עומד במקום הראשון. 

 פרופ' פרידמן: לכמה שנים קדימה תכננתם את הבניין החדש?

 שנה קדימה בהנחה 30 -שנה קדימה. מבחינת אחסון, ל 100 -אורן וינברג: הבניין מתוכנן ל

שהדיגיטציה תסייע בעניין האיחסון, הנחה שכרגע לא נכונה במיוחד. כל המחסנים שלנו יעברו לבניין 

 החדש. 

דוד בלומברג: בימים רחוקים הספרייה הלאומית לא ידעה לטפל בספרים וקרוב למיליון ספרים נזרקו 

בספרים הללו  למחסנים בגבעת שאול, אלו ספרים לא  מקוטלגים. הדבר הראשון שעשינו זה לטפל

 והעברנו אותם לאחסון מרוחק מתוך כוונה שהם ייקלטו בבניין החדש. 

שנה לא נגעו  100אורן וינברג: הרציונל של ספריית מחקר הוא שכל ספר יהיה נגיש לחוקרים גם אם 

 אלף הזמנות של ספרים מהמחסנים.  200 -בו. היום יש כ

. מאז לא פורסמה עבודת דוקטורט על YALEבר ל דוד בלומברג: הארכיון האישי של יהודה עמיחי ע

 כתבי יהודה עמיחי. נוצר מצב שמשורר ברמה הזו "הודח" מהאתוס הישראלי. 

 פרופ' טנא: כמה חוקרים משתמשים בספרייה מחוץ לארץ וכמה מהארץ?

 אורן וינברג: אין לי את הנתון כאן. הקיץ זה העונה החמה. 

פרופ' ריינר: נאספים כאן "תעודות" )=ספרים( זה הארכיון היהודי הגדול ביותר שקיים כיום. זה האוסף 

הגדול ביותר במדעי הרוח ומדעי היהדות בעולם היהודי ובעולם בכלל. יש כאן איסוף חומרים וזה הדבר 

במוסדות רשמיים  החשוב ביותר. יש לנו את המכון לתצלומי כתבי יד עבריים. כל כתבי היד הקיימים

 בעולם נמצאים כאן וחלק גדול גם מאוספים פרטיים. יש לנו כתבי יד לטיניים, ערביים ועוד. 

אנחנו מעבדת המחקר החשובה ביותר למדעי היהדות, המעבדה החשובה ביותר למדעי המזרח 

 ומעבדה מרכזית למדעי הרוח. 

ספרים, הישענות על ספרים שהגיעו  זו הספרייה של מדעי היהדות ויש מעקב שיטתי אחרי מכירות

בעבר. כל הזמן נעשה מאמץ להגיע להשלמת אוספים. עם זאת, מרכיב מאד חשוב זה הארכיונים. זה 

התחיל בשלב מאוחר בספריה הלאומית. יש לנו קשת עצומה של אוספים פרטיים. אוסף הארכיון גדל 
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אוספים דיגיטליים. אני מטה רק את  במהירות. יש הטיה בעולמות המחקר לכיוון הארכיון על חשבון

 הזרקור. 

הספרייה הלאומית כאן אינה אוסף, היא ספרייה. גם אוסף טוטאלי וגם ספריה במובן העברי של המילה, 

כלומר שיש בה שימוש. השימוש הוא שווה ערך לאיסוף. השימוש בנוי על שורה על אולמות קריאה. 

ר מושג "מחקר אקדמי טהור". יש לנו שורה ארוכה של המושג "ספריית מחקר" הוא אחר לחלוטין מאש

קהילות מחקר ונמצא סיפון עשיר של קבוצות שפועלות כל אחת בדרכה שנשענת על אוספים שונים. 

 שעות ביממה.  24יש כאן מעבדה רוחשת חיים 

 ?שנקראת לאומית( לספריה כאןבעין כרם ) בין הספרייה הרפואית affiliationפרופ' קשת: האם יש 

 אורן וינברג: לא. יש קשרים בין כל הספריות האקדמיות בארץ. 

עקרונות כשבונים כל ספריה: אוסף, מבנה ומשתמשים. אני אתמקד יותר באוסף.  3ד"ר סטולמן: 

 נתמקד בארבע קטיגוריות: )מצגת מצורפת(

 מבוא למדיניות האיסוף 

 תשתית מחקרית

 תשתית מחקרית דיגיטלית

 מעבדה לאומית

 

 מדיניות האיסוף:מבוא ל

 המטרה של הספרייה הלאומית על פי חוק: לאסוף, לשמר לטפח ולהנחיל אוצרות ידע,  מורשת ותרבות.

 אוסף יהדות: פריטים שעוסקים בשני צירים: ציר טקסטואלי וציר חברתי. 

 עברית החדשה. באוסף ישראל: עוסק בטריטוריה של ארץ ישראל: היסטורית, ציונית ו

המזרח התיכון: האוסף הכי טוב שיש כאן באזור. גם אסלאם קלאסי וגם היסטוריה של אוסף איסלאם ו

 המזרח התיכון. כל מה שיוצא בשטחים מגיע אלינו. 

 אוסף מדעי הרוח: כל הספרייה פה עוסקת במדעי הרוח וקצת במדעי החברה.  

  אוספים לאומיים ושני אוספים שעוסקים במה שיוצר את התרבות שלנו. 2יש לנו 

אורן וינברג: אנחנו לא אוספים מדעי הטבע ומדעים מדויקים כיוון שרוב הפרסומים הללו מתפרסמים 

בכתבי עת בחו"ל ולאו דווקא בארץ. התוצרת מפורסמת באמצעים דיגיטליים ואין שום סיבה לשכפל 

את ההוצאה הזו וגם ככה הנגישות קיימת בכל האוניברסיטאות. אנחנו אוספים כל כתב עת מדעי 

 שמתפרסם בארץ. 

 

 ד"ר סטולמן: משאבים ייחודיים לספריה הלאומית:

 -ספרים בעברית מאז תחילת הדפוס, מכון לתצלומי כתבי יד עבריים מכל העולם, ארכיוניים אישיים )כ

(,  עיתונות ישראלית ויהודית, מוזיקה יהודית וישראלית, תצלומים, אודיו ווידאו )ראיונות של 1000

אלף ראיונות(, ארכיון האינטרנט, "חולפות" )= פריטים שלא נועדו  20 -ם, יש כיהודים מכל העול

לשימור, למשל גלויות, כרטיסי כניסה לתיאטרון, כרזות ועוד, חומרים "פיקנטיים"(, מפות ארץ ישראל 

 וירושלים )האוסף הגדול ביותר בעולם(. 

 ימור טוב מאד. יש לנו מעבדת שיקום ושימור. עצם הדיגיטציה של כתבי יד זה ש

 זמינים און ליין, ובהמשך הכל יהיה זמין און ליין. 70%לגבי תצלומים, 
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פלטפורמה לקשר בין הארכיונים. הספרייה הלאומית מחזיקה את  -אורן וינברג: רשת ארכיוני ישראל 

ארכיונים שהצטרפו. יש חשיבות גם להשארת ארכיונים בתוך  100הפלטפורמה הדיגיטלית הזו. יש כ 

 קהילה. ה

אחד האתגרים בתצלומים זה חוסר המידע שיש לגבי תצלומים. חיפוש נושאי לא יניב תוצאות. יש לנו 

אוספים שמתוארים ברמה גבוהה וכאלה ברמה נמוכה וזה האתגר שילווה אותנו. יש לנו אוצר שאחראי 

 על אוסף התצלומים אבל זה דורש מאמץ רוחבי. 

שבו  HUBמאגרי מידע מאד חשובים. מעבר לאוסף, יש לנו  12ד"ר סטולמן: כפי שראיתם, יש לנו 

 נפגשים כל החוקרים של מדעי היהדות. 

מבחינה דיגיטלית, רוב האוספים מגיעים מהשותפים שלנו או במדינת ישראל או מעבר לים. היו כתבי 

נגישים מיליון פריטים  60 -עת שלא היו נגישים באופן דיגיטלי והיום המצב לא כזה. מדובר על כ

 לתוך המאגרים שלנו.  dataדיגיטלית. אנחנו קולטים כל יום כמויות גדולות של 

אורן וינברג: יש הרבה פריטים שעברו טרנספורמציה דיגיטלית. מגיעות אלינו הרבה פניות לאמץ 

 פריטים אצלנו בספריה. 

 פרופ' אהרוני: האם הספרייה מעסיקה חוקרים?

 פרייה הם חוקרים.  התוצר שלהם הוא לא פרסום. אורן וינברג: לא. חלק מצוות הס

פרופ' ריינר: ישנם פרויקטים שהיו שייכים בעבר לאקדמיה למדעים ויש פניות אלינו ועדיין לא מצאנו 

 להם פתרון. למשל הפרויקט של פרופ' יורם צפריר. 

 פרייה הלאומית. עם הס affiliatedדוד בלומברג: יש לנו בהחלט עניין לפתח עוד מוסדות מחקר שיהיו 

אורן וינברג: עיתון הארץ לא נמצא במאגר שלנו. אם תסתכלו בעבודות הגמר של השנים האחרונות 

 תראו שהוא לא מופיע בהן כי הוא לא זמין. במאגר שלנו עושים שימוש כל מי שכותב עבודת גמר.

 ד"ר סטולמן: מעבדה לאומית, הכיצד?

חוזר. כל העתיד של המחקר הוא דיגיטלי. ולכן אני מציע  מחקר. מערכת של היזון–מידע  -פרטי מקור

 דברים: 5

 ספריה פתוחה, כלומר הנגשת המידע .1
 הרחבה מאסיבית של הדיגיטציה .2

 על פי סטנדרטים מקובלים dataהוספת שכבת  .3

 DH (Digital Humanities)צוות מחקר ופיתוח בתחום ה  .4

 פרייה והשימוש במשאבי הס DHמדידה והערכה ארגונית בתחום ה  .5

 National Library of Israel for Developersיש לספריה הלאומית אתר 

פרופ' טנא: מעבדת השימור. אם אני חוקר במדעי הנייר ואני רוצה לדעת איך התפתחה איכות 

הנייר. לדברים כאלו צריך להיערך. מצד אחד השימור. מצד שני אפשרות לשיתופי פעולה, ליכולות 

 העליתם כאן.לעשות דברים שלא 

מעבדות לשימור קלף, האחת ברשות העתיקות והשנייה כאן. אנחנו משתפים  2אורן וינברג: יש 

פעולה ביחד איתם. מניסיון שלי בעולם יש מעט מאד מוסדות שמחזיקים את הכלים שאתה הזכרת, 

 יש שיתופי פעולה עם מוסדות שמאפשרים את השימוש בכלים הללו. 

 יכולים לפנות לקרנות מחקר לאומיות ובין לאומיות?רים שפרופ' טנא: האם יש חוק

. ברשות 14ד"ר סטולמן: פנו אלינו אנשים שרצו לעשות שיתופי פעולה למשל לבדוק פחמן 

 העתיקות יש  מצלמה לצורך מחקר שכזה. אין הרבה חוקרים בישראל שחוקרים בתחומים הללו. 

 יה צריך לבדוק את האותנטיות שלהם. וה : בשעתו היה ענין של זיוף כתבי ידפרופ' ברטל
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אורן וינברג: בזמנו הייתה מעבדה של המשטרה והשתמשנו בכלים שלה. באופן עקרוני, אם יש 

 לתחום מסוים ביקוש אז יש סיכוי להשקיע בו. יש לנו ידע משמעותי בנושא של נייר, קלף.

שיתוף פעולה עם גופים  פרופ' טנא: הייתי רוצה שלא תדחה חוקרים פוטנציאליים. האם יש לכם

 ?EUאירופאיים במסגרת ה 

. אנחנו צריכים EUיש לנו שיתופי פעולה. אנחנו לא זכאים לפנות ל  DHאורן וינברג: במסגרת ה 

 איננו זכאים לגשת.  ISFלפנות דרך מוסד אקדמי. גם ל 

 .ISFפרופ' טנא: גם לקרנות אחרות, לא רק 

 ים, אנחנו מצטרפים למחקרים אחרים, לא יזום על ידינו. אורן וינברג: נכון להיום אין לנו חוקר

עובדים בעלי תואר ד"ר. הם מומחים לחומרים שיש כאן, מבחינת  20 -ד"ר סטולמן: יש בספריה כ

 תוכן, פורמט ועוד. 

זמן לפתח את המחקר  20%טחון מקובל שבדרגה מסוימת עובד מקבל יפרופ' טנא: במערכת הב

 האישי שלו. מה קורה כאן?

דוד בלומברג: זו שאלה שתתעורר בשנים הבאות מתוך המוסד עצמו. הצוות שלנו צעיר עם תואר 

 שלישי. אני מצפה מהצוות הזה שיעורר את השאלות הללו. חלקם כותבים ומפרסמים.

 פרופ' טנא: האם יש חברות היי טק שפונות אליכם כדי לפתח איזשהו אמצעי מחקר חדש?

 יק. אורן וינברג: יש אך לא מספ

פרופ' טנא: אני לא רואה סיבה שלא תפנו במסגרת פרוייקט קמין לאפשר איזשהו כלי מחקרי חדש 

 שאתם תפתחו שיהיה לו תועלת לחברת הייטק. 

 פרופ' ברטל: השאלה היא האם יש חשיבה על כיוון עסקי במובן של למכור החוצה.

 ל פיתוח עסקי. דוד בלומברג: זה יקרה בעתיד. אנחנו משוועים לרגע שניקח מנה

 פרופ' טנא: מה יקרה עם מעבדת השימור במבנה החדש?

אורן וינברג: השימושים שאנחנו עושים כאן זה שיקום ושימור, פחות מחקר. כשצריך אנחנו נעזרים 

 בתשתיות אחרות. 

 פרופ' טנא: יש לכם סטטיסטיקות בנוגע לשימוש שעושים בספריה הלאומית?

 ד"ר סטולמן: לא כרגע. 

 פרופ' פרידמן: מה יהיה היחס בין האולמות כמו שהם היום לבין האולמות בבניין החדש?

אורן וינברג: פי שניים מקום. יישאר אותו המספר של כרכים עם שינוי של התמהיל בין מה שמוצג 

 ועוד.  WIFIלבין מה שבמחסן. יהיו תשתיות 

 החדש.  פרופ' פרידמן: אני מניח שהאולמות יישארו כמו שהם במבנה

דוד בלומברג: אני דואג לגבי אנשי המחקר, איך הם ימצאו את מקומם בבניין החדש. מספר מקומות 

 פה.  70לעומת  330 -החניה בבניין החדש יהיה כ

פרופ' אהרוני: אנחנו אמורים לדווח לממשלה ולכנסת. האם זה הוגן לסכם את הדיון ולהגיד 

 ה אך מספקת כלים לחוקרים לבצע מחקר.שהספרייה הלאומית איננה מבצעת מדע בעצמ

 דוד בלומברג: אני לא רואה שום אלטרנטיבה לספרייה הלאומית. 

פרופ' טנא: אנחנו רוצים מכם מסמך שבו יש חזון של ראיית היכולות שלכם לתת מענה למחקר 

 עתידי בספריה ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם לבנות מוקד מחקר סביבכם. 
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מחזיקה חוקרים. החוקרים כאן לא מועסקים על ידינו. אנחנו משרתים את  ”ושםיד “פרופ' ריינר: 

 מי שעוסק במחקר. אנחנו בימים אלו חושבים על תכנית  מלגות. 

 דוד בלומברג: התפקיד המרכזי שלנו הוא פיתוח תשתיות כדי לספק את המחקר.

 פרופ' טנא: תודה רבה לכם.
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 23.12.2018סיכום ישיבה של ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' אלי קשת

 משקיף –פרופ' יוחנן פרידמן 

 גליה פינצי

 גדי לוין

 

 שנייה בספריה הלאומית בהשתתפות נציגי משרד המדע:פגישה 

 מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה, רן בר

 , סמנכ"ל תכנון, תיאום ובקרהאבי ענתי

 לימור בסוס, ראש מטה מנכ"ל משרד המדע

 

שנמצאת במצוקה לא פשוטה  GIFפרופ' טנא: התכנסנו לשמוע על התכניות לשנים הבאות ועל קרן 

 ואנחנו חושבים שזו קרן חשובה, ואולי התייחסות לתכנית הורייזן הבאה.

ימי החסד ולקיים שיח קצת אחר. שלחנו לכם מצגת.  100רן בר: אני רוצה לנצל את זכותי במסגרת 

קראתי את הדוחות האחרונים שלכם כולל דוח ועדת המעקב. יש לנו מספר הארות )נאמר במקור(. 

 הורדנו את המילה "חלל" מכותרת המשרד למרות שסוכנות החלל עדיין שייכת למשרד המדע. 

לכם על הורייזן, מתקיים עכשיו שיח לגבי היבטי המימון של מדינת ישראל. הסכום צמח  אני אספר

ג "צמיחתה של הקרן, פערי תל :מעבר למה שמדינת ישראל תכננה. הגורמים המרכזיים לעליה הם

וסוגיה של שיטת חישוב ושערי מטבע. הבעיה היא שאנחנו כבר לא בטוחים שהשינויים האלה והעלאת 

שאי אפשר  capacity"רווח". ברור לנו שיש פות של מדינת ישראל תמשיך להניב לנו סכום ההשתת

כסף שנוציא לא יחזור ש evenאנחנו מפחדים שהגענו לשלב . יש גבול למה שניתן להכיל. לחרוג ממנו

 חזרה. 

 פרופ' אהרוני: אסור שהשיקול יהיה כלכלי.

טח יש להם רצון לראות איך עוצרים את הסחף ת, הם  מרגישים לא נוח וב"רן בר: כשאתה מדבר עם ות

בדברים שאינם קשורים אלינו. אין ספק שמבחינת היחסים שלנו עם אירופה זה אחד ההסכמים הכי 

 חשובים שלנו וחשוב מאד לשמר אותו, אין אלטרנטיבה אחרת. 

יון למפות אני בתפקידי חודש וחצי בהם אני מקיים פגישות היכרות בניסיים שיח אחר. אני מבקש לק

פ, אמור לזהות "פ בארץ. לדעתי משרד המדע אמור לראות ראייה רחבה את כל סוגיות המו"את המו
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את הכשלים. וכוונתי היא לראות האם התהליך שמתחיל אצל חוקר באקדמיה ומסתיים במוצר הוא 

יש  שמח לשמוע מכם האםאתהליך חלק עם מינימום מהמורות ומינימום מקומות שניתן ליפול בהם. 

ח שלכם השפעה אמיתית? האם נעשו דיונים מעמיקים בעבודה שלכם? האם יש תוצרים לאותם "לדו

שתיים, שאלה פתוחה, היכן אתם  חושבים שאנחנו יכולים לסייע. דיונים? זו שאלה אחת, איפה אתם

 סודה מירואים את מקומו של משרד המדע והטכנולוגיה כגוף מתכלל. לגבי ססמי, אין שינוי מבחינתנו. ז

 , עכשיו הכל מעוגן היטב. 2017מ 

 פרופ' טנא: מה אתם מממנים בססמי?

 אבי ענתי: לא את המחקרים. אלא את הפעילות. 

 פרופ' טנא: למה שלא תעשו קול קורא למימון מחקרים?

רן בר: רשמנו לפנינו. הייתי שמח לשמוע מכם בצורה הכי חופשית גם על המקום שלכם ועל הדוח ואיך 

 יכולים אם בכלל לסייע בקידום הדברים.אנחנו 

פרופ' אהרוני: מה יקרה עם הורייזן? האם יש סכנה שבגלל סיכונים תקציביים מדינת ישראל תפסיק 

 להשתתף?

גופים יחדיו )משרד המדע, רשות החדשנות, הרן בר: אני לא רואה סכנה כזו. אנחנו עושים מאמצים כל 

אלא אם כן  שבו מדינת ישראל לא חותמת על ההסכם הבא.ת( שזה לא יקרה. אני לא רואה מצב "ות

האירופים יקבלו החלטה חד צדדית אבל אני לא רואה את זה קורה. אנחנו נמצאים שם במאמצים 

 גדולים גם לראות איך עושים הסכם טוב יותר. התקציב עלה בגין סעיפים שנמצאים בהסכם. 

וחלשה באחרות )מארי קרי(. ( ERC) ות מסוימותפרופ' טנא: אנחנו זיהינו שישראל חזקה מאד בתכני

 החוקים שונים באירופה מאשר בישראל. ולזה צריך למצוא פתרון. 

, אנחנו קוראים את המספרים. הם לא הגיוניים. מחזורים של אחד לשלוש שנים זה הרסני. GIFלגבי ה 

 ו בעיה. כאשר  מוסיפים לזה שהמענקים לא גדולים, ואחוזי ההצלחה כל כך נמוכים, ז

איכות המחקר הנעשה  למחקר הישראלי הוא  מעל ומעבר למימון GIFפרופ' קשת: המשמעות של 

 . הוא בסטנדרט מאד גבוה והתרומה שלו למדע בישראל עצומה GIF-בעזרת מימון ה

אבי ענתי: פה מדברים על הישענות על הון הקרן. מממנים מהריבית של הקרן. מאחר ולא קיימת 

 מהמשק הייתה השלמה של הממשלה וגופים אחרים.מספיק ריבית 

זז מתקציב מציינת שהתקציב שניתן לססמי יקו( בעניין  ססמי 2017גליה פינצי: החלטת הממשלה )

GIF . 

 אבי ענתי: זה עניין של משרד האוצר.

 רן בר: אלו כספים זניחים. 

ישות אליו אלא רק על ידי פרופ' טנא: המחקר הגרמני הוא מעולה. יש שם מכשור מדעי שאין לנו נג

 שיתופי פעולה. 

תה זכקבוצת המחקר שלי פרופ' אליעז: אני יכול לומר לכם שאני זוכר את עצמי כדוקטורנט בבן גוריון ו

יש לזה ערך שלא ניתן לתאר במילים, עד היום,  –, נסעתי לגרמניה והם באו לכאן GIF -במענק מקרן ה

בעיה תדמיתית קשה. לשמחתנו כמות ההגשות  GIF -כרגע יש ל. שנוצר על הקשר התרבותי והאנושי 

. חוסר ו. מאז הוא בירידהמיליון איר 10.1היה  GIFתקציב  2010 -לא נפגעה בשנה זו. דבר נוסף, ב

בתקציב מכריח אותנו לדחות הצעות מעולות. דבר נוסף, זו אחת הקרנות התחרותיות היחידות 

קריטי. צריך גם להיזהר מכך שהקרן לא תגלוש לכיוון מחקר שתומכות במדעי הרוח ובימים אלו זה 

 יישומי. אני מאד מודאג, אני רוצה לראות מה יקרה השנה כשנהיה בגרמניה. 
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 GIFואז נוכל לדווח פה איך התקדמנו. ה  וזאן רן בר: כשתחזרו מגרמניה נקיים ישיבה אצלי עם פרץ

 ה כרגע. מטריד אותי אבל אני לא יכול להרגיע את השולחן הז

 פרופ' ברטל: במדעי הרוח קשה למצוא שותפים בגרמניה. 

פרופ' טנא: נושא נוסף, מעבדות לאומיות. אין מדינה בעולם המתקדם שאין בה מעבדה לאומית זולת 

סיטאי אך קשורה לעולם האקדמי. בשוויץ מדינת ישראל. מעבדה לאומית לא יושבת בקמפוס אוניבר

אנחנו רואים במעבדות שנבנו בשנים האחרונות מחוץ . ד מקצועיתיש מערכת מעבדות לאומיות מא

לגדר בנחל שורק כמעבדות לאומיות. מספר הפרסומים שיוצאים משם קטן באופן משמעותי בגלל 

בנושא "מקורות קרינה מייננת חדשה  מיעוט הצוותים שעובד שם. אנחנו מארגנים במאי יום עיון

 . אמצעי המחקר האלובישראל" כדי לבדוק את הצורך המדעי ב

שגר "קטי ההמשך. מה שהיום קיים בתלם זה יהייתה אמורה להיות ישיבה על פרויבתל"ם דבר נוסף, 

וכעת יש רצון להנהיג מדיניות אחרת כלומר ללוות בנין תשתית מדעית בפרויקטי המשך שיבטיחו  "ושכח

 .שימוש בתשתית שנבנתה

זה משרד המדע הרים את הכפפה ואנחנו מממנים אבי ענתי: זה נכון מה שאתה אומר. בעניין ה

 פוטוניקה. 

 פרופ' טנא: צריך לראות איך משתמשים בתשתיות הקיימות. 

 רן בר: מה הכיוון שלך להקים כאן בארץ?

שורק, הספרייה הלאומית  ממ"גפרופ' טנא: בחרנו שלושה גופים כפיילוט: את המעבדות החיצונית של 

מאפשרת  שנים 5-10בסינרגיה. לדוגמא, קרן פזי שלא הייתה קיימת לפני  ויד ושם. אנחנו צריכים לעבוד

. יתכן וזה דורש סינרגיה בין שתי מערכות מדעיות מצוינות שלא התקיים ביניהן כמעט כל קשר לפני כן

 שישרתו גם את התעשייה, לא רק את האקדמיה. לאומיות שינוי חוקתי. מעבדות

 ם או עם כל שותף אחר. "ולראות איך ניתן לסייע עם תלרן בר: נשמח ללמוד ביחד אתכם 

ם חשוב מאד. אנחנו ועדה מייעצת. אין לנו סמכות ואין כסף. "שלנו עם תל interfaceפרופ' טנא: ה 

חלק מההחלטות שלנו התקבלו בשמחה רבה. במאי  ות אבל לא מחליטים החלטות.אנחנו נותנים עצ

הגשנו את דוח ועדת המעקב והמלצנו  להקים פרויקט חדש למעבדות מתחדשות למדענים שנמצאים 

ת "יתפרסם קול קורא מטעם ות בקרובחודשים קיבלנו מענה חיובי.  3שנה באקדמיה. תוך  10-15

 . מעבדות לאפשר למדענים ותיקים לחדש

 כנסת.לדיונים ב מעברח? "לדו מרגישים שיש השפעה רן בר: האם אתם

 ת"עם ות ישירבקשר עומדים אנחנו הדוח מגיע לכל הגורמים בממשלה ובגופים הרלוונטים. גליה פינצי: 

בשיח עם כל הגופים הרלוונטיים. הדוח אמור לצאת  שרבות ממסקנות הדוח נוגעות אליה ונמצאים

 . נסת ולהיות מוצג בפני ועדת המדע, להיות מוגש לממשלה ולכ2019 בנובמבר

הן  OECDאה ל ופ בהשו"השקעות הממשלה במוח הקודם הוזכר בצורה נסתרת ש": בדואבי ענתי

. זה היה כתוב במשפט אחד נסתר. זה דבר שלדעתי היה צריך להגיע לדיון בממשלה. בצורה נמוכות

 שניתן לתרגם לצעדים אופרטיביים. 

 כך פרק ולהגדיל את התקציב שהוא לרווחת כולנו. רן בר: אולי צריך להכניס על 

פרופ' אליעז: אני מרכז את תת הוועדה ליחסים בין לאומיים. יש אצלכם מסמכים שמרכזים את העניין 

 פ בישראל וקרנות שלישראלים יש גישה אליהם בהשוואה למקומות אחרים?"של השקעות מו
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רן בר: אשמח להשכיל אותך ובכלל על כל מיני הסכמים בין לאומיים. נשמח לתת מספרים ולהעמיק 

ככל שתבקש, גם אם אין לנו את הנתונים נעשה עבודה להשיג אותם. יש לכולנו עניין להגדיל את 

 העוגה. נשמח לסייע. 

 סין? -עם קרן ישראל ISFפרופ' טנא: למה צריך את הכפילות ב 

יכול להגיד בזהירות שיש גוף אחד שאמור להיות חתום על הסכמים עם מדינות. יש פריצה  רן בר: אני

שאני לא בטוח שזווית הראיה של קבלת ההחלטות הייתה מדעית ולא אחרת. עדין אני חושב שבסוף 

 כל המרבה הרי זה משובח כל עוד זה נעשה בתיאום ואיזושהי ראייה מתכללת. אני מקווה שזה כך. 

 מדינות, זה במצגת.  30י: יש לנו הסכמים עם אבי ענת

  .)מי"ה( של הקרן להנדסה הזו פרופ' טנא: אני רוצה לשאול על התכנית

 .לכל ההצעות הטובות אבי ענתי: בשל ההיענות הגדולה של חוקרים לא יכולנו להיענות

 .הנוכחי זורבמח שקל מיליון 50 -ל שנים 5-כ לפני שקל מיליון 11-מ עלתהאבי ענתי: קרן מי"ה 

 רן בר: רב ההיצע על הביקוש. 

 פרופ' טנא: יש תחומי הנדסה לא פחות חשובים שלא מופיעים כי אין כסף. 

אבי ענתי: יש פרס ראש הממשלה שלא הוזכר בעבר בנושא תחליפי נפט ותחבורה. פרס של מיליון 

 את זה.  דולר למדענים פורצי דרך בתחום. בשנה האחרונה זכה ישראלי. חייבים לציין

 פרופ' טנא: תודה רבה לכם.
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 : פגישה שלישית בבית האקדמיה בהשתתפות נציגי ות"ת: 823.12.201

 

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' מיכל בירן

 פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' יוסף ירדן

 פרופ' אלי קשת

 משקיף –פרופ' יוחנן פרידמן 

 גליה פינצי

 גדי לוין

 

 פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ותת

 אנגלמן, מנכ"ל מל"ג ות"ת מתניהו

 ד"ר נעמי בק, ממונה למחקר ואסטרטגיה

 אמיר גת, ממונה בכיר, תחום הקצבות למחקר

 פרופ' אישי טלמון, חבר ות"ת

 פרופ' אורי סיון

 

 פרופ' טנא: ברוכים הבאים, נשמח אם תוכלו להתייחס לשאלות ששלחנו אליכם מבעוד מועד. 

נית לפני כמה חודשים וסיפרתי לכם על הנושאים שעומדים פרופ' טלמון: הייתה לנו פגישה טלפו

 על הפרק. מאז, הוועדה הגישה את ההמלצות שלה לות"ת והיא אישרה את ההמלצות:

תקציב לתשתיות , תכנית חדשה שהיא הרבה יותר גדולה )ציוד תשתיתי כבד, מדובר על  .1

נמוך יותר  matchingמיליון דולר ואנחנו רוצים לממן כעשרה פרויקטים כאלה בשנה(. נבקש 

 . 25%מהמוסדות, סדר גודל של 
יעזר הצענו שהוועדה שהכינה את הדוח תמשיך עם החברים בכדי להיות הוועדה השופטת ות .2

במידת הצורך בחוות דעת על הפרויקטים ממומחים בתחום הזה, כולל מומחים מחו"ל. הצעה 

 זו התקבלה. 

 תמיכה בדור הביניים של חברי הסגל. .3

המכתבים )קול קורא בנושא תשתיות מוסדיות( יצאו ביום שלישי בתפוצה רחבה ישירות מהמייל 

 ות. הפניה היא להנהלת האוניברסיטאות.של פרופ' זילברשץ לכל בעלי התפקידים באוניברסיטא

זה יהיה מוגבל לשלוש הצעות לכל אוניברסיטה ויהיה מוגבל הסכום האקוויוולנטי לשתי הצעות. 

 לוח הזמנים צפוף, אנחנו מבקשים עד אמצע מרץ לקבל הצעות, ייתכן ונקבל ריקושטים על המועד.

תאריך היעד במרץ. אנחנו נהיה  פרופ' זילברשץ: העניין הוא שיש כבר תקציב לתשע"ט ולכן

 גמישים.
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 פרופ' טלמון: מדובר על ארבעה מחזורים כאלה, זה המחזור הראשון.

 פרופ' טנא: זה בכל התחומים?

 פרופ' פרידמן: מדוע לא ניתן יהיה להגיש הצעה מטעם מדעי הרוח אפילו אם היא קטנה יחסית?

זו" את המועמדים שלהם על משהו שולי פרופ' טלמון: כן. אני מניח שהאוניברסיטאות לא "יבזב

 חוקרים בכירים. 3מבחינת גודל ההשקעה. הבקשה צריכה להיות מוגשת לפחות על ידי 

הודגש הצורך לתמוך  2016הערה מאוחרת: בדו"ח התלת שנתי השני שהוגש לממשל בנובמבר 

ת"ת לא נותנות ת של הו7בתשתיות מחקר גם במדעי הרוח והחברה. לראות עינינו התכניות הנוכחיו

 מענה לנושא זה. 

יש קריטריונים לפי מה אנחנו שופטים את החשיבות היחסית. אחד הקריטריונים זה השימוש 

 והחשיבות ברמה הארצית. ורמת המצוינות של החוקרים בתחום שלהם. 

 ההרכב של חברי הוועדה: ארכיאולוגית, פסיכולוג, מדעי הרפואה, פיזיקאי ואישי טלמון.

 .MRIא: מה עם הרכבת תתי ועדות? ארכיאולוג לא יכול לשפוט פרופ' טנ

 פרופ' טלמון: טרם דיברנו על זה אך זה יעשה. 

 פרופ' אליעז: האם הכוונה לציוד שלא קיים בשום מקום בישראל?

פרופ' טלמון: ההצעה צריכה לנמק למה הכלי הספציפי הזה צריך להיות במקום הספציפי הזה. 

מעולה. אני לא חושב שתהיה בעיה מהבחינה הזו, היה צריך אותו כבר  מיקרוסקופיה זו דוגמא

 בדור הקודם.

פרופ' זילברשץ: ציוד מוסדי הוא ציוד למוסד. הקול הקורא היה לתשתיות מוסדיות. הכוונה היא 

למוסד ולא לחוקרים, זה באינטרסים של המוסד. לפעמים האספקט הלאומי ייכנס לשיקול. מדובר 

 בכוונה על מנת לא להתפזר, וכן להביע מצויינות.  בסכומים גדולים

שאנחנו דורשים הוא מינימלי. עבור אוניברסיטה זה יכול להיות הזדמנות  matchingפרופ' טלמון: ה 

 להשקיע יותר. 

 כולל אחזקה וכח אדם?  matchingפרופ' אהרוני: ה

זה כח אדם טכני להפעלת פרופ' טלמון: לא, מדובר על השקעה בקניה והכנת המעבדה. הדבר הבא 

להפעלת מעבדות מהסוג  PHDציוד תשתיתי כזה. למעט מכון ויצמן, אין מספיק כח אדם ברמה של 

שנים נשתתף בתמיכה בכח אדם חדש שיפעיל את הציוד הזה. המוסדות  4הזה. וכאן במשך 

ה שנים על מנת לקבל את התמיכה. כח אדם זו בקש 4צריכים להשאיר את אותו האדם במשך 

 נפרדת, יש להגיש הצעה, להציג את פרופיל המועמד לתפקיד. התפקיד צריך להיות קשור לציוד.

נקודה שלישית, רעיון שכמעט בטוח שבא מכם, הנושא של תמיכה בדור הביניים של חברי הסגל. 

מהאוניברסיטה באותה רמה. הוועדה הזו נבקש  matchingניתן כעשרה מענקים בשנה ונבקש 

. עדיין ISF -הקרן הלאומית למדע. עם כל המנגנון והקריטריונים, צריך לסגור מול השתנוהל דרך 

לא יצא קול קורא, מקווים שתוך כמה חודשים זה יצא כשכל הדברים יהיו סגורים. אנחנו נענה על 

 אחוז.  25של  matchingאלף דולר לבן אדם ו  250צורך מאד רציני בקהילה האקדמית. 

 matchingד לא סגור, נושא הנגשת ציוד כבד. עוד לא הגענו אליו. הכוונה לתת יש עוד דבר אחד שעו

 מטעם ות"ת לאנשים שצריכים להשתמש במשאבים שעלותם למשתמש מאד גבוהה.

פרופ' טנא: הפרופסורים במכללות נדרשים לעשות מחקר אחרת הם לא עולים בדרגה ואין להם 

שלך לתמוך בהם, אני רוצה להפנות את תשומת  נגישות למכשור. הנגישות שלהם מותנה ביכולת

 הלב לעניין הזה.
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פרופ' טלמון: יש פרדוקס מובנה בתוך המערכת. זה נכון. זה מעבר לתחומי העיסוק של הוועדה 

שאני עומד בראשה. אני באופן אישי רואה את הצדק בדבר הזה, צריך לדון בו. לעוגה יש גודל סופי 

 והיא תצטרך להתחלק. 

זה שהקרן בצורתה ובגודלה הנוכחיים עונה  ISF -וקרים הצעירים, הפידבק שקיבלנו מההציוד לח

 על הדרישות ולכן השארנו את זה כמו שהיה באישור ות"ת.

התכנית  20 20מתניה: לגבי הורייזן. יפה ואני היינו בבלגיה בכמה פגישות בנושא זה. יש הורזיין 

אתגרים שנובעים מהברקזיט ומהלאומיזציה של אירופה. הנוכחית וההערכות להורייזן יורופ יש שם 

מדינה תשתתף לפי מה שהיא תזכה. לדעתי ייתכן  pay as you getיש מסר אחד שמסתמן ש

השלכות פחות טובות. מסר נוסף בעייתי הוא הנושא שהמוטבים צריכים לפעול לטובת אוכלוסיית 

עיניהם את עידוד המצויינות כערך עליון. אירופה. עם זאת, במתח הזה כן הובהר שהם רואים לנגד 

אני אתייחס לתכנית הנוכחית, יש לנו אתגרים בותת מבחינת המימון. כי כתוצאה מהתחשיב של 

מיליון  700התכנית הנוכחית תל"ג ישראל לעומת תל"ג אירופה ההשתפתפות שלנו עלתה מ 

ת הדברים מול האוצר, ברור לנו למילארד יורו. אני אומר זה אתגרים גם פנימיים. אנחנו מנהלים א

שבשנתיים הקרובות העליה הזו תגרום לקושי בתקציב ההשכלה הגבוהה. אנחנו מדגישים שזו 

 תכנית חשובה למדינת ישראל.

אבל בנושא  ERC -אני כן רוצה להביא לפתחחם נושא אחד וזה נושא שיש לנו הרבה מאד זכיות ב

ה מצריך סדר היערכות אחר, אבל ההשתתפות שלנו מאגדים במארי קירי יש לנו פחות הישגים. ז

. הנושא של היערכות של חוקרים 2020עלתה. אנחנו שואפים להיות מאוזנים בתכנית הורייזן 

ישראלים שמגישים בקשות בתחום קוונטום צריך לראות איך משפרים את אחוזי הזכייה.  כשנבוא 

גים הראשונים יעלו שאלות גם לממשלה בעוד שנתיים ונרצה לאשר את התכנית, שני הסיי

 בממשלת ישראל וגם אתגרים נוספים מכיוון שאנחנו רואים תזוזות באירופה. 

דוקים )הנהוגות בארץ( לעומת -פרופ' טנא: אנחנו רואים במארי קירי בעיה גדולה מלגות לפוסט

במכון  משכורות )הנהוגות באירופה(. במדינת ישראל עדיין לא מצאו פתרון לבעיה כאובה זאת. 

-ויצמן כשאני מביא אנשים ממארי קירי כועסים עלי כי יש בתוך קבוצה אחת שני מדרגים של פוסט

 דוקים. 

מתניהו אנגלמן: בנושא המאגדים, תשומת הלב של האקדמיה צריכה להיות כאן בשנתיים 

 הקרובות. 

גים הבריטים מערכות לעבודה. המערכת שם וייצרנו פגישות עם הנצי 2פרופ' זילברשץ: יש לנו 

אנחנו רוצים להיות בטוחים שהמצוינות היא הערך  associateשכנראה עוברים להיות מדינת 

המוביל ואין זליגה של כסף לדברים אחרים באירופה. גם הבריטים וגם השוויצרים מודעים לכך 

יים והייתה החלטה בינינו לאגם כוחות. הנציב כרגע הוא בעד  ישראל, יהיו שם שינויים פרסונל

ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך. תהיה לנו המון עבודה מול האוצר. אני בכוונה מזכירה אותו אחרון 

כיוון שאנחנו צריכים להיות בטוחים בתכנית. בסיור שם אמרתי להם שהעלייה כל כך לא 

 פרופורציונלית, אנחנו מבקשים אם הם יכולים לעשות איזו התחשבות. לידיעתכם. 

היה הדגש הגדול על התעשייה. ושם ההצלחות של  2020אחת הבעיות עם הורייזן פרופ' טלמון: 

 ישראל היו נמוכות. אחוז ההצלחה היה נמוך. 

 פרופ' סיון: מה המנגנון שמחליטים מתי כדאי ומתי לא.

פרופ' זילברשץ: אנחנו צריכים לבדוק לגופו של עניין מה האופי של ההסכם החדש ושהוא מחויב 

ות מחקרית. אם זה המקרה, אני לא רואה אפשרות שלא נצטרף. מה שכן, הם לקידום מצוינ

ויתכן והם יעשו חלקי תכנית, שניתן להצטרף לחלק מהתכנית  associated statesמעוניינים בעוד 

ולא לכולה. התחליף למצוינות זה תזרים כסף למדינות פחות מפותחות, אבל זה הסיפור של 

 אירופה, לא שלנו.
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 יות קוונטיותטכנולוג

מיליון שקל ללא ייתור לחמש  600ערוצים:  3פרופ' סיון: בכמה מילים, בתכנית שגיבשה הוועדה יש 

 שנים:

 מיליון שקל, קרן מחקרים ייעודית. מענקי מחקר על בסיס תחרותי. 100היקף של  .1

מיליון שקל, מרכיב תמיכה בתשתיות במרכזי קוונטום שהוקמו או מוקמים  430היקף של  .2

 מים אלו במוסדות. בי
מיליון שקל, רכיב שמיועד לממן פעילויות לאומיות שאין טעם לממן בכל מוסד  70היקף של  .3

 בנפרד.

מיליון  50לגבי הסעיף הראשון, מענקי מחקר, הצלחנו להגיע להסכם עם מפא"ת על הקמת קרן כזו, 

מ עם משרד הביטחון. ממפא"ת. היו שם כמה חידושים גדולים במו"₪ מיליון  50שח כספי ות"ת ו 

. זה איפשר לנהל  IP -לדעתי זו פעם ראשונה בהיסטוריה שהם היו מוכנים לוותר על הזכויות שלהם ב

 -, ההגשות היו ל2018. יצאנו בקול קורא, הדד ליין היה בתחילת נובמבר ISF -את כל הקרן הזו דרך ה

ISF 2-5, ההיענות הייתה גדולה. איפשרנו שיהיו הגשות של קבוצות כי אנחנו רוצים לייצר קהילה, בין 

הצעות  114קבוצות מחקר בישראל. הגישו  110חוקרים ראשיים. גודל הקהילה האמיתי הוא משהו כמו 

אחוז הם כאלה  75מהקהיליה המדעית(. מתוך אלה שהציעו,  75%פרוייקטים ) 38שמאוגדות ב 

שאותרו בתור אנשים שעובדים מלכתחילה בליבת התחום. מטרת הקרן הייתה למשוך חוקרים 

 משטחים מקבילים. 

 פרופ' טנא: מי יהיו השופטים אם רוב הקהילה הפנתה בקשות לקרן?

פרופ' סיון: אנחנו ניעזר בצורה מאסיבית באנשים מחו"ל. פיצלנו לשלוש תת וועדות. אנחנו נקפיד 

רגיל. זורם כסף אמיתי ממשרד הביטחון למערכת המדעית  ISFוט תהיה כמו ב שהאיכות של השיפ

מיליון שקל. אחת הדאגות שלהם הייתה מה יקרה במקרה של מחקר שלא טוב  25-50בהיקף של בין 

מקרים למיליון שקל שמפא"ת ישפטו  25לאקדמיה אך טוב לביטחון. הוחלטו מלכתחילה להקצות 

כזה והכל ינוהל על ידי האקדמיה. זה הערוץ הראשון והוא מתגלגל  ומנוהל  שכאלו. לדעתי לא נגיע למצב

 .ISFעל ידי ה 

מיליון שח מיועדים לסיוע  120ערוץ שני, מנוהל דרך מרכזים ייעודיים שקמו או קמים או יקומו במוסדות, 

₪ מיליון  70 -עבור ציוד תשתיתי ו₪ מיליון  200למוסדות בקליטת אנשי סגל חדשים ובנית מעבדות. 

 עבור כח אדם טכנולוגי. 

. באפריל הגשנו הצעה לתל"ם להקמת תשתיות. לקח 2018התכנית כולה אושרה בות"ת בפברואר 

לתל"ם חצי שנה להקים ועדה, הועדה עובדת בצורה נמרצת )הועדה של אורנה ברי(. התשובות צריכות 

 320כל התכנית כיוון שמתוך אותם להיות במרץ. הדו"ח יהיה עוד קודם. העיכוב הזה קצת תוקע את 

מיליון שקל יש חלק משמעותי שהוא כספי ות"ת. כרגע לא ניתן להוציא את הכספים הללו ולכן לא ניתן 

 כרגע לתת סיוע בקליטת אנשי סגל ותכניות אחרות.

 פרופ' זילברשץ:  פרופ' סיון ואני עושים את מלוא הלובינג והשכנועים על מנת שהתכנית תאושר. 

פ' סיון: הוועדה ממשיכה לכתוב את הדו"ח. בינתיים איתרנו מספר ערוצים בהם התחומים שצריך פרו

 להציע הם:

ערוץ אחד זה מימון מלגות לפוסטדוקים ישראלים שיוצאים לפוסט בחו"ל. אושר בות"ת ויצא למוסדות. 

 בשנתיים.גובה המלגות דומה למלגות יד הנדיב אבל בעוד שיד הנדיב זה שנה אחת כאן מדובר 

 גליה פינצי: יש דרך לוודא שהמדענים חוזרים?

 . who ever wants to buy them out will buy them outפרופ' זילברשץ:  

פרופ' סיון: דנו באפשרות לסייע להביא פוסטדוקים מחו"ל לארץ והחלטנו לא לעסוק בזה כיוון שיש 

שלנו לא יעשה הבדל אז הוחלט לא לעסוק מספיק גופים שעוסקים בכך, קרן "צוקרמן" למשל. והכסף 

 בזה.
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 quantumביום רביעי עולה בות"ת לדיון והחלטה קול קורא לתמיכה בבניית תכניות הוראה שנוגעות ב 

science technologies .היום רק סטודנטים לפיזיקה או פיזיקה משולב עם מדע אחר מקבלים הכשרה .

של מהנדסי חשמל ומדעי המחשב לא מקבלים שום כח האדם העיקרי שאחר כך הולך לתעשייה למ

הכשרה בתחום הזה מה שמייצר צוואר בקבוק בהתפתחות תעשייתית בתחום. המוטיבציה היא פיתוח 

תעשייה. גיבשנו סט שלם של תמריצים וכלים לבנות תכניות חדשות. והמוסדות זזים. אנחנו מרגישים 

 תגובה רצינית בשטח. 

 אנחנו מרגישים שמחכים לראות את הדברים. פרופ' זיבלרשץ: בקוונטום 

פרופ' סיון: זה קול קורא אחד.  פעילות שנייה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לייצר בתי ספר קיץ, בסוף 

. בית הספר 2019זה מתוכנן לספטמבר   quantum science technologiesזה יהיה בית ספר סתיו ב 

מחו"ל. מי שעומד בראש בית  30מישראל ועוד  90בארץ. סטודנטים לכלל המוסדות  120 -הזה יהיה ל

הספר הם פרופ' עדי שטרן ופרופ' נתנאל לינדנר. האדמיניסטרציה תנוהל על ידי הטכניון אבל זה פתוח 

 לכולם. קיבלתי את אישור מועצת סגני הנשיא למחקר של כל המוסדות. 

ן שעומד מאחורי הדבר הוא גאוני פרופ' זילברשץ: הקמת בית ספר שווה ערך להקמת מוסד. הרעיו

במובן המהות שלו של יצירת אינטראקציה בין קהילת החוקרים הצעירה. שיווקית זה מתאים לנושא 

 שיתופי הפעולה המוסדיים. 

 פרופ' סיון: פתחנו ערוץ שאנשים שרוצים לקיים כנסים יקבלו מימון.

ק בגלל אילוצים תקציביים. אבל ברור פרופ' טנא: בתכנית האב הייתה תכנית לחומרים וזה ירד מהפר

 שפולימריים לא נכנסים לקוונטים. האם יש לכם מטרה בעתיד כן לכלול את זה?

פרופ' אהרוני: ועדת הורן כתבה דוח. ואז מישהו החליט שהדו"ח לא מספיק טוב והקימו את ועדת 

 טלמון. מה התהליך שדרכו הדברים עובדים?

כסף שהצלחנו להביא מהאוצר מוגבל ובסוף אתה מביא את זה פרופ' זילברשץ: ברמת החומרים, ה

אז עצם העניין שיש תכנית לתשתיות זה כבר חידוש. בעניין החומרים,  flagshipלות"ת ויש עניין של 

במידה מסוימת כן היה לנו גיבוי שצריך ללכת בהשקעה בנושא של הקוונטום. מעולם לא היה כסף ישיר 

 לתשתיות. 

בתי בוועדת הורן. הייתי חבר בתת הוועדה למדעים הכימיים והפיזיקליים. אין קשר בין פרופ' טלמון: יש

הדברים. ועדת הורן הייתה ועדה שמיפתה צרכים ועיקר פעילות הוועדה היה ממוקד בפרויקטים מאד 

גדולים. חלק הועברו לתקצוב. תוך כדי עבודת הוועדה, היא לקחה על עצמה להרחיב לתשתיות לאומיות 

חברים בוועדה העלו את הנקודה שחלק גדול מהצרכים לא בתשתיות לאומיות אלא בתשתיות כי 

מוסדיות. ולנגד עיני הוועדה עמדו המסמכים שלכם ואלו של ועדת הורן ושאלו מה עושים בכדי לענות 

על צרכים רחבים מאד. הוועדה החליטה שאת המגה פרויקטים לא נוכל לממן עם הכספים שעומדים 

, אבל נוכל לממן את הדברים שהצגתי בפניכם. אולי זו הייתה שגיאה אבל אני עדיין  מאד לרשותנו

 מרוצה מהדברים. אם היו לנו משאבים בלתי נדלים אפשר היה לעשות הרבה מעבר לזה.

פרופ' טנא: תכנית "שאר רוח" ומדעי הרוח. איפה זה עומד? האם זה יקרום עור וגידים? ומה יחס 

 כנית הזו?האוניברסיטאות לת

פרופ' זילברשץ: הועדה של פרופ' יוסי שיין עשתה עבודה סופר רצינית, זו תכנית שהוגשה לי ובמדעי 

הרוח יש לי יכולת גם ברמת המהות להבין. התכנית יוצאת מן הכלל כי היא מחוללת שינוי. הרעיון הוא 

הרחיב את מדעי הרוח לא לפתור את הבעיה אלא לחולל שינוי שמראה למוסדות איך ניתן לעבוד ול

של דיסיפלינות כי  disruptionלדיספילינות רחבות בקמפוס. עכשיו כשאתה עושה שינוי גדול כזה יש 

פנימית של  -מבנית -אתה מתמרץ ולא מתקצב. ולכן ההתנגדות אינה מהותית אלא התנגדות ניהולית

 הנושא. ולכן אני חושבת שהדברים הם טכניים יש להם פתרונות. 

 אהרוני: זה הפתרון לבעיית מדעי הרוח?פרופ' 

פרופ' זילברשץ: גם התכנית של פרופ' סיון אינה פתרון לנושא הקוונטום. אנחנו לא יכולים לנהל את 

המוסדות, אלא לחולל שינוי. אנחנו יכולים לתת מלח ופלפל לעשות את התמריצים הנכונים. בנקודה 
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נת על כל מה שנעשה בדוח מדעי הרוח. זה לא יכול מסוימת צריך לשחרר והעבודה של פרופ' שיין נשע

 להציל את מדעי הרוח, זה ייתן הכוונה ותמריצים. 

פרופ' ברטל: אני מבין שכרגע קיבלתי את התשובה מה פחות או יותר לחבר בדו"ח. אשמח שתכיני 

 לוועדה טקסט שניתן להכניס לדו"ח. 

את דעתכם צריך לראות את הטקסט של חוות פרופ' זילברשץ: אני מציעה שבמדעי הרוח, כדי לשמוע 

הדעת של הוועדה. אשמח לשמוע. אדבר עם פרופ' שיין, ות"ת אישר המלג לא אישר. אני אפנה את 

 השאלה לפרופ' שיין. אני מציעה שבהקשר הזה ננהל דיון עומק והדו"ח הוא כלי, לא מטרה. 

 פרופ' אהרוני: מה המשמעות שמל"ג לא אישרה?

: שות"ת לא יכולה להוציא את הכסף למוסדות. נעלה את זה שוב לדיון. יש כסף צבוע פרופ' זילברשץ

 למטרה. 

. ניהלנו על זה לא מעט שיחות. אנחנו חושבים שצריך להתאים את GIFפרופ' טנא: בנושא אחר, ה 

 זכייה ומחזורים של אחת לשנתיים.  25%למסגרת הבקשות. אנחנו מבקשים  GIFמסגרת התקציב של ה 

 ופ' זיבלרשץ: נלמד את הנושא ונחזור אליכם. פר

מי שאחראי על החידוש זה משרד המדע. משרד המדע  2018עד סוף  GIFאמיר גת: יש הסכם עם 

בקשר עם האוצר להאריך את ההסכם. הבעיות שאתה מתאר לא ייפתרו במסגרת חידוש ההסכם. 

 ות"ת תקצבה את ההסכם לתשע"ט. 

 ( לדחות הצעות מצוינות בגלל היעדר כספים. GIFפרופ' אליעז: בשנתיים האחרונות נאלצנו )ב 

 פרופ' זילברשץ: נבדוק את זה.

פרופ' טנא: המעבדות הלאומיות, זה נושא שמצריך דיון נפרד. סינרגיה הוא דבר בתוך מדינה ובוודאי 

 דבר חשוב. 

 וב מה עושים עם זה. פרופ' זילברשץ: אנחנו איתך ואנחנו צריכים לחש

פרופ' טנא: אנחנו ניזום יום עיון בנושא "מקורות קרינה מייננת חדשים במדינת ישראל" ושם נרצה 

לראות את הפוטנציאל להשתמש במעבדות חדשות אלו. כשאני מדבר עם אנשי תעשיה שאומרים שהם 

 שולחים את הדגמים שלהם לשוויץ ובישראל יש מתקן לא פעיל זה מצער.

 ' זילברשץ: אתה צודק מאה אחוז. זה לא רק ענין של ות"ת זה עניין לאומי. פרופ

פרופ' טנא: רק להוסיף, המלצנו ונפגשנו עם מוסד יד ושם ועם הספרייה הלאומית ואנחנו חושבים 

 ששלושת הדברים הללו )כולל ממ"ג שורק( הם אבן פינה למעבדות לאומיות בישראל.

 פרופ' זילברשץ: אנחנו אתכם.

 פרופ' אהרוני: לא הייתה התייחסות לנושא המחקר במכללות ומודל קידום הסגל שם ולמודל התקצוב.

פרופ' זילברשץ: אגיד מילה אחת בנושא שלא תניח את דעתך. כחלק מהעבודה אנחנו בוחנים את 

 הנושא של המכללות. אנחנו מתכוונים לעודד שיתופי פעולה עם המוסדות הגדולים. 

 ה רבה לכם. פרופ' טנא: תוד
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 26.3.2019סיכום ישיבת ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' יוסף ירדן

 פרופ' יורם בילו )משקיף(

 פרופ' יוחנן פרידמן )משקיף(

 גדי לוין

 פגישה ראשונה עם רשות העתיקות

 פרופ' גדעון אבני

 יותם אשר, מעבדות אנליטיות ד"ר

 ד"ר עומרי ברזילי

שנים ארכיאולוגיה הייתה בליבה של מדעי הרוח. חלק מהשינוי  25פרופ' אבני: תודה על ההזמנה. לפני 

ארכיאולוגיה יושבת בליבה של כמה נקודות קשר עם מערכת הגדול מאד בתחום שלנו הוא שהיום 

 המדעים המדויקים. 

 רשות העתיקות( וחוק 1978העתיקות )ד סטטוטורי שמבוסס על חוק רשות העתיקות היא תאגי

. הרשות היא גוף עצמאי עם תקציב משלו, קשור למשרד התרבות למרות שלשר אין שום (1989)

בעלי תואר  200בעלי תואר שלישי, מעל  70סמכות. זה מוסד המחקר הארכיאולוגי הגדול ביותר, מעל 

ת הארכיאולוגית בישראל. המדענים האלה מועסקים ברשות מהפעילו 85%שני. אנחנו מכסים כ 

 העתיקות. לבעלי תואר שלישי יש זיקה למוסד אקדמי מסוים. 

הפעילות הארכיאולוגית בארץ יוצאת דופן בעיקר כי בארץ המדינה היא האחראית על כל מה שקשור 

מחקר ספציפי, תחת  בעתיקות, הממצאים והמחקרים. המדינה צריכה לתת רישיון לחוקר שרוצה לבצע

 מתחלקת לשניים:הארכיאולוגית בארץ התנאים שלה. הפעילות 

  100מנפח הפעילות. כ  20%פעילות מדעית, חפירות מדעיות יזומות. מחקר אקדמי סדור.  .1

 בשנה. ₪ מיליון 
 –ציבוריים  ידי גופים חיצונייםממומנות על  - בתארים המיועדים לבנייה ופיתוח הצלהחפירות  .2

. כל פעולה שנעשית באתר עתיקות במדינת  ישראל רשויות מקומיות ותאגידים ממשלה,

זו חפירה שמביאה לאיגוד הממצאים ומחקרים  –בהתאם לתנאים של מנהל רשות העתיקות 

מיליון שקלים בשנה. המממן החיצוני אחראי גם על   300נלווים. מדובר בהיקף כספי של כ 

אחת מחמש כל  –ך. הגוף המוסמך לניהול חפירות הממצאים וגם על המחקרים שנובעים מכ

 רישיון חפירה. המכה לקבלת אוניברסיטאות המחקר שיש להן 
בימים אלו מתנהל דיון עם המכללות שלא יכולות לקבל רישיון לחפור אלא תחת חסות אקדמית 

 של אוניברסיטה. 
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המערכת עובדת באופן הזה. נפח הפעילות גדל כל הזמן,  1989מאז הקמת רשות העתיקות ב 

הפוטנציאל המחקרי גדל כל הזמן. מצד שני, יש תהליך עקבי של ירידת מספרי הסטודנטים 

 בארכיאולוגיה. 

 אנחנו לא עוסקים בהכשרה של סטודנטים אלא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות המחקר. 

 אנחנו משתדלים לקנות ציוד שאין באוניברסיטאות.אנחנו נותנים מלגות בדומה למלגות נשיא. 

יש תחומי ידע שמסיבות שונות האוניברסיטאות לא יוכלו לפתח, למשל מחקר זכוכית 

תקנים לחוקרים בתחום הזכוכית וארבעה למטבעות. החוקרים למדו בארץ.  3ומטבעות. יש לנו 

. המחקר הארכיאולוגי רבים שהם בליבת היום אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה בתחומים 

אין התמחות אקדמית כי זה תחום צר מדי. הממצאים  –אפיגרפיה יוונית/ רומית  -למשל  

מתגלים אך המומחים הקיימים כיום הולכים ומזדקנים. אנחנו מנסים לעבוד ביחד עם המערכת 

 האקדמית בכדי לפתור את הבעיה. 

כיאולוגיה. אנחנו בתזוזה מתמדת ארלמדעי הבירושלים, תל אביב ובאר שבע קמו מעבדות 

 לכיוון מדעי הטבע. 

אנחנו מנסים לייצר פה ראייה ארצית, למנוע היווצרות של כפילויות. יש מעבדות מטלורגיות 

 בתל אביב ובירושלים. 

הראייה שלנו בבנייה של מערכת מעבדות בה עסקנו בשנים האחרונות היא שמרכיבי עבודת 

להתנהל אצלנו, וזה מציב אותנו בתור גוף שיש לו משמעות השדה ומרכיבי המעבדה צריכים 

גם בתחומים הללו של המחקר. זו מערכת נבנית, ייקח כמה שנים עד שנגיע לתוצאות, אבל 

תקציבים פנימיים של הרשות, נפח העבודה  תעובדים בשיתופי פעולה. המימון בא מוויסו

. מבחינת 2018תקציב ב₪ מיליון  350 -, והיגיע לשיא של כהכפיל את עצמו בשנים האחרונות

 עובדים זה מספר יציב בעשר השנים האחרונות.  700מספרי עובדים, קרוב ל 

חסרה לנו מערכת של תקינה מחקרית. אנחנו רוצים שהמערך המחקרי בתחום המעבדות לא 

 יהיה רק נגזרת מתקציב שמגיע מחפירה מסוימת. 

בין אוניברסיטאי. העובדה שהידע והממצאים ליצור מערכת של מרכז  –החזון הרחוק יותר 

 מעוגנים אצלנו נותנת לנו יתרון. 

כל מחקר שמתבצע מתפרסם בסוף בעיתונות מדעית מוכרת, זו חובה. יש לנו מעקב אחר 

 כמות הפרסומים, בארץ ובעולם.

 פרופ' טנא: יש לכם אפשרות לפנות לקרנות מחקר?

אנחנו  NSFו ERCך בשיתוף פעולה עם מוסד אקדמי. ב , אין צורISFפרופ' אבני: אנחנו מוכרים ב 

שותפים, לא עצמאיים. אנחנו יכולים לפנות למארי קירי. נתקלנו בבעייתיות מסוימת בהגדרות, 

 אוניברסיטה מול מוסד ממשלתי. 

בנוגע לחפירות מעבר לקו הירוק, המנדט שלנו הוא תחומי מדינת ישראל כפי שהוגדו בחוקי 

 המדינה.

הירוק יש מערכת מקבילה תחת הסמכות הצבאית. יש לנו שיתופי פעולה איתם,  מעבר לקו

 הם יכולים להשתמש במעבדות שלנו בדיוק כמו שיכול לעשות זאת חוקר מקפריסין.

 פרופ' בילו: מה עם "אלעד" במזרח העיר?

שיתופי  פרופ' אבני: הרישיונות ניתנים לגופים אקדמיים בלבד. היזם יכול להיות כל אחד. יש לנו

פעולה עם אוניברסיטת אריאל, אנחנו הולכים עם מל"ג. יש סטנדרט ברור בארץ, פחות ברור 

 בעולם. 

יש אצלנו ארכיון, יש אוצרות מדינה ויש מידע לגבי אתרים וחפירות שנערכו בהם. החוק קובע 

ואז קיבל רשיון לחפור, לפרסם את הממצאים מהאתר שלו  בעל רשיון חפירה שנים ל 10

לכל החוקרים. יש פרוצדורה מסודרת בעניין.  פתוחים לעיון למדינה ו יםעובר צאי החפירהממ

 העלויות הן לפי חוק חופש המידע.

 קיים אצלכם? פטנטים? IPפרופ' טנא: הנושא של 

פרופ' אבני: מתחיל לעלות עכשיו. תוצרי המחקר צריכים להגיע לאוצרות המדינה. השאלה 

 נחנו לא מצויים בעולם הזה עדיין. היא מה הם תוצרי המחקר. א

פרוייקטים שאני רוצה לספר עליהם: הראשון הוא בניית מעבדת שטח, זה הסיט  2ד"ר אשר: 

את הכובד המחקרי מהאקדמיה לשטח. אנחנו עובדים קשה על בניית מעבדה שכזו, חשוב לנו 

 לפתח את התחום. 

נליטי. יעשה שיתופי פעולה בין כמה הפרויקט השני הוא מרכז בין אוניברסיטאי שייתן מענה א

 דיסיפלינות שונות בתחומי שימור, אומנות וארכיאולוגיה. שיתוף של מכשירים, ידע ואנשים. 
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אנחנו צריכים תקני מחקר קבועים שלא תלויים במימון חוץ, המטרה היא ליצור יתרון יחסי 

ראל למוזיאון ארצות והמשך שיתופי פעולה עם האוניברסיטאות. יש בניין בין מוזיאון יש

 מיליון דולר.  20שנים. חסרים כרגע  3-5המקרא, לשם אמורה רשות העתיקות לעבור תוך 

 החוק מחייב שכל הידע הזה יהיה אצלנו והמרכז הוא החזון שלנו.

שמנו על השולחן את הנתונים של צורת העבודה  –פרופ' אבני: התחלנו מהלך מול מל"ג ות"ת 

ומה עושים היום והכיוון הוא לקבל את המעמד המחקרי כמכון מחקר ולא רק כגוף סטטוטורי. 

הרעיון הוא לבוא ולהגיד שיש אצלנו מצב ייחודי שלא קיים במדינות אחרות, גם בגלל החוק 

 ולה לטובת המחקר. שקיים אצלנו אז בואו נבנה משהו ביחד בו כולנו משתפי פע

 פרופ' טנא: מה יש לכם היום?

 יותם: מעבדות ניידות.

פרופ' אבני: יש מערכת אקדמית מווסתת. הארץ מחולקת לאזורים. יש מומחה שמזהה איפה 

הפוטנציאל ומה שאלת המחקר ואז מחליט לאן המעבדה צריכה להגיע. המעבדה מגיעה לכמה 

חליטה אם צריך לחזור למחקר מעמיק. כרגע אין ימים בלבד לעשות טסטים ולפי התוצאות מ

וזה הכיוון של המרכז שלנו. פרופ' סטיב ויינר מלווה אותנו בתהליך  –לנו תקינה של מחקר נטו 

 הזה. 

 פרופ' בילו: מה התאריך שנקבע לקביעת ממצא עתיק?

מערכת החוקית שנקבעה . הסיבה היא היסטורית, נגזר מ1700שנת  פרופ' אבני: לצערנו

המנדט הבריטי. היה ניסיון להזיז את זה, אך זה לא הסתייע מבחינת החוק. למרות בתקופת 

זאת, במקומות כמו עכו, ירושלים ויפו אנחנו מנצלים  פסקה בחוק שאומרת שכל נכס שנמצא 

מת על אתר ארכיאולוגי או מחובר אליו שייך אליו. מבחינת הראייה שלנו התאריך הוא מלח

 העולם הראשונה.

ד"ר ברזילי: הפרקטיקה האקדמית שנלמדת באוניברסיטה מיושמת ברשות העתיקות. יש 

 אצלנו מומחים תקופתיים ומומחים לחומרים. 

תקנים לחוקרים בכירים פנויים, אנחנו מחפשים אותם, לא תמיד מוצאים.  8פרופ' אבני: יש לנו 

 שנים של מחקר. 4ה ואז הבעיה היא גם שחייבים לפרסם, חצי שנת חפיר

 פרופ' אהרוני: הידע הזה צריך להגיע למועמדים לתואר ראשון.

פרופ' אבני: היום ילד בישראל לא יודע מה זה ארכיאולוגיה. יש ניסיונות להגיע לתלמידי תיכון 

, "מסע ישראלימערכות החינוך והחינוך הלא פורמאלי, נעשו נסיונות עם גופים כמו "דרך  

 . לצבא אין עתודה אקדמית בתחום.ילדים ובני נוער להכיר את הנושא  במטרה להביא

 גדי לוין: מה קרה בפועל בשטח אחרי שוועדת ארכיאולוגיה של האקדמיה סיימה את עבודתה?

 פרופ' אבני: לצערי המלצות הוועדה לא יושמו. 

 פרופ' טנא: יש לכם יוזמות בנושא כינוסים ארציים או בינלאומיים?

אלף שקלים בשנה שמיועד לנסיעה של חוקרים לכינוסים  250י: יש לנו תקציב של פרופ' אבנ

 בארץ.  מספר כינוסים מרכזיים בינלאומיים. אנחנו נלחמים להגדיל אותו. יש 

כינוסים בשנה, זה פועל  20ד"ר ברזילי: החוקרים שלנו ברמה גבוהה מאד. סדר גודל של כ 

 יוצא של הפעילות שלנו. 

המחקר בתחום מטלורגיה בישראל הוא רחוק מלמצות את עצמו בהשוואה  פרופ' אליעז:

 לעולם. 

 פרופ' טנא: יש לכם עיתון מדעי?

פרופ' אבני: יש לנו ניוזלטר מקוון בעברית ובאנגלית, חצי מדעי, כל חפירה תוך שנה מקסימום 

 צריכה לפרסם ידיעה. 

פעמים בשנה,  4ת" שיוצא "עתיקו מדעי בפורמט אקדמי מלא ובבקרת עמיתים יש כתב עת

 280פעמים בשנה. סך הכל  4הרוב באנגלית חלק בעברית. יש לנו סדרה של מונוגרפיות 

 . peer reviewמתוכם  180, 2018פרסומים ב 

 3פרופ' טנא: אנחנו רוצים להגדיר סטטוס של מעבדות לאומיות. אנחנו מתחילים בזה עם 

שרף בנחל שורק. מעבדה לאומית מוגדרת על מוסדות, יד ושם, הספרייה הלאומית ומאיץ ה

ידינו כמוסד מחקר חוץ אוניברסיטאי שמשתף פעולה עם אוניברסיטאות.  נשמח לקבל מכם 

 .fellowshipsמסמך בעיקר עם החזון העתידי ושיתופי פעולה, 

עמודים. הייתי שמח להזמין אתכם למעבדה של  3-5פרופ' אבני: נוכל לשלוח לכם מסמך 

 דה, שימור ודיגיטציה. זה במוזיאון ישראל בקומת הקרקע. מגילות יהו

 פרופ' טנא: תודה רבה לכם, היה מאד מרתק. 
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 26.3.2019סיכום ישיבת ועדת דוח מצב המדע בישראל מיום 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' יוסף ירדן

 פרופ' יורם בילו )משקיף(

 פרופ' יוחנן פרידמן )משקיף(

 גדי לוין

 GIFפגישה שנייה עם 

 

 פרץ וזאן, יו"ר הקרן

 הקרן מנכ"ליתטלי רוזנבאום, 

 כהן, מנהלת מדעיתצ'לינה 

 

פרופ' טנא: אנחנו רוצים לחזק את הקרן. וקשובים לפער בין מספר הבקשות ואיכותן לבין המימון. אנחנו 

רוצים לשמוע מכם איך אפשר לשפר את המצב כדי להביא את הקרן למצב של סיכויי זכייה סבירים, עם 

 מחזורים סבירים.

יו"רים,  2לקרן יש מיליון אירו לשתי המדינות. זה אינו מספיק.  8לקרן נקבע סכום תפעול של כ פרץ וזאן: 

ההחלטות הן משותפות בכל הנושאים. אחת לשנה מתקיימת ישיבת דירקטוריון ביולי. אחד מכל מדינה ו

ישיבה נקבע מסלול המדע. בבתחום התקציב אנחנו רוצים להגדיל את התקציב, אנחנו במו"מ מול משרד 

מיליון אירו ואנחנו לאחר מכן נעשה זאת גם. צריך  2.5התקציב שבו המשרד הגרמני יוסיף  של הגדלת

ת והאוצר. אנחנו "מיליון אירו שיתחלק בין משרד המדע לבין ות 2.5לבחון את העניין ולנסות לקבל את ה 

ת מסתמן גירעון תקציבי ואני מעריך "אנו מצויים בתקופת בחירומקווים שהתשובות תהיינה חיוביות. 

שבשנ"ע הבאה לא נקבל מהמשרדים בישראל ובגרמניה את התקציב התוספתי ונאלץ להתבסס בתכנון 

 על הון הקרן" 2020התקציבי לשנת העבודה 

 ת כבר הביעה הסכמה, אנחנו מחכים לתשובות."אנחנו מחכים לתשובה בנוגע לתקציב. ות

 ידול בתקציב היא כזו:טלי רוזנבאום: החלוקה של הג

 משרד המדעאירו מ 100,000

 ת"ותאירו מ 400,000

 השאר מהאוצר.

בזיכרון סכים זה לא יצא לפועל. ביחד, אם גורם אחד לא יולפעול בים להיות הגורמים הללו חיי תאבל שלוש

והביקוש נפתחנו גם למכללות , ואז 30-33%מיליון אירו בשנה עם אחוזי זכייה של  11-12שלי מדובר על 

 הלך וגדל.

31 ו2 מרץ 2019 362



)מהצד הגרמני( הם ממלאי מקום של השרים, ההחלטות  הם שרי המדע. פרץ ותומסשל הקרן רים "היו

 הרצון הטוב לא מספיק פה. יש רצון טוב משני הצדדים. . יםאצל היו"רנופלות 

 להגדיל את אחוזי הזכייה. ה הכסף התוספתי. בשורה התחתונה הרצון הואפרץ וזאן: עניין אחד ז

מיליון אירו זה בגלל ששער הריבית ירד ויש שחיקה של הסכומים, זו הלוואת גישור כדי  5פרופ' אליעז: ה 

 ?2017מה בנוגע להחלטה של ממשלת ישראל ממרץ לא הגדלת הקרן. דבר שני,  זה ,על כך לפצות

ש החלטה של השר לרדת מסכום מסוים שאמור יש לאוצר נטייה למשוך את ידיו מהסכמים שהיו. יוזאן:  פרץ

מיליון אירו. אנחנו לא רוצים לרדת מזה.  203. מדובר על GIFלהיות הקרן שממנה לא יורדים בהון של ה 

אני חושב מה יקרה אם נתחיל לאכול את הקרן? הקרן הוקמה לעודד את הקשרים בין ישראל לגרמניה, 

 ת עליונה. חשיבו שלנו עם גרמניה ישמערכת הקשרים לש

הוחלט שכל מדינה  2010החל מ רוזנבאום: עד לפני כארבע שנים הכסף שלנו היה אצל החשב הכללי.  טלי

המצב הוא שאין לנו. הקרן  מיליון אירו. 11אירו לשנה על מנת לשמור על הסכום של ה מיליון  2.5תתן 

צריך את העזרה של המדינות מושקעת בחו"ל ועושה רווחים והפסדים )היא כבר לא אצל החשב הכללי(. 

להישאר ברמה של היא בגלל הריבית, בלי זה לא יהיה לנו שום דבר. ההחלטה של שני ממלאי מקום היו"ר 

בשנה אבל גם לחלק את הסייקל שהיה דו שנתי לשלוש שנים. קורה משהו  מוזר,  אירו מיליון 8-9בין 

 צמו. גדל בצורה מוגזמת שאינו מתאים לסייקל ע  GIFהביקוש ל 

, GIFפרופ' טנא: אני שומע גם דברים אחרים שמדענים בכירים במדינת ישראל אומרים שלא שווה להגיש ל 

 אחוזי זכייה נמוכים וסכום זכייה נמוך.

טלי רוזנבאום: הסכום גדל. הדירקטורים שינו את התקרה לפני שנתיים. בישראל, בגלל שער ההמרה הייתה 

 לות גדולה מאד. ייתכן ומגישים פחות. ירידה. כמות ההצעות שאנחנו מקב

 הצעות. יש שם אנשים שהם צמרת המדע בארץ.  266 הוגשו פרופ' אליעז: השנה

שנים אמרו שרק מי שמקושר בגרמניה זוכה, כבר לא  5-6טלי רוזנבאום: אני שומעת משהו חיובי, לפני 

 שומעים את זה יותר. 

יהיה המצב לגבי הקרן, מה יהיה התקציב שמשרד המדע  פרץ וזאן: בישיבת הדירקטוריון צריך לבחון מה

 וכמה יכולים להיות גמישים. הנושא של מינוי דירקטורים גם עומד על הפרק.  GIFיעמיד לרשות ה 

מיליון יורו. צריך לפעול בשני ראשים:  50ב  2005טלי רוזנבאום: פעם אחרונה שהגדילו את הקרן היה ב 

ו מושקע מיליון יורו. אפשר לבנות תכנית לעשור. הכסף שלנ 203ן מעבר ל לאורך זמן צריך להגדיל את הקר

קים שווה בינינו. לאורך השנים הקרן ולבין ישראל לגרמניה ולכן הגרנטים צריכים להיות  מח באופן שווה

. לגרמניםאירו  מיליון 85לישראלים ו  מיליון אירו 115עד היום למעלה ממאתיים מיליון אירו, מתוכם  חילקה

 - כך שמבחינת כדאיותהישראלי מקבל יותר.  –כך שהישראלים מקבלים יותר. כל שקל שהאוצר שם 

 לישראל יותר כדאי.

 מצגת מצורפת לסיכום הישיבה:

 שיעור ההצלחה היה כשלושים אחוז.  2009עד 

 אחוז, לאחר מכן היה משבר כלכלי עולמי וזה ירד.  36זה עמד על  2013ב 

 "נוגסים" בתקציב.הצעירים שנוספו המדענים 

 אחוז מהזוכים הם ישראלים.  100הגרמנים כמעט ולא מגישים כך שכמעט  לתכנית הצעירים

 פרופ' טנא: תכנית הצעירים היא נהדרת, אני מעודד נסיעה לאירופה ולאו דווקא לארה"ב.

נס הוא שכשליש ימי עבודה(, והק 7טלי רוזנבאום: אחד הקשיים הוא שהם לא רוצים לנסוע לשם )רק 

 מייצר שיתוף פעולה מדהים.  –מהגרנט שלהם חוזר לקרן. מי שכן נוסע 

 לצעירים אחוזי ההצלחה הם כשלושים אחוז באופן קבוע. 

 פרופ' טנא: לרדת מתחת לשלושים אחוז זה כמעט פשע.

 פרץ וזאן: ההצעות הטובות זוכות.  יש הצעות ראויות שלא זוכות, זו הבעיה שלנו. 

 נבאום: שיעורי ההצלחה בשנים האחרונות לא טובים. טלי רוז

 הקרן. תקציב את להגדיל באופן משמעותי פרץ וזאן: בכדי להגיע לאחוזי זכייה סבירים צריך 

המספרים  .טלי רוזנבאום: אנחנו דואגים שבכל וועדה באותה שנה יהיה אותו אחוז הצלחה פחות או יותר

 נו רוצים אחוזי הצלחה דומים לתחומים השונים. באותה שנה צריכים להיות דומים כי אנח

 "ת בנושא.פרופ' אליעז: אנחנו צריכים להיפגש עם ות
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בצעירים עברנו לדו שנתי מבחינת התחומים. מצד שני,  2016טלי רוזנבאום: הצעירים מסודרים. משנת 

 הארכנו את התכנית לשמונה שנים מסיום הדוקטורט. 

ירידה חדה לאורך השנים. דבר נוסף, לאורך השנים האוניברסיטאות יש  –לשקל החליפין בין האירו שער 

 התחילו לקחת תקורה כך שהסכום נטו ירד אף יותר. 

 טלי רוזנבאום: התחלנו לראות אנשים שעושים פוסטדוק בגרמניה. 

 . לתת עליה המלצה הכי חיובית שאפשר פרופ' טנא: האיכות המדעית של הקרן דוחפת אותנו

 ודה על הישיבה ועל הגישה. תמיד נעים להגיע לכאן ולפגוש אנשים שאיכפת להם מהמדע. פרץ וזאן: ת

פרופ' אהרוני: שאלה טכנית, האקדמיה מכינה דו"ח פנימי על התקדמות הוועדה. רצינו להתייחס ליחסי 

 . איך נכון להתייחס לכך?GIFמשרד המדע ו 

פרץ וזאן: הקרן מנוהלת על ידי שני משרדים שעובדים בשיתוף פעולה. ישיבות הדירקטוריון מתקיימות פעם 

 בשנה, פעם בארץ ופעם בגרמניה. 

אנשים, רובם מדענים ולא  8על פי החוק. הבורד שלה מונה  תסטטוטוריטלי רוזנבאום: הקרן עצמאית 

יו"רים או ממלאי מקומם והם  2ניסטרטיבי. ולכן יש לחינם. לב ההחלטות הן מדעיות. המיעוט הוא אדמי

 1986סוגרים את הדברים ברמה תקציבית. תפקיד משרדי הממשלה הוא לדאוג שההסכם שנחתם ב 

 ימשיך להתקיים. 

 הקרן מנוהלת על ידי מועצת הנגידים בראשות השרים.

 פרופ' טנא: תודה רבה.

שנית, פרופ' זייפמן ממכון . וlotteryשזה כמו לזכות ב , אמירה של פרופ' צ'חנובר חשובההטלי רוזנבאום: 

 ויצמן כתב גם כן מכתב תומך.

 

 :27.6.2019עדכון של פרץ וזאן מיום 

ותקציב הקרן לשנת  מבקש לעדכן שנכון להיום המשרדים לא יוסיפו את התקציב השנתי התוספתי 

 .יתבסס על הון הקרן 2020
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 2019במאי  7סיכום ישיבת ועדת דוח על מצב המדע מיום 
 

 :נעדרו        :השתתפו

 פרופ' אמנון אהרוני        פרופ' רשף טנא

 פרופ' ליאת איילון        אליעזנעם פרופ' 

 פרופ' יורם בילו       פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' יוחנן פרידמן        פרופ' אלי קשת

 גליה פינצי

 גדי לוין

 

 :אורחים

 ד"ר עמי אפלבאום 

 פרופ' רועי בק

 

 : אביבה לוירשמה

 

 : מטרת הישיבה

 תעשייה.-על יחסי אקדמיה – ד"ר עמי אפלבאום עם מפגש  .1

 בירדן.  SESAMEבנושא מתקן קרינת הסינכרוטרון  –מפגש עם פרופ' רועי בק  .2

 לפרק המסקנות.פרק הפתיחה ולתיקונים והערות   .3

 

 

 .שהוקמה על ידי האקדמיהלקרינת סינכרוטרון בוועדה הלאומית חבר רועי הוא : רשף טנא

 

 אני עוסק בקרינת סינכרוטרון. ,אני פרופ' מאוניברסיטת תל אביב מהמחלקה לפיזיקה: רועי בק

להצטרף לוועדת  שנים 7 -ביקשו ממני לפני ככבר כמה וכמה שנים. ון ראני חבר בוועדה לקרינת סינכרוט

 .לפעולהחל שהסינכרוטרון המשתמשים עוד לפני 

של למועצת . לפני כחצי שנה מוניתי ותלהיות פעיל בשנה וחצי האחרונהחל  SESAMEון רהסינכרוטלשמחתנו 

בעבר תפקיד זה  ממקימי הסינכרוטרון וחבר וועדה פעיל. 'אליעזר רבינוביץביחד עם  הסינכרוטרון כאחד הנציגים

 פסטרנק ז"ל.-פרופ' משה פזמילא 

, ואת כל מכיר את הנפשות הפועלותביקרתי שם הרבה פעמים,  ,מבפנים ומבחוץ SESAMEאני מכיר את 

 .האינטריגות הקיימות בפנים

 שנה להשקיע בפרויקט הבינלאומי הזה, והיתה מהמובילים והדוחפים.  20 -לפני כמדינת ישראל החליטה 

מתקן לבנות ההחלטה היתה לא הוא ברמה בינלאומית,  הסינכרוטרון זה פרויקט יוצא דופן בהרבה מאוד מובנים.

מאוד להפוך אותו למתקן ברמה גבוהה, מה שעיכב את תחילת הפעילות וטוב מאמצים גדולים  הושקעואלא שן, מיו

 שכך. 

לעשות את זה בטיסה גם ואפשר  שעות נסיעה ברכב אפשר להגיע לשם, 3-4 -ביתרון שלמתקן הסיכרוטרון בירדן יש 

כי את הדברים האלה אי לאלמנטים מסוימים כמו בתחום הארכיאולוגיה זה יתרון ות. ויש יתרון נוסף, קד 20של 

 והביטוח הוא גבוה מאוד. החומרים הנבדקיםאפשר להטיס, הנסיעות והטלטלות יכולים להרוס את 

 .םוהפקיסטני, המצרים אירנים, הטורקיםולכן היתה השקעה אזורית ושיתוף פעולה עם ה
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ר הקבלה היא על פי מצוינות מדעית, ולכן יש לנו יכולת לקבל מהמובילים במרכז, כמו כל סינכרוטרון אח אנחנו

 הרבה מאוד מהמשאב הזה שלצערנו לא קיים בארץ.

מות המשתמשים היא של כמאה קבוצות ממדינת ישראל שמשתמשות בקרינת כדרך האקדמיה, בסקר שערכנו 

 קבוצות מתעניינות ורק בודדות משתמשות. 20 -כ מוש הוא יותר קטןשיה נויטרוניםבקרינת  סינכרוטרון.

תשובות שזה לא  100, אבל  למרות הכוחות המוגבלים, הסקר הניב ISFיכולנו לעשות סקר גדול ואמיתי יותר דרך 

 רע בכלל.

 

 ?לוקחזה  : איזה אחוז הארכיאולוגיה ברטלישראל 

גם בקרינת נויטרונים וגם בקרינת מתחום הארכיאולוגיה שמשתמשות  : יש מספר קבוצות בודדותבק רועי

 סינכרוטרון.

 קרינת סינכרוטרון תומכת בעיקר במחקר בסיסי אבל גם במחקר ישומי.

SESAME  .בצורה יוצאת וקשה  זה מורכב .הכי גדול זה התקציב האתגרהיא הזדמנות של מדינת ישראל לקחת

 יכולות לבצע העברות של תקציבים )אירן(.לא  התורמותהמדינות שחלק מדופן, מהעובדה  

  לץ. וההלמ  שנתרם על ידי החדש (beam-lineלמעבדה )  יש תרומה של, יש תרומות  מגרמניה

 .גרפיהוליסטרלק מעבדהישי על מנת להקים המלך תורם מהונו הא

 

הזדמנות,  וז זה עבר למשרד המדע.אחריות של האקדמיה  פעם זו היתה ,צ'ק של מיליון דולרכל שנה ישראל נותנת 

את המתקן שהיא לעצמה תחליט להשקיע בקרינת סינכרוטרון כמה מיליונים היא יכולה לקבל  ישראלאם מדינת 

אוניברסיטה, יש גסטהאוס, בסמיכות לנמצא  המתקן .לקריסטלוגרפיה של חלבונים מעבדההיא יכולה לקבל  רוצה,

 .ותאנחנו מושקעים כבר, אך עדיין יש חששות ביטחוני זו הזדמנות, כיו

 .שלא נשאר כסף לקניית דברים כמו פינצטות בבעיה הההקמה נתקל, קטן המתקן הוא בגודל של מגרש כדורגל

 הקופה.את  הכי עלות החשמל של המתקן רוקנלטובת המתקן נרגיה סולרית לאפתחו עכשיו את המתקן הכי גדול 

 רד משמעותית.עלות התפעול תעכשיו 

ד יש רצון מצ ,ישראלים שקיבלו אישור לבוא ולעשות מדידותקבוצות של   4 ישמחקרים ראשונים כבר יצאו, 

 כמה שיותר. לערב את ישראל הנפשות במתקן

תחרותיים  כגוף עצמאי ואפשר לקבל בים ליין לפי קריטריוניםבצורה אקדמית יפעל האם המתקן : טנא רשף

 ?ואפשר יהיה לפרסם מאמרים

מורכב מפרופסורים  הצוות הבוחן מי שמנהל את המתקן הוא מי שניהל את המתקן באיטליה. : ללא ספק. בק רועי

 , ניתנות מלגות לכל החוקרים ושולחים אותם להשתלמויות. המצבאקדמית  יש המון המון עזרה. CERNיוצאי 

אחרים  מתקני סינכרוטרוןו ,אבל השכנים שלנו לא יודעיםדעים איך לעשות קרינת סינכרוטרון אנחנו יו ,שלנו טוב

זו עדיין מדינה מפותחת אבל יש הרבה רצון לשיתוף יש אתגרים,  .זאתמארחים אותם כדי ללמד אותם איך לעשות 

 הם קנו מחברה בישראל. למתקן הסינכרוטרון קההאלקטרונימ חלקעולה עם תעשיות בישראל. שיתוף פ פעולה כולל

 יכולים לעשות את המעבר לירדן.שיש לנו לא מעט תלמידים ואנשי אקדמיה  ממוצא ערבי ישראלי 
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 ערבי שמגיעים לירדן לעשות קרינת סינכרוטרון. ממוצאישראלים : האם יש חוקרים רשף טנא

 : לא עדיין לא.רועי בק

 ?: באיזה שפה מדברים שםטנא רשף

 באנגלית. מציגים אותי מישראל ומקבלים אותי בשמחה. : הכל מתנהלבק רועי

 די מוזר להיפגש עם הנציג האירני והנציג הפקיסטני. : אני יכול לדבר על ההרגשה זה היהלויןגדי 

. אבל לאחר מכן אנו הולכים לאכול , אנחנו לא יכולים להתראיין ביחדהטלוויזיה: יש רק בעיה אם נכנסת בק רועי

 .ש גם תמונות משותפותבקפיטריה, וי ביחד

הוא הבים ליין הבא שמתוכנן  קריסטלוגרפיהה חוכמה היא לא רק לבנות מעבדות אלא איך הם נמשכות אחר כך.ה

להישאר לעשורים  כאן והיא  ,א הולכת להיעלםל להיות, מתוקצב בהרבה השקעה של המלך, הקריסטלוגרפיה 

  .לאומי שזה יהיה בהישג יד אינטרסיש לנו  קריסטלוגרפים עובדה שלנו יש קהילה גדולה של לאור ה הקרובים.

 .הטומוגרפישאמור להיכנס אחריו הוא ה ן הבאליי הבים

ן בהתאם ישל הבים לי העתידית הטיה של הבניהלעשות אפשרות בתור נציג ישראלי עד כמה יש לך  :רשף טנא

 ?של מדינת ישראל לצרכים

כדי  יש הרבה מאוד גורמים שמושכים. לאור המצוקה התקציבית, מי שמצליח להשיג את התרומות : רועי בק

 בעל המאה הוא בעל הדעה. –ול לקבוע כהוא שילהקים את הבים ליין 

הכח החזק של מדינת ישראל בא מהכיוון של הקריסטלוגרפיה ש  SESAME כל ההנהלה שלעם זאת, ברור ל

 כולי תקווה שזה יקרום עור וגידים וזה יצא לפועל.ולכן ועדה יונת היתה מעורבת,  קרינת סינכרוטרוןו

האם יש לכם חזון או איזה מסמך יש לי שאלה מאוד פרקטית. אם אתה רוצה לקבל כסף מות"ת, : רשף טנא

כי יש לה פגישה עם האוצר כדי  תבוא ותבקש את המסמך יפה  מישהו מות"ת או אם מחר ?שאתה יכול להגיש להם

 האם יש מסמך כזה? –לקבל אישור תקציבי 

של משתמשי  לקרינת סינכרורטון ומתוך הוועדההלאומית הוועדה של יש לנו חזון  מסמך כזה. ניתן להכין: רועי בק

 להכין אתיכול ר הוועדה אני בטוח שיובל גולן יו"יצא דוח אני משוכנע שהוא נשלח לות"ת, קרינת הסינכרון. 

 .המבוקשהמסמך 

 אין מניעה שאת הדוח הזה נצרף לדוח שלנו.: רשף טנא
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 2019במאי  7סיכום ישיבת ועדת דוח על מצב המדע מיום 
 

 :נעדרו        :השתתפו

 פרופ' אמנון אהרוני        פרופ' רשף טנא

 פרופ' ליאת איילון        פרופ' נעם אליעז

 פרופ' יורם בילו       פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' יוחנן פרידמן        פרופ' אלי קשת

 גליה פינצי

 גדי לוין

 

 :אורחים

 ד"ר עמי אפלבאום 

 פרופ' רועי בק

 

 : אביבה לוירשמה

 

 : מטרת הישיבה

 תעשייה.-על יחסי אקדמיה –מפגש עם ד"ר עמי אפלבאום   .1

 בירדן.  SESAMEבנושא מתקן קרינת הסינכרוטרון  –מפגש עם פרופ' רועי בק  .2

 תיקונים והערות  לפרק הפתיחה ולפרק המסקנות. .3

 

 מהנוכחים יציג את עצמו.: מבקש שכל אחד רשף טנא

רשות החדשנות, גוף חדש שהוקם, ומדען ראשי במשרד  אני מדען ראשי של - עמי אפלבאום

 הכלכלה והתעשייה.

 .MIT -מאוניברסיטת תל אביב מכיר את עמי אפלבאום, נפגשנו ב – נעם אליעז

 מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. – אלי קשת

 מרכז הוועדה, מכיר את עמי אפלבאום. – גדי לוין

הוועדה שלנו הוקמה מתוקף חוק של האקדמיה למדעים שעליה להגיש לממשלה  – רשף טנא

ולכנסת דוח על מצב המדע בישראל כל שלוש שנים. רוב תשומת הלב שלנו מוקדשת  למחקר 

 הבסיסי וחלק גם למדע יישומי.

 עית יותר טובה.ואנחנו צריכים לתת המלצות ולגבש מדיניות מד

 

 : מבקש מעמי אפלבאום לומר את דברו.רשף טנא
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: אני אתחיל בזה שאדבר על עצמי כי זה ייתן פרספקטיבה. יש הרבה מאוד דברים עמי אפלבאום

מחמיאים להגיד על מדינת ישראל ועל מה שקורה פה וקורים פה דברים גדולים, אבל חלק 

 מהדברים שאגיד כאן יהיו קשים. 

 

 

המחלקה לחומרים מאוניברסיטת באר שבע. עשיתי תואר שני בהנדסת חומרים בטכניון  אני בוגר

אצל פרופ' דן שכטמן, ודוקטורט אצל פרופ' משה אייזנברג גם בטכניון בתחום של 

 הסמיקונדקטור.

חומרים ואנליזת פני שטח.  תבאינטראקציו –שנות עבודה במעבדות בל בארה"ב  4 -משם עברתי ל

 שנים בחברת רוקואיי אינטרנשיונל. 4וד אח"כ עברתי לע

 שנים בסטרט אפ. 3ועוד  ECD   -שנים בארה"ב חזרנו לארץ,  עבדתי שנתיים ב 8אחרי 

 שנים. 22סה"כ  – 2017לתפקידי ניהול ועבדתי שם עד  KLAנכנסתי לחברת  1995-ב

ביקשה שאעבור לארה"ב, ניהלתי בערך חצי מהחברה בפיתוח, בייצור וגם   KLA 2002 -ב

 3 -דולר מכירות, ובזמן שהייתי עלינו ל דמיליאר 2במכירות בכל העולם, זו הייתה חברה של 

 דולר. דמיליאר

,  היו מכירות לטושיבה, אינטל, 90%זו חברת שמפתחת מערכות אינספקשיין  עם שוק של 

ה המהותית היא הבנת התרבות האמריקאית, אני יודע איך האמריקאי חושב סמסונג ועוד. הנקוד

ביקשה  KLA 2010 -ואיך הישראלי חושב, אני מבין איפה הקונפליקט ואיך אפשר לחבר. ב

מיליון דולר מכירות,  30 -אנשים ו 100שאנהל את החברה בארץ כי העסק גדל, כשהתחלתי היו 

דולר מכירות, כשזה עומד על מערכות אופטיות שאינטל  מיליון 700 -אנשים ו 650 -הגדלנו ל

 דורשים כל שנתיים טכנולוגיה חדשה, והדברים חייבים להיות פורצי דרך.

 

נפתח המכרז של המדען הראשי ובהמלצת אשתי ניגשתי למכרז, ואני כבר שנה וחצי  2017-ב

 בתפקיד.

היה קשה מאוד,  הייתי אומר אחרי עבודה אינטנסיבית במגזר העסקי, המעבר למגזר הציבורי 

כמעט טראומטי, אני היום מבין את שני הדברים האלה  ואני יודע איך לקחת אותם למקום 

שכולם רוצים שהם יהיו, שההייטק הישראלי לא יהיה רק אקזיטים וסטרטאפים אלא יהיה מנוף 

רה עסקית וקטליזטור לכל החברה הישראלית, ואם אנחנו לא עושים קפיצת מדרגה אז כמו בחב

 איפה הערך התעשייתי והכלכלי של בעלי המניות שבמקרה שלנו הם אזרחי מדינת ישראל.

 

היום במהפכה הדיגיטלית ובשינוי שקורה בכל העולם בכל התחומים, אם זה ברפואה מותאמת 

אישית, בחקלאות, בסמיקונדקטור ובעוד הרבה תחומים, הלב, התנ"ך או איך שתקראו לזה, הוא 

שנה עד שמשהו קרה  200יסי שממנו יוצא האור. אם במהפכה התעשייתית לקח המחקר הבס

שנים. מבחינתנו המחקר הבסיסי הוא הלב ואנחנו חייבים לדאוג שהוא יפעם  3 -4היום זה לוקח  

ויתקתק, וישראל צריכה להיות מובילה בעולם בכוחות פנימיים וגם להביא כוחות חיצוניים, גם 

 ות חיצוניים.בסיליקון ואליי יש כוח

מזה אנחנו מגיעים לנושא המחקר היישומי, אם נשארים במחקר בסיסי ולא מיישמים אז לא 

 ממצים.
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מבחינתי ההצלחה היא שמדינת ישראל תושפע מהמהלך והכלכלה של ישראל תקבל תנופה 

 אדירה. 

 

העברת  היבט אחר של הפעילות שלי,  במיזם של איציק בן ישראל, התבקשתי לעשות חוות דעת על

טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה. בגדול אנחנו רואים סיטואציה שכולם בוכים:  אני רואה 

בקונספט ובפרקטיקה בעיה, חברי הסגל שעימם נפגשתי התלוננו מרות, התעשייה שממנה אני 

מגיע התלוננה ובסוף חברות היישום אומרות שהן בפשיטת רגל. יש כאן בעיה מערכתית, ולא נגיע 

תרון. מבחינתי הכדור הזה היום של מעברים ממחקר בסיסי למחקר יישומי, צריך היזון היום לפ

חוזר של התעשייה, אתה רוצה שמישהו מהתעשייה שיבוא ויראה מה קורה ומה הן הבעיות, ויגיד 

"זה עשוי להיות מעניין", ו"זה עשוי להיות מעניין" שייתן כיוון למחקר הבסיסי, או לפחות 

 כי אתה לא רוצה לומר לחוקר במחקר בסיסי מה לחקור בגלל החופש האקדמי. איזושהי חשיבה,

 

 : אני שמח לשמוע את זה ממך זו אחת הבעיות לתפיסתי.נעם אליעז

 

 

 

  ?םמה מראים האינדיקטורי

 :עצימות המו"פ

אני טוען שצריך לצלצל בכל הפעמונים וחייבים לקדם   -  Flatאתם רואים שהאקדמיה נשארת 

 את המדע הבסיסי שלנו, מזה הכל מתחיל ומתגלגל.

 מצד שני המו"פ התעשייתי גדל, לא כמו שהיינו רוצים אבל גודל.

 -אם מסתכלים על הדירוגים של המחקר הבסיסי: אנחנו רואים שרק הטכניון וויצמן התקדמו מ

 .2018עד   2008

חושב שאנחנו צריכים להיות שבעי רצון מהמצב הקיים, אני טוען שהאקדמיה לא מקבלת  אני לא

מספיק תקציבים ולא תופסת את המקום המכובד שלה כמו שישראל תופסת את המקום המכובד 

 ניישן. פשלה כסטרטא

 

ת :  צריך  לציין שחלק גדול מהמו"פ העסקי הוא מחברות בינלאומיות ולכן חלק מהפירוגדי לוין

 לא נשארים פה.

 

 800 -:  אתה צריך להוסיף את אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל שנכנסו בין הרשף טנא

 הראשונים.

 

 : אוקי לוקח את הנקודה.עמי אפלבאום

 Dataאנחנו נכנסים היום במהירויות לתחומים חדשים כמו הנושא של הבינה המלאכותית, וכל 

Science משהו חדשני שמשנה את העולם, אם לא נהיה מובילים  וכל מה שנבנה סביב זה הוא

 בדברים האלה באקדמיה, נהיה בצרה. 
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והעולם רץ בכל הכח קדימה, ומדינות וחברות משקיעות במיליארדים. אנחנו לא יכולים להשקיע 

מיליארדים, אך אנחנו כן יכולים להשקיע במדע בסיסי ולבנות תשתיות ויכולות למחקרים עבור 

 וסטודנטים.פרופסורים 

מימדיות ואותו דבר גם ברובוטיקה, זה לא בדיוק מחקר -הגל הטכנולוגי הבא הוא מדפסות תלת

 בסיסי, אבל זה יושב על דברים שנבעו מהמחקר הבסיסי.

 אנחנו חייבים להתקדם בשני האספקטים גם במדע וגם בכמות הסטודנטים.

 

לא ממש ברורה, אבל נסתכל מה מס'  ועכשיו אני מצלצל בפעמונים של מסחור הידע. הסקאלה פה

חברות ההזנק מסך החברות ומה מספר הסכמי הרישיון שנעשו. אנחנו רואים שישראל מול 

אוסטרליה, ארה"ב וקנדה, אנחנו נמוכים ויש לנו בעיה של העברת ידע. למרות שיש הסתכלות 

 תעשייה.-אחרת של מדד שנחאי שאומר שאנחנו במקום שלישי בשיתופי פעולה בין אקדמיה

 

 ?: מה בדיוק נמדד שםגדי לוין

 

: נמדד מס' חברות הזנק שעשו העברה של טכנולוגיה ביחס לסה"כ החברות שיצאו עמי אפלבאום

 מהאקדמיה שמבוססות על הוצאת ידע.

לפי דוח של ות"ת אפשר לראות שהתחום של מדעי המחשב הולך וגדל משמעותית, יש חוזק גדול 

 י הטבע אין צמיחה.מאוד במדעי החיים, ובמדע

 מרכז הכובד הוא במדעי החיים, אך ההצלחות המסחריות הן מאוד קטנות.

 

 מיליארד לשנה. 30 -זה לא מסתדר לי עם העובדה שמכון ויצמן מייצא תרופות ב :רשף טנא

 

 : הטכנולוגיה יצאה מויצמן, אבל החברות הבינלאומיות הן שגוזרות את הקופון.עמי אפלבאום

 -אני הולך להגיד משהו קצת פרובוקטיבי, על פי חוק המו"פ מי שמקבל כסף מרשות החדשנות ה

IP  חייב להישאר בישראל. אבל לגבי טכנולוגיה שהוצאה מכספי משלם המיסים הישראלי אין את

 החוק הזה. השאלה הגדולה איך לתת תמריץ שהטכנולוגיה תמוסחר בישראל.

 

 מאוד קשה ליישם. : בדרך של כפיה יהיהגדי לוין

 

עובדים  11,000: חברת אינטל לדוגמא היא חברה בינלאומית והיא מעסיקה עמי אפלבאום

בישראל והרבה ידע נשאר בישראל. צריך לעודד חברות רב לאומיות לפתוח פה מרכז, אני לא 

אומר לכפות, אלא לעבוד בשיטה של אינסנטיב שיהיה כדאי למוסד אקדמי להעביר את 

 ה לגוף שאפילו שהוא רב לאומי, אבל יש לו בסיס פה בישראל.הטכנולוגי

 

: למה שתאלץ אותי, מדען שמפרסם הרבה מאמרים בעיתונים הכי חשובים בעולם, למה רשף טנא

שאקבל כסף רק אם אעבוד במסגרת פרויקטים כמו קמין. למה שלא תקים גוף ליד מכון ויצמן 

 ביני לבינך. interface -שהוא יעשה את ה
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: אתה בדיוק עולה על הנקודה שהיא הפתרון, לבנות גופים ברמה לאומית של מי אפלבאוםע

מחקר יישומי. עם כל הכבוד למחקרים הטובים שאתה עושה, אתה רוצה להוציא משהוא מדעי 

שעומד על רגליים יציבות. יש צורך במכוני מחקר ישומיים, הם חייבים להיות עם הראש במחקר 

בתעשייה. השאלה מי מנהל את זה ומה המודל העסקי. אם זה מודל  הבסיסי ועם הרגליים

מכוני מחקר   2אז זה נפלא. הנשיא שלהם יהיה כאן בעוד שבועיים והוא מקים  –פראנהופר 

באוניברסיטה בירושלים. הדבר שאנחנו מטיפים לו ומבקשים אותו, זה מכוני מחקר במודל 

 ת, שליש מהתעשייה ושליש ממחקרים ממומנים.פראנהופר הם עובדים כך: שליש שהמדינה נותנ

 בוא נלך למכון הישראלי הכי מפורסם. המכון למתכות, זה מכון עם ציוד מיושן.

 

 : תן לנו את הכלי שאליו נוכל להעביר את הידע.רשף טנא

 

: אני טוען שהכלי, המכון הזה חייב להיות משהו שיכול לעמוד על הרגליים עמי אפלבאום

ופה אני נכנס קצת להתגוששות עם יפה זילברשץ. אם הוא יהיה כפוף לוועדי הכלכליות שלו. 

הוא לא יוכל. אם הוא יהיה כפוף למתודולוגיית העבודה של פרופסור מן המניין  –עובדים 

 הוא לא יוכל.  –באוניברסיטה 

ושיהיה שם גם פרופסור שיידע  30% -צריך להיות שם מישהו מהתעשייה שיידע  למכור את ה

תחרות על המחקרים הממומנים ולהביא את האנשים וזהו גוף שלא קיים היום בארץ. וזהו לה

מהלך שאני מנסה לקדם עם יפה זילברשץ. השאלה מי יהיה הבעלים שלו ושל מי האחריות 

 10-העסקית. אם אתה תלוי אך ורק בתקציבי ממשלה, אז היום אתה מקבל ומחר חונקים אותך ל

 אתה פתאום במקום אחר. שנים. אם זה בידיים שלך

 

: אני רוצה להבין את המודל שאתה מציע. אתה מציע מודל שבו אני צריך להיות נעם אליעז

 מספיק תחרותי כדי לגייס מחקר.

 

: אני רוצה להגיד שכל פעם שהתעסקתי עם רשות החדשנות ועם פרויקט מגנט, מילאתי רועי בק

אני אומר שהמיילסטון והדיונים התכופים . ISF -יותר דוחות בחודש אחד מאשר בכל חיי ב

תופסים יותר זמן מהמחקר עצמו, ואני חושב שבשילוב בין התעשייה לאקדמיה יש לנו עוד הרבה 

 מה ללמוד.

אני מסכים, מקבל. זה בדיוק הפידבקים שאנחנו צריכים. אבל אני רוצה לציין  עמי אפלבאום:

 45ציבוריים למגזר הפרטי והעסקי ובמשך  נקודה שהיא סופר משמעותית. הרשות נותנות כספים

 שנים לא שמעת על שחיתויות ועל כספים שנלקחו שלא כדין וזה בגלל המבנה והמדיניות.

 

אתה מסתכל על מכון פארנהופר מצד אחד. ואני מסתכל על עוד צד אחד שקיים במעגל  :רשף טנא

הזה וזה על מעבדות לאומיות כמו הלמהולץ בגרמניה, זה לא גוף עסקי, וזה גוף שמנהל ניסויי 

 מחקר גדולים. לא יודע אם מכון הפוטוניקה שייך לקטגוריה של מעבדות מחקר לאומיות.

 

ל את מכון הפוטוניקה זה מנכ"ל ממ"ג. מה היכולת שלהם להביא כסף : מי שמנהעמי אפלבאום

כלום. את הלקוחות הראשונים שלהם מהתעשייה אני הבאתי . השינוי שצריך  –מהתעשייה 

 לעשות הוא ארגוני וניהולי, צריך להריץ את זה כעסק.
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ד שם בן אחד המעבדה הלאומית לפיזיקה, נכס מאוד חשוב, עוב –בדיוק עכשיו מונח על שולחני 

 אחד.

צריך להקים מכון כמו פראנהופר שיכול לעשות מחקרים עם מדינות בחו"ל, שיעמוד על רגליים 

 ושיוכל להחזיק את עצמו כספית.

 

: המעבדה הלאומית לפיזיקה, היא גוף היסטורי. כשאנחנו מדברים על מעבדות רשף טנא

שמתוך צורך, כמו השרף שמחליף את לאומיות, אנחנו מדברים על דבר לגמרי אחר, שמדינת ישאל 

לאומי ביד ושם, שקיים מתוך חוק של יד ושם או -הכור המתיישן בשורק או המכון למחקר הבין

 Interfaceהמעבדות של רשות העתיקות שקיימות מתוך חוק שימור העתיקות, וצריך לתת להם 

בלילה כי משרד  12 -יותר טוב עם האקדמיה. אני אתן לך דוגמא של השרף שכיבו את החשמל ב

 הבטחון לא מרשה להם לעבוד משמרת שלישית וזה דבר שיכלל בדוח שלנו. 

 אנחנו מקיימים יום עיון בנושא.

 

 : תוכלו לשלוח אלי זימון ליום העיון.עמי אפלבאום

 

 : ברצון רב, אנחנו נשמח. רשף טנא

שר גם לתעשייה המטרה היא ליצור את הגרעין של מעבדות שכבר קיימות ולחזק אותם ולאפ

 יהנות מכלי מחקרי ייחודי זה.ל

 

: יש פה נקודה שאני חייב להעלות אותה והיא קריטית. הוזמנתי לוועדת המדע של זנעם אליע

הכנסת ואחד הדברים שעלו הוא שמופעל לחץ שמרכזי הציוד הכבד יהיו בתעשייה ולא באקדמיה 

ו יהיו עם זיקה ובקירבה ואני הזדעקתי שם ואמרתי שזו טעות, חשוב שהמערכות האל

 לאוניברסיטאות.

ודבר שני, הולך ונפתח פער עצום בציוד הכבד בין ישראל למדינות העולם ומה שקורה זו שערוריה, 

 אנחנו שולחים היום סטודנטים לחו"ל.

 

: הבעיה שמתחילים לדבר על טריטוריה במקום על מטרה.  ואין צורך להתווכח על עמי אפלבאום

 שליטה.

 

 : לא היה ויכוח, לבד הם הבינו שעדיף להם שאנחנו נפתח להם את הטכנולוגיה.אליעזנעם 

 

: אני טוען שזה צריך וחייב להיות סמוך לאוניברסיטה ושתהיה נגישות לפרופסורים עמי אפלבאום

ולסטודנטים, אבל אני רוצה שהמודל יהיה עסקי ושיחזיק את עצמו כלכלית. צריך מישהו עם רקע 

מיליארד דולר ממדינות שונות שרוצות לעשות  11י. ראש מפא"ת אמר לי שיש לו עסקי וגלובל

אצלו את הפיתוח. למדינת ישראל יש כח משיכה גדול מאוד. ולכן אני רוצה שהתעשייה תמנף את 

 זה ושהדברים האלה לא יברחו מהארץ כמו הרבה דברים שבורחים מהארץ.

 

צמי מדען ראשי של חברה, עשינו את כל המו"פ : אני מכיר את העולם הזה. אני בענעם אליעז

מרכז הגומי והפלסטיקה,  –בישראל ואז זה עבר לבודפשט. אתמול הייתה לנו פגישה בנושא שנקר 
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שנקר במצב לא טוב, רוצים ששנקר תתאחד עם אוניברסיטת תל אביב. מרכז הגומי והפלסטיקה 

המחלקה תיקח את החסות, אך מה טוענים שהם מחזיקים את כל הציוד ולא שנקר, אני אשמח ש

 עושים עם כל הצוות.

 

: ההצעה שלנו היא לאחד את כל מכוני החומרים תחת גג אחד, את מכון הגומי עמי אפלבאום

 והפלסטיקה, את מכון הקרמיקה וגם את מכון המתכות לגוף שיוכל לעמוד על הרגליים שלו.

 אני אשמח לשוחח אתך על כך, בוא נקבע פגישה.

 

, אני לא רוצה לנהל את Win Win:  בשמחה. בוא נקבע מודל לטווח ארוך שזה יהיה אליעזנעם 

 זה, אנחנו נהיה  הפיקוח האקדמי ושהציודים ישארו בשנקר.

 

: הנושא של הביו הוא קצת שונה, החוקרים עוסקים בנושאים מאוד בסיסיים, המון אלי קשת

 יכולים להיות ישומיים.פעמים אתה רואה איך התגליות ופריצות הדרך האלה 

 ?early stageהאם הרשות לחדשנות לוקחת בחשבון את הענין של 

 

בקמין ובנופר המסלול הוא של שנתיים עם אופציה לשנה  –התשובה היא כן  עמי אפלבאום:

 שלישית ובמה שקשור לתרופות זה עד חמש שנים.

 

 פעילות רשות החדשות בתחום שיתופי פעולה עם האקדמיה:

 לפרויקטים שנתמכו –ליון מי 300

 למעגלי מגנט –מיליון  160

 לקבוצות מחקר –מיליון  200

 לקמין, נופר ומגנטון –מיליון  90

 שיתופי פעולה בינלאומיים  17ויש לנו 

 

ועל התוכניות האירופאיות, אשמח להגיע עוד פעם לדון על הנושא הזה  ISERDלא הגענו לדון על 

 עם נילי כהן, יש לנו דוח משותף איתה.

 

 : זה חשוב לנו. נשמח שתגיע לעוד פגישה.רשף טנא

 

 מאגדים ואין מאגד שאין בו אקדמיה. 19: יש לנו עמי אפלבאום

 

מכללות, כי במידה מסוימת הם לא עם ה Interface : אני רוצה לשאול איך אתם עושים רשף טנא

 עוסקים במחקר בסיסי אלא יותר מכוונים למחקר יישומי.

 

: אם יש חוקר ממכללה שיש לו מחקר מדעי שעומד ברף הוא יקבל כסף, ואני רואה עמי אפלבאום

 מעט מאוד חוקרים מן המכללות.

 

 ללופ שלכם. : האם אתה יכול להיות יותר פרואקטיבי ולפעול להכנסת המכללותרשף טנא
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 : זה קשה. אנחנו עובדים לפי הטוב ביותר זוכה. אלא אם אני עובד על משהו שנקראעמי אפלבאום

 זירה חברתית ציבורית. 

מהנדסים ומצד שני בוגרי  15,000למשל הגרף הזה מאוד מדאיג אותנו. מצד אחד יש מחסור של 

נו אמרו שהם לוקחים רק אנשי הפיתוח אצל KLA -מכללות לא מוצאים עבודה. כשעבדתי ב

בוגרי טכניון ולא רוצים לבזבז זמן על בראודה. אני שניהלתי את כל הצד של ההנדסה והייצור, 

אמרתי הם אנשים טכניים ואני אביא מהנדסים מבראודה, ואז כשאנשי הפיתוח אצלנו ראו את 

 איכות האנשים שבאו מבראודה הם חטפו אותם.

 

ם כסף לקאוצ'ינג  פרטי שאנחנו נממן אותו לבוגרי מכללות : אנחנו עכשיו שמיעמי אפלבאום

 בעיקר, כדי שיוכלו להשתלב בתעשיית ההייטק.

 

: הדוח שלנו עוסק בין היתר בקידום המחקר במכללות האם תוכל לעשות קאוצ'ינג גם רשף טנא

 ?לחוקרים במכללות

 

 יכול להיות שכן, צריך לחשוב על זה. :עמי אפלבאום

 

חותר לכך שהלחץ ירד  מהאוניברסיטאות ושהן תשארנה במחקר הבסיסי : אני רשף טנא

ושהמחקר הישומי ייעשה במכוני מחקר ייעודיים ובמכללות. ואם יש פרופסור משוגע כמוני 

 שרוצה לעשות מחקר יישומי אז אדרבא שיעשה.

 

מים : אנחנו מנסים להפעיל לחץ שהתמריץ של הות"ת יהיה לא רק לפי מס' פרסועמי אפלבאום

ופטנטים אלא יהיה גם לפי העברות ידע ומחקר יישומי. הות"ת רוצים שהמחקר היישומי יהיה 

 במסגרת האוניברסיטאות ואני חושב שזו טעות.

אני רוצה לדבר על המוניטין שיש לישראל בעולם, ואני טוען שצריך למנף את זה. נפגשתי עם 

ולא מבינים שהכל נובע  Startup Nation -הראשי עיריות מחו"ל ועם סגן נשיא סין וזה הכל סביב 

 מתוך המוסדות האקדמיים בישראל.

אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מביאים את העולם היהודי הגדול לתמוך במדע ובחדשנות. יש 

 הרבה פרופסורים יהודים שיהיו מוכנים לבוא לפנה.

 

ר הצעיר היהודי מעלה : אני מסתובב הרבה בעולם ואני לא רואה שמישהו מהדוישראל ברטל

 בדעתו לבוא ולעשות כאן דוקטורט, תרשום את זה כהערת שוליים.

 

 : זו לא הערת שוליים, זו הערה חשובה.עמי אפלבאום

 

ויש עוד לא  ISERD : אנחנו מודים לך שבאת, ונשמח שתגיע לעוד פגישה בנושא של רשף טנא

 מעט מקום לשיתוף פעולה בין רשות החדשנות לאקדמיה.

 

 : אשמח להגיע לעוד פגישה.מי אפלבאוםע
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 2019ביוני  11דוח על מצב המדע מיום הוועדה ישיבת סיכום 

 :השתתפו

 יו"ר –רשף טנא פרופ' 

 ליאת איילוןפרופ' 

 אמנון אהרוניפרופ' 

 ישראל ברטלפרופ' 

 אליעזפרופ' נעם 

 יוסף ירדןפרופ' 

 גדי לוין

 

 : פרופ' איתמר גלזר, מכון וולקניאורח

 

 ופיתוח , סגן ראש המינהל למחקרהמחקר החקלאי/מרכז וולקני ממינהלעם פרופ' איתמר גלזר מפגש 

מקווה שזאת הישיבה האחרונה שלנו. השעה הראשונה מוקדשת אני  מברך את הנוכחים.  : טנא רשף

מינהל המחקר החקלאי, לדיון על מינהל המחקר החקלאי. פרופ' איתמר גלזר, הוא המדען הראשי של 

 וולקני, בקשתי ממנו להציג את המינהל. אני מבקש שכל אחד יציג את עצמו. מכון

 פיזיקאי, מאוניברסיטת תל אביב, חבר אקדמיה –אמנון אהרוני 

 , חבר אקדמיהמהאוניברסיטה העברית –יוחנן פרידמן 

 , חבר אקדמיהביולוג, ממכון ויצמן –יוסף ירדן 

 אקדמיה, חבר האוניברסיטה העברית –ישראל ברטל 

 , הנדסת חומריםמאוניברסיטת תל אביב – נעם אליעז

 מרכז הוועדה, סמנכ"ל כספים  –גדי לוין 

 

 , אדבר קצת על נושאים מנהליים ונושאים מדעיים,: אני אנסה לתאר את מכון וולקניאיתמר גלזר

 ואשמח גם לענות על שאלות.

 שמו נגזר שמו של המכון.יצחק אלעזרי וילקנסקי שמע"י  1921מכון וולקני הוקם בשנת 

להקים לחזור לארץ המולדת ובאותה תקופה הגיעו הרבה אנשים ציוניים ואידאליסטים שרצו 

ע"י ראשי הישוב ואז התבקש וילקנסקי  , אבל לא ידעו איך לגדל גידולים חקלאיים, מדינה חדשה

 חדשים.גידולים חקלאיים איך לגדל שעסק בלהקים את המכון 

 

 :חקלאיות מדעיות תדיסציפלינולפי  מכוני מחקר 6 -המכון מורכב מ

 הגנת הצומח

 מדעי הקרקע, המים והסביבה

 מדעי הצמח

 חקר בעלי חיים

 הנדסה חקלאית

 חקר תוצרת חקלאית ומזון
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 הוא חלק מהמכון הוולקני. הווטרינרי: האם המכון רשף טנא

 

, אנחנו עוסקים יש קשר מסוים הוא צמוד לקמפוס. לא, הוא אינו חלק מהמכון,: איתמר גלזר

 .בעלי חיים והם עוסקים בכל המחלותגידול בנושא של 

 ויש לו שתי שלוחות:, נמצא בבית דגןשל מכון וולקני הקמפוס המרכזי 

 חוות נווה יער. -בצפון 

 .מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדבר -בדרום 

הם   ( )המרכז הלאומי לחקלאות ימית אלינו י ח"מל להעברתאנחנו בתהליכים מתקדמים 

בחוף  ממוקמיםהם הם אמורים לעבור אלינו אדמיניסטרטיבית,  ,שותפים שלנו בהרבה תהליכים

 רוב העבודה שלהם היא תחת הכותרת של חקלאות ימית. הצפוני של אילת.

 

שחלק מהם חוקרים צעירים  60השנים האחרונות קלטנו  5 -חוקרים. ב 193 -היום אנחנו מונים כ

 אחרות. ת, ויש חוקרים שהגיעו אלינו מדיסציפלינו(שנים 5 -)כ העדיין בתהליך של קליטנמצאים 

 לראשי הקבוצות יש דוקטורט. וזה לא כולל את מלח"י.

תומכים, מהנדסים עובדים עובדי אדמיניסטרציה,  -עובדים  1200 -במכון וולקני מועסקים כ

  וסטודנטים לפי שעות.

 דוקטורט ומסטר. ברמה שלשעושים עבודות  סטודנטים 300 -כישנם 

יש  דרום אמריקה,במדינות מאפריקה ובפוסטדוקים שמגיעים מסין, הודו, מדינות  60 -כישנם 

 כאלה שבאים עם מלגה ויש גם הסכמים עם משרד החוץ.

. כשהגיע ראש ממשלת והם נשארים שנתיים 25 – 20 -יש הסכמים עם הודו, כל שנה מקבלים כ

 מלגות. 10בתור ג'סטה הוסיפו לו עוד הודו, מודי, 

ויש ועדה   matchingעושים מתוכניות מחקר של החוקר,  25% -ו, 75%המלגה היא חלקית 

 שמקבלת אותם, זה תהליך מוסדר, מאוד פעיל ואפקטיבי.

 

 :כיווני המחקר החקלאי

העניין להפריח את השממה ולפרנס את החקלאים.   ,החקלאיעל הצרכים של בעבר היה הדגש 

 כדבר ראשון במעלה, דבר שנעשה עד היום הזה כולל בצפון. הזה היה לנגד עיני החוקרים

, ועבורם אנחנו עובדים וזה הלקוח הסופירואים את הגורמים שמולם אנחנו בשנים האחרונות 

 בלי חומרי הדברה.ו הששותים ואוכלים ונהנים מסביבה עם חומרי הדברהצרכנים 

 

 ?טכני הנדסי לבין מחקר שאפשר לפרסם כמחקר : האם תוכל להפריד בין סיועאמנון אהרוני

 

יתרום לנושא  , גם יראה מצוינות וגםלשלב את שני התחומים: אנחנו מצפים מחוקר איתמר גלזר

 של החקלאות.

 :מדדים 3כדי שחוקרים יעלו בדרגה הם נמדדים על ידי 

 .זה המדד הכי חשוב –פרסומים ברמה גבוהה  .1

 .גיוס כספים וקרנות תחרותיות .2

 .לחקלאות המדעי וגם תרומה לעולם האקדמי .3
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 ?הקרנות: מה מקור אמנון אהרוני

 

למימון  60% ,המקור המרכזי של התקציב הוא מדינת ישראלאנחנו מוסד ממשלתי ו: איתמר גלזר

 ותחזוקה. תשתיותוקצת  משכורות

מותנית אנחנו מוגדרים כיחידת סמך כדי לבצע את המחקר שלנו אנחנו חייבים לגייס כספים, 

 הכנסה ומקור הכספים הם:

 משרדי המדען הראשי במשרדי הממשלה השונים, בעיקר משרד החקלאות

 ארגוני המגדלים 

 BSF BARD, ,ISF – קרנות תחרותיות

 ERCם כולל וקונסרציומי מקרנות אירופאיות

 איטליה-צרפת, ישראל-, ישראלGIF –וגם מקרנות ציבוריות אחרות 

 שנפתחחברות שרוצות  בצורה מאוד משמעותית הם מקורות עסקיים, ואחד המקורות שעולים 

 עבורם, הם משלמים ואנחנו מקבלים תגמולים.

 

סביבה, קרקע ומים, נושא של  – ציבורייםדברים בדברים מעשיים וחלק אנחנו עוסקים בבמהות 

 ציבורית פר אקסלנס. , עבודהאיכות של קרקע וכו'

 

 ?: כמה מאמרים מפורסמיםאמנון אהרוני

 

 -מאמרים כל שנה, סדר גודל של כ 4-3 -כלפחות : אנחנו מצפים שכל חוקר יפרסם איתמר גלזר

 מאמרים בשנה. 800

 

 שאתם לא יכולים להגיש אליהם.: האם יש מקורות רשף טנא

 

לנו ואז יש סעיף קטן שמגביל  מותאםנתקלים בבעיה, יש קולות קוראים שהכל  : אנואיתמר גלזר

 את זה למל"ג או לות"ת.

 

 ?כספיםם למגדלים יש א: הישראל ברטל

 

הם בדרך כלל חוברים למדען הראשי של למגדלים יש כספים במידה מצומצמת, : איתמר גלזר

 המגדלים.מחצי המדען ו ונותנים מענקים המבוססים על מצ'ינג, חצימשרד החקלאות 

 

תקרת זכוכית, הצלחנו למצוא דרך לקבל תרומות,  יאיזושהבשנה וחצי האחרונות הצלחנו לפרוץ 

 .זה לא היה אפשרי, בגלל שאנחנו משרד ממשלתישפעם 

 

 :שאנחנו מטפלים בהם נושאים

 ויטמינים.ירקות, העשרה של של ור איכות במיוחד של פירות ומוצרים חדשים ושיפשל פיתוח  -

 .בקרה על שטחי מרעה –פתוחים שטחים  -
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 במיוחד היום. – שריפותהנושא של ה -

 הדברה. פיתוח של חלופות לחומרי, חומרי הדברה -

התעניינות עולמית רבה, מגיעים  ישנהזה אחד התחומים החזקים,  –השקיה הגדלת יעילות  -

 עשרות משלחות.

 להגדיל את היעילות של היצור בחקלאות., כדי להקטין ידיים עובדים פיתוח של טכנולוגיות -

 .פיתוח של חקלאות ימית -

 .לא בים –מדגי יש לנו גם יחידה שעוסקת ב

  .וחקלאות מדייקת בר קיימא חקלאותשיטות גידול ישנות, פיתוח של  -

אנחנו  שכל הזמן מעדכנים אותו, אנחנו כל הזמן חושבים, איךאסטרטגיה של תהליך לנו במכון יש 

אנשים בעולם  דמיליאר 10יהיו  2050בשנת  עם משבר המזון העולמי. יכולים להתמודד

 מקורות אחרים.בגם במים, וגם , גם בשטחי גידול, והמשאבים הולכים וקטנים

 דברים עיקריים: משלושה הגישה שלנו מורכבת

 היצור החקלאי.פריון העלאה של  .1

 אחסון וחיי מדף של מזון. –הקטנת הפחתים   .2

 קיימא. תלדאוג שלדורות הבאים תהיה חקלאות בר .3

 .גלובליתההנושא של התחממות  אנחנו מתמודדים גם עם בהקשר הזה

שונים שיש להם יבולים יותר גדולים, ואיכויות יותר גדולות עוסקים בפיתוח של זנים אנחנו 

 ם.יועמידות למזיקים כדי להקטין את הפחת

מה שנקרא מתקדמות טכניות -, ופיתוח של שיטות אגרובחיי המדף ותהליכי השינועשיפור 

 חקלאות מדייקת.

 . מים מושביםבשימוש  –בשימוש במים הגדלת היעילות במיוחד 

הם ממים מושבים. אנחנו מובילים בעולם בשימוש במים  בישראל מהמים בחקלאות 85%

 מושבים.

ובמחקר בסיסי לטובת היצרן ולטובת הצרכן אנחנו עוסקים במחקר יישומי בפתרון של בעיות 

בין ואנחנו מצפים מחוקר שידע לשלב  ורלוונטיות בעיות מעשיות לפתרוןתשתיתי לטווח ארוך ו

 באופן מעשי. שני הדברים

י ומשלבים היישומ התחום הבסיסי לתחוםבין בסקאלה שכמוסד מחקר  אנחנו רואים את עצמנו 

 בין שני הדברים.

צעירים  חוקרים 5 -יש לנו כ –ננוטכנולוגיה -את המרכז לאגרובנוסף למכונים השונים הקמנו 

בגלל ברפואה ובכימיה בעיקר   . התחום מאוד מפותחשגייסנו לאחרונהמהתחום של ננוטכנולוגיה 

 נכנסנו ותפסנו מובילות. ופחות בתחום החקלאי העצומות ההשקעות
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באגודה לכימיה הקצו סקציה לננוטכנולוגיה בחקלאות שיוכלו להציג הרצאות ותוצאות של 

 .שנחקרים אצלנו ובמקומות אחרים דברים

ותורמים  התחומים משתלביםושני  שאנחנו מפתחים זה תחום חדש –סנסורים וננו סנסורים 

 לשיטות של איחסון ושינוע של מזון.

 ?המחקר תשתיותמה קורה עם : טנא רשף

שיתוף פעולה  ויש לנוכמו מיקרוסקופ אלקטרוני סורק  רכשנו: חלק מהתשתיות גלזראיתמר 

אנחנו משתמשים  ,בר אילן והטכניוןאוניברסיטת אוניברסיטת תל אביב,  גישה לתשתיות שלו

 בציוד שלהם וזה עובד יפה מאוד.

. קיבלנו את המנדט עליוראי תחום שהוא מאוד מאוד מפותח שאני אחזהו  – הקנביס הרפואי

 לעסוק בכל התחום הגידולי של קנאביס רפואי.

עם רופאים בשיתופי פעולה למחלות, אנחנו עובדים שונים בפיתוח של זנים ובהתאמה של זנים 

 של חממה גדולה.ובהקמה ת וובתי חולים ומשקיעים בתשתי

 

עם מכון מאוד אינטנסיבי יש לנו שיתוף פעולה  בתחום של הצמחים ובעלי חיים  :גנומיתעריכה 

כדי בתחום של עריכה גנומית בצמחים  תלחקלאו יצמן ועם האוניברסיטה העברית, הפקולטהו

 לפתח זנים יותר טובים לעתיד.

 4 יש לנו –לווין של משרד המדע בשיתוף עם צרפת  –אנחנו חברים בוונוס   :לווין המחקר וונוס

 חקלאות, חיזוי השקיה ונושאים שונים.חוקרים בפרויקטים של 

 .בה לאזרחים להשתמש אפשרובסטנדרטים ביטחוניים שפעם לא  תעומדהאינפורמציה מוונוס 

 היום אנחנו מקבלים את האינפורמציה ישירות למחשבים שלנו. כרגע זה רק צילום.

 

כדוגמת שהקמנו בגילת בגלל הצורך להגדיל את היבול מרכז   םדיסציפלינריימחקרים מולטי 

 אקלים.ה יחקלאות על סף המדבר הנושא מאוד אטרקטיבי בגלל שינוי

 , שילוב של חקלאות וסביבה.אקולוגיה-אגרושל  מנו מרכז הק –נוה יער בצפון 

 

ע"י קרן כתרומה הוקם ש צמחי ארץ ישראל יש לנו אוסף של :של צמחיםישראלי בנק גנים 

שאוסף את הזנים וזה של בוטנאים מקצועי ש בו צוות י וכספים שגם אנחנו הכנסנו. רוטשילד 

הם  ,אם החיטה - האוסף של פלדמןאת עם מכון ויצמן, קשר למעשה פרויקט לאומי. יש לנו 

 ביקשו להעביר אלינו.

 להעביר אלינו את האוסף שלהם. הם בתהליכיםרסיטת חיפה מאוניב

 .יישארהאוסף  אנחנו נושמדמוגן אטומית, גם אם במרתפים ונמצא זה 

שנה אם יפתחו את  200בטקס הפתיחה היה שמעון פרס וביקשנו ממנו לכתוב מסר לעתיד, ובעוד 

 האוסף ימצאו את המסר של שמעון פרס.

 

 ?עם הגנים : מה עושיםאמנון אהרוני
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פתוח לכולם, אנחנו בקשר עם  המאגר הזה: הזרעים והצמחים מיועדים לשימור, גלזראיתמר 

  בנקי זרעי בעולם.

 מרכיבים רפואיים ותזונתיים. יש מחקר שבודק

תן, הם מגדלים בקר וצריכים תלתן. מתברר ה מגיפה בצמח התלתלדוגמא באוסטרליה הי

יצרו קשר האוסטרלים זנים של תלתן והם שמורים בבנק הגנים, כאן שהבריטים בזמנו אספו 

הכל יש לזה תיעוד ומעלות ו -20זה נשמר ביובש של  מאתנו והתחילו לגדל.קיבלו את הזרעים ו

 .בברקודים

 ואתם מוזמנים לבוא לבקר.

 

 :יחידות 2ויש לנו עוד 

ועושים חקלאות וביולוגיה שבאים ללמוד על אלפי ילדים  מלמדים : יחידה לנוער שוחר מדע

 עבודות גמר.אצלנו 

 

 שיתוף פעולה עם משרד החינוך. מורים לחקלאות ולטבע מקבלים הרצאות.  :סמינר למורים

 ויש יחידה עסקית שעושה את הקשר.

 

 שלוש מכללות.יש לנו שיתוף פעולה עם כל האוניברסיטאות בארץ וגם שיתוף פעולה עם 

 אנחנו מנחים סטודנטים במשותף, חלק מהסטודנטים עושים אצלנו את העבודה.

ים טויכול להנחות דוקטורנ לחקלאות באוניברסיטה העברית אני למשל פרופ' בפקולטה 

 .ויש כמוני עשרותומסטרנטים 

 הצעירים יותר מקבלים הנחיה אד הוק בד"כ בשיתוף פעולה.

 

 ?: מי מממן את הסטודנטיםטנא רשף

 

 .המימון שלו והפרויקטים שלו ומקורות: כל אחד גלזראיתמר 

 

 הקרן של המדען הראשי במשרד החקלאות. : יש אתרשף טנא

 

 .60%: זו קרן חשובה מאוד ואנחנו מקבלים נתח נכבד של איתמר גלזר

 

רוב הסטודנטים הם מהאוניברסיטה . מחקרים משותפים עם גורמים שוניםיש לנו עשרות 

 הפקולטה לחקלאות. –העברית 

 

 יזה מח' מגיעים מאוניברסיטת חיפה.: מאאמנון אהרוני

 

 .מגאוגרפיהיש : גלזראיתמר 
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עם ובעריכה גנומית עם מכון ויצמן של המדען הראשי במשרד החקלאות אנחנו מגישים קול קורא 

 עובדים איתם גםבאוניברסיטה העברית, אנחנו מהפקולטה לחקלאות ויינשטיין ואבי לוי 

 בפרויקטים נוספים.

ולאחרונה אנחנו בפקולטה לחקלאות. בעיקר באוניברסיטה העברית מתן הרצאות וקורסים 

אקולוגיה של  נותנים הרצאות באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטת בר אילן, יותר בהיבטים

 חוקרים צעירים.של ליווי עדות ווכמובן אנחנו שותפים בתחומים של ועדות מקצועיות,  וסביבה

 ?ות להשתמש בו: האם יש לכם ציוד ייחודי שבאים אליכם מהאוניברסיטארשף טנא

 אבל לא משהו ייחודי. יות מסוימתיש לנו ציודי אנליזה ויש גם מומח איתמר גלזר:

 ?: הזכרת את אוסטרליה איך עזרתם להםיוחנן פרידמן

דור חדש  רה מקרה כזה, פותחים חלקה ומרביםם זרעים. אם קוה: פשוט שלחנו אליגלזראיתמר 

 ושולחים אליהם שק אחד או שניים.

 ?: מה הצפי לעמידות של הזרעיםברטלישראל 

 .שנה 200הצפי לעמידות הוא : איתמר גלזר

 ?יך מדען אצלכם יוצא לכינוס בחו"ל: ארשף טנא

: כמו באקדמיה, יש קרן השתלמות, יש לו אפשרות מקרנות מחקר והרבה פעמים הם איתמר גלזר

 להעלאה בדרגה. ד לכינוסים וזה חלק מהקריטריוניםמוזמנים. נוסעים הרבה מאו

 ?אתה חושב על תחום מסוים ?: איך אתה קולט אנשיםטנא רשף

 מאוד קשה.: זו שאלה מצוינות והתשובה גלזראיתמר 

 bottom-up, מערכת מורכבת של אסטרטגיהיש לנו  חשוב לנו, צריך להחליט מה הכי 

בתחום של ננו טכנולוגיה, התייעצנו עם אנשים בטכניון והבנו אנשים שאנחנו צריכים כשהחלטנו 

 .חקלאותהשזה תחום ששווה לפתח אותו בתחום 

 

סדר גודל של מיליון שקל כולל תמיכה בכח אדם וסיוע של   מקבל אצלנו היוםמתחיל חוקר 

לזה לשנה, לארבע שנים, לפעמים הוא צריך ציוד מסוים וגם שקל  200,000טכנאי, והוא מקבל 

 אנחנו דואגים.

 ?ISF -קרן הציוד של ההוא יכול לפנות להאם : טנא רשף

 : לא אנחנו לא בות"ת.איתמר גלזר

 .לקבל כסף למחקר אבל לא לתשתיות ISF -מוסדות שרשאים לפנות ל 50: יש רשף טנא
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אמרו לנו  ובקשתי שחוקרים שלנו יוכלו להפנות הצעות מחקר. ISF -ל י: בזמנו הגעתגלזראיתמר 

אחרי חודש קיבלנו  ISFדיברתי עם המנהלים של  ים כי אנחנו מוסד ממשלתי.אשאנחנו לא זכ

 .הגיש הצעות מחקרמכתב שאנחנו יכולים ל

 הדברים האלה הם לא תורה מסיני.

 

: יש להם בעיה משפטית, כי הפעילות גם מתוקצבת על ידי משרד החקלאות ואסור כפל גדי לוין

 .תמיכות

תמצית של המצגת שלך עם חזון עתידי,  כדי עמודים,  3-2 אלינו אם אתה יכול לשלוחה: טנא רשף

שנוכל לצרף לדוח על מצב המדע ולהמליץ למקבלי ההחלטות איך להתנהל בעתיד, כל מסמך כזה 

 יוכל לעזור.

 ?איזה המלצות היית רוצה לראות :אהרוניאמנון 

צפיפות פני אתגר של משבר מזון והעולם עומד ב ': כשאני מסתכל בראיה הכוללתגלזראיתמר 

כל הנושא של מחקר שנובע  מיליון אנשים לפי הצפי. מכך 16ישראל תמנה  2050 -. בהיאוכלוסי

אם לא נעשה והוא קריטי  הבכמות סבירה ובאיכות לאוכלוסייהבטחת מזון וופיתוח בחקלאות 

 כי יש לנו יכולת גדולה.   מרעב, א תסבולישראל ליהיו לזה השלכות על אוכלוסיות בעולם. את זה  

 לעזור לעולם יש לנו הזדמנות פנטסטית לפתח דברים חדשניים אנחנו רוצים להיות אור לגוים, 

 וכדי לעשות את זה צריכים משאבים וכח אדם וצריכים להתאים את התשתיות.

 

 ?מהמחקרים האלו צמחו: כמה חברות סטרטאפ טנא רשף

שעסקו בחקלאות היום חברות בתחום הסטרטאפ שנים היו מעט מאוד  6-5: עד לפני איתמר גלזר

אות בנושאים רבים ושונים כגון חלופות מזון, מקורות חברות סטרטאפ בתחום של החקל 650יש 

 חברות. 350בעמק הסיליקון לדוגמא יש  חלבון, השקיה ועוד.

ים וגם זו ושעובדים היום בסטרטאפ PhDמתוך מכון וולקני יצאו הרבה חוקרים שעשו אצלנו 

 .תרומה חשובה שלנו למדינה

גם ויותר מתקדמים  אני מצפה שיומלץ בהקשר הזה לאפשר לנו לפתח דברים יותר גדולים 

 לענות על הצרכים האלה.בהקשר של כח אדם כדי שנוכל 

 מודה לך מאוד.אני : תודה רבה, מאוד מאלף. רשף טנא
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 11.6.2019סיכום ישיבה של ועדת דוח מצב המדע בישראל 

 :משתתפים

 פרופ' רשף טנא

 אמנון אהרוני פרופ'

 פרופ' ליאת איילון

 פרופ' נעם אליעז

 פרופ' ישראל ברטל

 פרופ' יוסף ירדן 

 פרופ' יוחנן פרידמן

 הקלטה(פרוטוקול מ)

 

 מדעי הרוחתת ועדה ל

המלצות  3ההמלצות ל  10הוועדה מציעה לחלק את אני אתייחס להמלצות. תת פרופ' ברטל: 

 המלצות ארוכות טווח לשיפור ותיקון המצב המשברי של מדעי הרוח בישראל. 7קונקרטיות מעשיות ו 

 המלצות שנועדו למימוש בזמן הקרוב:  3הוצעו 

  

את המלצות ועדת סמילנסקי לשינוי מודל  בהקדם האפשריהועדה קוראת למל"ג ליישם  .1

. הועדה אינה רואה הצדקה לסחבת 2015 -מדעי הרוח כפי שהתקבלו ב התקצוב של

בישום המודל המוסברת כנובעת מכשלים טכניים ושבגינו העריכו במל"ג שיישום המודל 

(. הועדה קוראת למל"ג למצוא פתרון טכני 2015-יארך עוד כשנתיים )מה שאמרו גם ב

ש מתגמל גם על פרסום ספרים מהיר שיאפשר יישום מידי של המודל החדש. המודל החד

ומאמרים בקבצים. יישום המודל ישקף בצורה נכונה יותר את התוצר המחקרי במדעי 

הרוח ויעלה בצורה דרסטית את התקציב המגיע למדעי הרוח במוסדות ההשכלה הגבוהה 

 מל"ג.-מות"ת

 זה רלוונטי לרוח וחברה. ישנה החלטה שהתקבלה, צריך לבצע אותה, הביצוע תקוע.

 די לוין: ארי סטון ממל"ג מטפל בזה. ועל סמך המידע שהוא העביר נכתבה ההמלצה הזו. ג

 פרופ' פרידמן: אתה יודע למה לא מיישמים את ההחלטה?

 גדי לוין: אין שום הסבר רציונלי למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, רק אומרים לי שזה אמור לקרות מהר.

 ' יפה זילברשץ היא אמרה שזה בטיפול.פרופ' ברטל: כשהייתה לנו פגישה עם פרופ

 ליולי נשלח את פרופ' מיכל בירן לייצג את מסקנות הוועדה. 8לפגישה עם פרופ' זילברשץ ב 

 

הועדה קוראת ליישום מהיר של המלצות ועדת שיין לחיזוק מדעי הרוח. אף שהמלצות אלו  .2

עוסקות בעיקר בהוראה ולא במחקר, הרי לטווח הרחוק יסייעו בהכשרת דור העתיד של 

בראשות פרופ'   ות"ת-מטעם המל"ג  החוקרים. תכנית "שאר רוח" שעובדה על ידי ועדה

מעמיקה למגוון תחומים   במדעי הרוח וחשיפה יוסי שיין נועדה להקנות ידע רחב

במדעי ההנדסה והטבע ואף לאפשר לסטודנטים לימודים לתואר   לסטודנטים המתמחים

תכנית לימודים מסוג דומה  משולב )מדעי הטבע/מדעי ההנדסה בשילוב מדעי הרוח(.

יפלינרי דיסצ-קיימת באוניברסיטת הרווארד. אנו סבורים כי בעת הזאת הקניית ידע מולטי
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תרבותי מן הסוג שמוצע בתכנית זו תענה על הצרכים של קהילה לא מבוטלת של -ורב

סטודנטים, והיא מתאימה לביקוש בשוק העכשווי ומציעה הכשרה מדעית מיטבית לבוגרים 

המפותח, המשנה את פניו.   במשק הישראלי  מוסדות ההשכלה הגבוהה  ומוסמכים של

  בקצב מהיר. 

נית בהרווארד  מבוססת על ההנחה שחשיפת סטודנטים בראשית לימודי המדעים פרופ' ברטל: התכ

אפשר לקרוא את הדו"ח –. אם זה נכון או לא נכון מדעית הדיסיפלינותלמגוון הדיסיפלינות יעשיר את כל 

של הרווארד. הדיקנים שלחו מסמך מפורט שבו הם הציעו תכנית חלופית, כיוון שלטענתם התכנית הזו 

לטפח את מדעי הרוח אלא לטפח את כלל המדעים. בכל זאת אנחנו ממליצים כיוון שהתכניות  לא נועדה

 100הללו יעלו את מדעי הרוח בתוך המערכת המדעית הכללית. שנית, אושר כבר סכום כסף גדול, 

מיליון שח וזה עלול ללכת לאיבוד. זה בסופו של דבר יעלה את מספר הסטודנטים ואת יוקרת המקצוע. 

נתי, אדם שיש לו חשיבה היסטורית וקנה הכשרה מדעית במקצוע ההיסטוריה, יכול לעסוק בשורה לטע

 שלמה של תחומים במדעי הטבע בצורה טובה יותר.

 ת מדעי הרוח. יפרופ' אהרוני: אני לא חולק על זה, אני אומר שזה לא פותר את בעי

וליוקרה ולתשתית הכלכלית  פרופ' ברטל: אני מדבר כרגע על ארה"ב, המשבר מתייחס לסטטוס

שקשורה לכך והירידה במספר הסטודנטים. התחומים איבדו את החשיבות שלהם בשוק. צר לי, אני 

 מדבר נגד העקרונות שלי. צריך לעגן אותם בתוך מערכת של חשיבה כלכלית ותכנונית.

 פרופ' אהרוני: אז תלמד את תלמידי מדעי הרוח את הכישורים הללו.

עם סברו שלימודי היסטוריה הם חשובים כי הם מחזקים את התודעה הלאומית של פרופ' ברטל: פ

 האוכלוסייה. היום לא חושבים ככה. היום חושבים שמחקר במדעי הרוח יכול לטפח פיזיקאי טוב יותר.

 פרופ' אהרוני: אני מסכים איתך. אבל בזה אתה משפר את הפיזיקאי ולא את המדען במדעי הרוח. 

וודאי שאני משפר את מדעי הרוח. יש עניין של פרקטיקה, זה דבר קיים, אתה לא הולך פרופ' ברטל: ב

 וזורק דבר כזה.

ינים, מהנדסים סטודנטים מצו פרופ' אליעז: בתכנית בתל אביב של הנדסה ורוח זה עובד, מגיעים אליה

ור שלנו והוא שנית, אתמול נפגשנו עם הרקטיותר טובים עם ראייה ביקורתית ומחשבתית טובה יותר. 

שנה כשהיום גם למדעי המחשב יש  10-15דיבר על התכנון האסטרטגי, איך יראו האוניברסיטאות עוד 

 גוגית בנוי אחרת.. הדור הזה פדאל תלכו ללמוד, לכו לעבוד 8200בעיה כשאומרים לבוגרי 

-הועדה ממליצה להקים תכנית של מתן מענקי מחקר גדולים וארוכי טווח בסגנון מענקי ה .3

ERC אלו יכולים  והחברה. מיזמים בעלי מצוינות מוכחת בתחום מדעי הרוח למיזמים

להיות מוצעים ע"י חוקר בודד או מספר חוקרים ולהיות בין תחומיים או שייכים לתחום 

אחד, ובלבד שיהיו פורצי דרך ובעלי סיכוי לשינוי פרדיגמות במדעי הרוח. שיפוט ההצעות 

בינלאומיים מהשורה הראשונה וינוהל ע"י הקרן הלאומית  יבוצע באמצעות ועדת מומחים

 למדע או יד הנדיב. 

הוועדה ממליצה על גיוס תרומה ייעודית לנושא זה שתישא את שם התורם. מדובר על סכומים של 

 ישראלי. ERCלתקופות של בין שנה לחמש שנים. בעצם ₪  400,000-800,000

 ?ISFפרופ' אהרוני: אין דבר כזה ב 

לשנה בממוצע, גג שלוש  300,000בגבהים של עד  אינדיבידואליותברטל: במדעי הרוח יש קרנות  פרופ'

 שנים.

 ?ISFפרופ' אהרוני: למה הם לא פונים היום ל 

הגיעו לשורטליסט ומתוכם  47פרופ' ברטל: מדי שנה פונים מאות חוקרים, מתוך כשמונים הצעות, 

 ינלאומיות. תייחסת ליוקרה ולב. ההצעה שלנו מ16אושרו 

 

 

31 ח2 יוני 2019 386



 מדעי החברהתת ועדה ל

 למדעי החברה.  ERCפרופ' איילון: ההמלצה הראשונה זהה למדעי הרוח, 

, דיסיפלינות שלאו דווקא נפגשות ביניהן דיסציפלינרייםההמלצה השנייה היא לעודד מחקרים מולטי 

 מענקים בשנה.  4-5בתוך מדעי החברה, לעודד 

וציוד  BIG DATAפרופ' טנא: התייחסתם להבדלים בין הזרם החדש של מדעי החברה שמתעסק ב 

 מדעי החברה כמו עבודה סוציאלית? traditionalלבין  

פרופ' איילון: בעיני יותר חשובה התמיכה בסטודנטים, תשתיות בסיסיות של מחקר. אני הייתי ממליצה 

 אחרת. 

 תקציר מנהלים ויהיה הדו"ח כולו שיכלול את סיכומי הוועדות.פרופ' טנא: בדו"ח עצמו יהיה 

 

 קשרי מדע בינלאומייםתת ועדה ל

 פרופ' אליעז: מציג את הדו"ח של תת הוועדה.  

פרופ' טנא: קיבלנו גם דו"ח ממוסד נאמן, צריך לשים לב שחלק מהנתונים הם פר קפיטה וחלק אינם 

 וזה מאד משמעותי כשמדברים על הודו וסין שהאוכלוסייה בהן גדולה פי עשרות מונים מישראל. 

, שמעתי שלא בטוח שהפרלמנט האירופי יאשר את ישראל כשותפה. נברר את זה 2020לגבי הורזיין 

זו ההמלצה הכי כבדה שלנו. התוספת שנדרשת מישראל  -שנהיה אצל פרופ' זילברשץ. חשוב לדעת כ

לא יכולה לקבל יותר ממה שהיא נותנת כך  נלווה יש כלל חדש, שחברהמיליון שקל לשנה.  500היא כ 

יש ועדת היגוי שבה חברה פרופ' זילברשץ וד"ר נקבל חזרה את ההשקעה במחקר. בטוח אפילו ששלא 

אפלבום ממשרד הכלכלה ומשרד המדע, הועדה צריכה להמליץ לממשלה אם להצטרף או לא. כולנו 

 מניחים שההמלצה תהיה חיובית. לישראל יש חולשות ברורות בחלק מהתכניות. 

פרופ אליעז: עומדות על הפרק תכניות חדשות. לגבי הביטחון, נכון להיום לא נותנים לישראל אישור 

חדשות, חלקן בתחומים רלוונטיים לישראל, גם לאקדמיה וגם לתעשייה, ההמלצה  להצטרף. אלו תכניות

שלנו היא שמן הראוי להיערך ולהקים צוות של סיעור מוחות עם נציגים מהאקדמיה, כולל האקדמיה 

צריך למדעים, ות"ת, גם מהתעשייה ולבדוק איך מתעדפים מתוך הבנה שיש מגבלה של משאבים. 

 למקבלי ההחלטות.  לגבש המלצה קונקרטית

איסרד מייצג את משרד הכלכלה. לות"ת אין יש בעיה קריטית בניהול המגעים מול אירופה. פרופ' טנא: 

כי בסך הכל ההצלחה של של ותת   say, אחת השאלות שתלויות באוויר הן מה יהיה ה sayהרבה 

מכים. אנחנו לא יכולים היא פנומנלית. הדו"ח הזה הולך לכל הגופים הממשלתיים והנס ERCישראל ב 

 להגיד למשרד הכלכלה תעשו כך וכך. הם הממונים על המגעים עם אירופה. 

גורמים:  4נילי שלו היא הממונה. זו שותפות של התכנית וגדי לוין: יש מנהלת שאחראית להפעיל את 

להרחיב את ותת, משרד המדע, משרד הכלכלה ומשרד החוץ. ההמלצה שלנו היא לממשלת ישראל. 

 ההתקשרות ולממן אותה. 

 לא יקרה איתן כלום. –פרופ' אהרוני: אם ההמלצות שלנו לא מופנות לגוף ספציפי 

 פרופ' אליעז: כל הדוח שלנו מוגש לממשלה ולכנסת. 

 פרופ' איילון: אני גם רוצה לשאול לגבי התוצאות של ועדת ההיגוי הזו, אנחנו ממליצים על כיוון מסוים?

 עז: תחומים שכן ותחומים שלא. פרופ' אלי

 פרופ' ברטל: מי מקבל את ההחלטות? בואו נזהה אותו. 

 פרופ' אליעז: כתובת אחת זו האקדמיה למדעים. כתובת נוספת זה משרד הכלכלה, לא איסרד. 
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גדי לוין: השאלה היא האם ההמלצה היא לבצע עבודת מטה מסוימת או שההמלצה היא להצטרף 

 לתכנית.

 ז: בשלב הזה ההמלצה היא לבצע עבודת מטה. פרופ' אליע

 פרופ' טנא: ההמלצה שלנו היא חד משמעית להצטרף לתכנית. יש לנו עוד שנתיים. 

, אין לנו שנתיים, זה 20219גדי לוין: ההחלטה אם להצטרף או לא צריכה להתקבל לקראת סוף שנת 

 מאד קרוב.

אולם במדעי הרוח והחברה פחות. בשורה  , יש לנו הצלחה מאד גדולה,ERCפרופ' אליעז: לגבי ה 

התחתונה אנחנו חושבים שנדרש מאמץ הסברתי כדי לעודד חוקרים מצטיינים ממדעי הרוח והחברה 

להגיש הצעות לקרן הזו. מבחינת מארי קירי, ההצלחה שלנו לא טובה שם. זה מפורט בדוח. יש מקום 

ורמים הקשורים לתהליך, כולל משרד לעשות מפגש של סיעור מוחות עם הצוות של איסרד וכל הג

 הפנים ורשות המיסים. 

אנחנו נותנים לקרן הזו משקל כבד בדו"ח. זו קרן שתומכת במדעי הרוח והחברה ובחוקרים  – GIFלגבי 
יש לנו צעירים. במחזורים האחרונים המענקים נמוכים בצורה משמעותית ואחוזי ההצלחה ירדו מאד. 

לממשלה להגדיל את הקרן עצמה. אנו ממליצים להשיק תכניות  שלוש המלצות: אנחנו ממליצים
ולקרנות מחקר אחרות, גרמניות וישראליות. אנו ממליצים שגוף מדעי  GIFמשותפות חדשות לקרן 

בכיר במדינת ישראל, כגון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, יהיה מעורב בהכנת רשימת 
  הנציגים הישראלים במועצת הנגידים. 3המדע את  מדעניות ומדענים בכירים, שמתוכה יבחר שר

 מיליון אירו.  12פרופ' טנא: ההמלצה שלנו היא חד משמעית להביא את הקרן לסכום של 
 

 תת ועדה למעבדות לאומיות

פרופ' טנא: קיימנו לפני שלושה שבועות יום עיון על מאיצים חדשים במדינת ישראל לפי בקשתה של 

פרופ' נילי כהן. יום העיון היה מאד רחב. הבאנו קשת רחבה של מחקרים על מאיצים חדשים. יום העיון 

מאשר חולק לבניה של מאיצים חדשים, מרכז העשייה הגדול ביותר הוא באוניברסיטת אריאל חוץ 

הרצאות על שישה מאיצים ודיון  18שורק, וכמובן בכל האוניברסיטאות יש פעילות בנושא. היו כ  ממגב

פאנל שהוקדש לשאלה איך להנגיש את השרף לקהל המדענים במדינת ישראל. יום העיון היה מרתק. 

ו מבקשים היו למעלה ממאה משתתפים. השורה התחתונה הופיעה בסיכום שכתבנו על יום העיון: אנחנ

ליצור קהילה פעילה כמו קהילת הסינכוטרון ושנית, אנחנו ממליצים לקדם את נושא הנגשת השרף 

 לקהילה המדעית והטכנולוגית במדינת ישראל.

. בנושא של מעבדות לאומיות כך שיש ממי ללמוד יש לנו את הזכות הגדולה שאנחנו האחרונים בתור

לאומיות פרט לישראל. יש בישראל מעבדה לאומית לכל המדינות המתקדמות בעולם יש מעבדות 

בפיזיקה שאחראית על מדידת הזמן של מדינת ישראל. בעיני מעבדה לאומית זו מעבדה שיש בה מחקר 

חודי יאמיתי והיא משתפת פעולה עם האוניברסיטאות ועם התעשייה וזו מעבדה שנותנת שירות י

גופים  4ל מעבדה לאומית. בחרנו להזכיר לקהילת המדענים בארץ ובחו"ל, זה המפתח להגדרה ש

רשות העתיקות ומכון המחקר ביד אחד גדול.   data baseה הלאומית זו שאלה, היא יבמסמך. הספרי

ושם הם על פי חוק חלק ממבנה המחקר של מדינת ישראל ושל העולם כולו. השרף הוא לא על פי חוק 

ן,  שנה והוא התייש 60ר בנחל שורק, הוא בן אלא על פי צורך. מדינת ישראל צריכה להחליף את הכו

טרונים, הוועדה לאנרגיה אטומית קיבלה אישור לבנות את השרף. מדינת ישראל צריכה מקורות נוי

ההוצאה השנתית לקיום של ₪. מיליון  750מיליון שח, עלות שלב ב כ  250עלות שלב א הייתה כ 

, חלקית בלבדוועדה לאנרגיה אטומית הוא יופעל אם השרף יפעל רק כגוף של ה₪. מיליון  30השרף זה 

יץ בעולם. נעשה סקר על ידי ועדת כמו כל מא 24/7אם הוא יונגש לכל המדענים הוא יוכל לעבוד 

כמה מהם זקוקים שנשאלו מדענים ישראלים  100או  50הסינכוטרון של מדינת ישראל בקרב 

יעו את רצונם גם לימרים וחומרים הבקבוצות מחקר בעיקר בפו 20לסינכוטרון וכן שאלה נוספת 

שאלה  –במסגרת רחבה. למי להפנות את השאלה  . אם השרף יפעלםלהשתמש בשרף כמקור נויטרוני

ל. הוא "קבוצות מחקר בארץ ועוד קבוצות מחקר מחו 20טובה. אבל אם הוא יפעל יהיו שם לפחות 

 חודי בארץ ובעולם. הוא עם הזרם הכי גבוה בעולם.יימתקן 

 נות ההמלצות?פרופ' אהרוני: למי מופ
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של מעבדות לאומיות, המלצה לממשלה.  במסמך אנחנו ממליצים להקים פורמטפרופ' טנא: לממשלה. 

בעולם שהם עם חלק צבאי ועם לאומיות בגל הראשון יהיו רשות העתיקות, יד ושם והשרף. יש מעבדות 

 חלק אזרחי.

,  הוועדה לאנרגיה אטומית רוצה שיח. אופרטיביתדו  לקייםזה של המלצתנו המשמעות הראשונה 

זילברשץ לבקר בשרף. קמ"ג זו מעבדה סגורה. יש גם את מעבדת הפוטוניקה  להזמין את פרופ' יפה

 שעדיין לא ברור איך האקדמיה תשתלב בתוכה. 

 הקרנת המסמך שפרופ' טנא יציג בפני האסיפה הכללית. 

 .data baseהלמ"ס זה 

 

 אקדמיה ות"תתת ועדה לקשרי 

 הבאיםפרופ' אהרוני: הדוח מכיל את הסעיפים 

 החלטות שהיו לות"ת על תשתיות מדעיות בעקבות ועדת טלמון  שכללה ארבע תכניות. 

אני רוצה להעלות נושא, ות"ת מקים אנחנו בסך הכל מביעים שביעות רצון שהדברים מתקדמים יפה. 

וק הם עושים את זה ומה התהליך הנכון לעשות את ועדות ומחליט על נושאים ולא ברור לנו איך בדי

  bottom upזה. הדעה שאני ביטאתי במסגרת תת הוועדה זה שצריך למצוא דרך למסד תהליך שיהיה

וירכז את המידע בצורה יותר שקופה וברורה ולכן אנחנו ממליצים שיהיו צוותי חשיבה ושיהיו מפגשים 

אחת הם נוספים. אנחנו ממליצים על מסגרות כאלה. זו שינוהלו אולי על יד ות"ת והאקדמיה וגופי

 ההמלצות העיקריות שלנו. 

ולסגל צעיר וחוקרים ותיקים שרוצים להחליף התמחות,  ISFחוץ מזה יש הקצבות בותת של כספים ל

 זה מתקדם יפה ואין לנו הערות. יש לנו שאלות והשגות.

נולוגיות קוונטיות וזה נושא פרובלמטי. שנית, פרופ' טנא: הנושא של חומרים נכנס רק כסעיף צדדי לטכ

אם אינני במסגרת דוח ועדת המעקב לפני כשנה, המלצנו על סיעורי מוחות מדי פעם בנושאים בוערים. 

 , בכינוס המאיצים לא היו אנשי ות"ת למעט אמיר גת. טועה

שמתאימים להשתתף פרופ' אהרוני: הבעיה שלי עם ות"ת זה עם ההרכב שלו, אין מספיק חברים בות"ת 

 בדיונים כאלה. האם זה נכון שאנחנו כוועדה של האקדמיה נתייחס לדיון הפוליטי של ות"ת. 

להתמודד עם נושאים  gutsפרופ' טנא: אני הולך להמליץ לנילי שבדו"ח הבא תכניס מישהו שיש לו יותר 

 פוליטיים.

בוועדה מהסוג הזה. לא בגלל פחדנות פרופ' ברטל: אני חושב שזה לא יעזור. אסור לנו לעבור גבול 

 אלא בגלל שברגע שניגרר לדבר הזה אנחנו מאבדים את היכולת שלנו לבקר.

פרופ' אהרוני: הנושא השני זה מודל התקצוב, פרופ' ברטל כיסה את הנושא במידה מסוימת. זה תקוע 

 בין ות"ת למל"ג. 

נית, עומדים מאה מיליון שקלים בבנק פרופ' טנא: עכשיו אנחנו בשנה השלישית או הרביעית של התכ

 ואנחנו לא מנצלים את זה. בסוף האוצר ייקח בחזרה את הכסף. 

 

 תת ועדה לקשרי אקדמיה ממשל

דעית ברמה הגבוהה ביותר. מציה מורזה חוסר ההיזן של הממשלה באינפ הנושא להערכתי הכי בעייתי

לדעתי אין מספיק זרימה של ידע . והטכנולוגיההם היו אמורים לקבל את זה מהמולמופ, ממשרד המדע 

, אין מנגנון מובנה כמו למשל באנגליה או באמריקה )משרד היועץ היוםטכני עבור מקבלי ההחלטות 

סוגית בלמשל או , בנושאים רפואיים אני לא מכיר היזון חוזר מהסוג הזה. למשל המדעי של הנשיא(,

אנשים בכירים שיכולים לייעץ לממשלה. לקחתי על עצמי זיהום האוויר במפרץ חיפה,  אין פורום של 
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נושא של קרנות ייעודיות. יש מספר גופים שמעוניינים להקים קרנות  –בעזרת נעם וגדי קטע קטן 

לדעתי, ייעודיות כמו משרד החקלאות, כמו קרן פזי, להקים קרן ייעודית למחקר פורנזי לדוגמא. 

האוניברסיטאות הן קבלן משנה של הממשלה לספק תואר ראשון, מהנדס/ מדען/ איש מדעי הרוח. 

יממן מחקרים באוניברסיטה, שיעשו  –משרד שרוצה שיהיו לו חוקרים טובים לזיהוי פלילי למשל 

בר את אוזנכם, במפא"ת שמחקרים ברמה גבוהה ויתמודדו עם הפושעים הכי גדולים בעולם. אני א

יד שמטרתה לעשות את הדבר הזה להכשיר מדענים בד ייטחון בקדמיה אלהקים קרן אביב  מבקשים

 לצורכי ביטחון במדינת ישראל על ידי מימון משותף עם ות"ת של מחקרים באקדמיה. 

פרופ' איילון: הסעיף אומר שקובעי המדיניות צריכים לבסס את המדיניות שלהם על עובדות. זה בסיסי. 

 תבסס על ראיות. החלטות צריכות לה

 evidence based policyגדי לוין: 

פרופ' ברטל: זה עולה בקנה אחד עם חוק האקדמיה שאומר שהאקדמיה צריכה לתת ייעוץ ושירות 

 מההיבטים המדעיים לממשלה. אנחנו ממליצים.

פרופ' טנא: הכתובת להמלצות האלה היא משרדי הממשלה. משרד לביטחון פנים, משרד הביטחון 

 ים נוספים.ומשרד

פרופ' אליעז: לגבי הביקור שלי במז"פ, יצאתי קצת מאוכזב. מצד אחד יש להם מעבדות מרתקות, מצד 

שני, מנהלת המקום שהיא אינה אשת אקדמיה שללה כל הצעה לשיתוף פעולה עם האקדמיה. למשל 

מן לעשות לגבי הרעיון של הנחיה של סטודנטים לתארים מתקדמים. היא אמרה שלעובדים שלה אין ז

הם תארים במקביל באוניברסיטה או לעשות מחקר. לטענתה אין להם את הפריבילגיה לעסוק בכך. 

 טוענים שאין להם תקצוב מספק אך הם מקבלים מענקים מקרנות שונות.

 גדי לוין: אני צריך לנעול את הישיבה. 
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 8.7.2019סיכום פגישה של ועדת דו"ח מצב המדע מיום 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' אלי קשת

 פרופ' יוחנן פרידמן

 פרופ'  מיכל בירן

 גליה פינצי

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר

 

 פגישה ראשונה עם פרופ' יפה זילברשץ

 משתתפים:

 פרופ' יפה זילברשץ

 ד"ר נעמי בק

 גתאמיר 

פרופ' טנא: באנו עם המסקנות של הוועדה שימסרו לכנסת ולממשלה בנובמבר. עמלנו כשנתיים על 

 הדו"ח הזה, הקמנו תתי ועדות.

פרופ' זילברשץ: אני קודם כל רוצה לברך על הפגישה הזו ולהודות לכם. היכולת שלנו להתניע תהליכים 

נמצא כאן. תקציבים  א נציג האגף לתקצוב,, שהוולהתכתב עם הדוחות תלויה בתקציבים, לכן אמיר גת

יביאו לידי מימוש את המסקנות ברוב המקרים. לפרופ' טנא היה נושא מאד משמעותי בדוח הקודם 

, הנושא של מענקי תשתיות מחקר לחוקרים שנתית הנוכחית של ות"ת-הרבשבא לידי ביטוי בתכנית 

ות שבה אנו מתייחסים להמלצות המופיעות ושאני מביאה כדוגמא לרצינ באמצע החיים. נושא שיישמנו

 .בדו"ח מצב המדע

 פרופ' טנא: אני מציע שנעבור סעיף סעיף:

 :1סעיף 

 של הבא הדור בחינוך לעסוק, הבסיסי המחקר לצד, הינו בארץ האוניברסיטאות של המרכזי תפקידן

 ולשרות, בכללה לחברה גבוהה השכלה ולהקנות המקצוע ואנשי הרופאים, המהנדסים, המדענים

, ולהעצימן אלה חשובות במשימות לעמוד להמשיך להן ולאפשר בתפקידן לעמוד כדי. בפרט הציבורי

 וגוברים. הולכים לאומיים-בין תחרותיים בתנאים פעילותן למימון הדרכים את למצוא המדינה על

יותר מהמצופה. , יש לנו תוצאות, עמדנו ביעדים STEMפרופ' זילברשץ: היה לנו פרויקט שמעודד לימוד 

אם יש לאקונה, זה הנושא של הכשרת אנשים בתחום הרפואה. הנתונים על מה קורה בתחום הזה 

מהרופאים בארץ לומדים  40%רק  :לנו כשהובלנו את הפרויקט של הפקולטה לרפואה באריאל והתחוור

 בישראל. 

 פרופ' טנא: נימנע מלהיכנס לנושאים שאינם מחקר.
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 : 2סעיף 

"הורייזון  -צה למדינת ישראל להמשיך ולהשתתף בתוכנית המחקר האירופאית הבאההוועדה ממלי

יורופ". הוועדה ממליצה להקים צוות שיבדוק איך ניתן לשפר את ההצלחה של החוקרים הישראלים 

 בחלק מהתכניות שבהן התגלתה חולשה מובהקת שלהם. 

תרונות של ההשתתפות, זה צעד חיוני פרופ' טנא: אנחנו מבינים שזה תלוי תקציב. על החסרונות והי

 בבינלאומיות של המדע הישראלי.

אנא תכתבו את זה, אנחנו עובדים ברצינות על הפרויקט הזה. היינו פעמיים  .פרופ' זילברשץ: מצוין

בבריסל ללמוד את הנושא עד הסוף. איסרד לקחה חברת אסטרטגיה רצינית כדי לבחון את ההצלחה 

ח מפורט שבוחן את הישגי האקדמיה ואת הישגי התעשייה, וכן את החולשות. של הפרויקט, יש להם דו"

עדה. הגידול בהשתתפות בתכנית גדול יותר ממה שמשרד האוצר צפה, ואנחנו והדו"ח יישלח לחברי הו

₪ מיליון  200צריכים לחשוב איך נממן את זה בלי לפגוע במוסדות האקדמיים בישראל. פער של כ 

וזה היה מאד קשה.  לגייס תקציב נוסף הזה היינו צריכים HORIZONוד את ה בחלק שלנו. כדי לשר

 שילווה אותנו מקצועית בתוך כל הפרוייקט הזה.  , כדיאנחנו ניקח  מדען  מומחה שגם מבין בניהול

 איסרד הוא גוף שמקבל את הכספים חצי מות"ת וחצי מהרשות לחדשנות. 

פרופ' טנא: תכנית מארי קירי שהיא במובהק של האקדמיה, יש בה ניגודים חוקיים בין המדיניות של 

 הקהילה האירופאית ובין המדיניות של ישראל ובין המדיניות של כל מוסד ומוסד. 

 כתלמידי מחקר.  םפרופ' זילברשץ: היה לנו סיפור עם רשות המיסים בנושא שימור הפוסט דוקטורנטי

 נא: הייתי רוצה שחוקר ישראלי ירגיש נוח לפנות למארי קירי. פרופ' ט

 פרופ' זילברשץ: מצוין שתציינו את זה, עם זאת אנחנו לא יכולים לשנות את אירופה.

 פרופ' אהרוני: אנחנו לא יכולים לשנות את אירופה אבל אצלנו כן.

 

 :3סעיף 

ועלת לפי קריטריונים של מצוינות גרמניה, הפ-לאומית ישראל-הוועדה ממליצה לחזק את הקרן הדו

 מדעית מובהקת, ולשפר את אחוזי הזכייה הנמוכים.

 חייב להיות מנוהל אקדמית.  GIFפרופ' טנא: ה 

 פרופ' אהרוני: נושא נוסף זה התקציב של הקרן. 

טוב לאקדמיה. זה לא מחליף את  HORIZON-פרופ' זילברשץ: אנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו מבינים ש

 בילטרליותלהקמת קרנות הבילטרליות עם מדינות חזקות מבחינה מדעית. אין לנו כספים  הקרנות

 היערכות לקראת להועיל כולותיחזקות שלכם עוד שנתיים מסיימים את התכנית שלנו, אמירות  חדשות.

  .הבאה שנתית הרב לתכנית

מהמאפיינים של אין לנו כאלה וזה אחד  -שקמו בגרמניה  ןפרופ' טנא: מתקני הסינכרוטרו

 הקומפלמנטריות המדעית בין גרמניה לישראל.

ות"ת מאד תשמח שהמלצות האקדמיה בנושאים חשובים אלה יכתבו בדו"ח בצורה פרופ' זילברשץ: 

הוא שינוי משמעותי במעמדה של אנגליה הברקזיט  .עם אנגליהקשרים ברורה. מציעה גם להתייחס ל

 . משמעותיות גם בתחום שיתופי הפעולה המדעיים והמחקרייםבאירופה ושינוי זה יוצר הזדמנויות 

ציינו את  2018-פרופ' טנא: לא התייחסנו לתכנית ספציפית עם אנגליה, אבל בדו"ח ועדת המעקב מ

 הצורך בחיזוק הקשרים הבילטראליים עם מדינות נבחרות. 
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 להועיל יכוליםוחות שלכם זילברשץ: אנחנו רוצים להרחיב את הבילטראליות מול האירופאים. הדפרופ' 

 לקרנות ייעודיים סכומים יש ותת של בתקציב .הבאה שנתית הרב התכנית לקראת בהיערכות לנו

 שנתית הרב בתכנית להיערכות להועיל יכול זה כותבים שאתם מה את כותבים כשאתם ולכן. מחקר

 .צבוע הוא אלא התקציב כל בתוך נבלע שלא סעיף זה. הבאה

 אליה לבוא שרוצים למדינה ישראל מדינת את שהופך לקונספט הם אבל לבינלאומיות תקציבים לנו יש

  .למחקר הוראה בין שנע ספקטרום זה. טובה היא כי

 

 : 4סעיף 

-הוועדה ממליצה להקים מסגרת של "מעבדות לאומיות" במספר קטן של מתקני מחקר חוץ

לאומי מובהק ואשר מקיימים קשרי מחקר אוניברסיטאיים הקיימים בלאו הכי, אם מכוח החוק או מצורך 

 הדוקים עם האקדמיה בארץ ובחו"ל.

וכן חשוב להדגיש את  "הקיימים בלאו הכי"חשוב להדגיש כי מתקנים אלה כבר פרופ' זילברשץ: 

 החשיבות המדעית שיש למתקנים הספציפיים אליהם יתייחס הדו"ח.

לשתי מעבדות: המעבדה של רשות העתיקות פרופ' טנא: בסופו של תהליך ארוך צמצמנו את הרשימה 

וה"שרף". אני הייתי מבקש שתקיימי קשר עם מנכ"ל משרד הבטחון ותנסי להבין מה צריך לעשות על 

אזרחית ושאלה תקציבית.  /תמנת לאפשר לחוקרים מהאקדמיה לעבוד שם. יש כאן שאלה ביטחוני

 צריך בראש ובראשונה לקיים דו שיח עם מערכת הביטחון. 

במוסדות האקדמיים  ותשלא מנוהלהניסיון שלנו עד כה מלמד שתשתיות מחקר ופ' זילברשץ: לצערי, פר

 . מוגבלות מבחינת זמינותן לחוקרים מהאקדמיה 

 פרופ' טנא: רשות החדשנות חייבת להיות חלק מהעניין. ואולי גם משרד המדע. 

ת "הקיימים בלאו הכי" כיוון שאני שיח חשוב מאד. אני מדגישה א-פרופ' זילברשץ: אני מסכימה שהדו

 לא רוצה שתקציבים גדולים ילכו למקומות אחרים מחוץ לאקדמיה. 

 

 : 5סעיף 

הוועדה ממליצה להפעיל את תכנית "שאר רוח" לחיזוק ההוראה של מדעי הרוח בקרב סטודנטים למדעי 

גדולים במדעי הרוח מחקרים  6-4הטבע וההנדסה. כמו כן ממליצה הוועדה להקים תכנית מצוינות של 

 קוראת ועדהווהחברה שיקנו יוקרה לזוכים. הוועדה ממליצה לנסות ולמצוא תרומה ייחודית לנושא זה. ה

 כפי הרוח מדעי של התקצוב מודל לשינוי סמילנסקי ועדת המלצות את האפשרי בהקדם םלייש ג"למל

 .2015 -ב שהתקבלו

 של הות"ת. נושא פרסום המאמרים והספרים.פרופ' בירן: הנושא הבוער ביותר זה מודל התקצוב 

 נתח תקציבי המיועדפרופ' זילברשץ: זה לא שמדעי הרוח מקבלים פחות תקציב במוסדות, במודל יש 

הנתח התקציבי המיועד למדעי הרוח מתחלק פנימית שלא "מתערבב" עם שאר התקציב.  ,מדעי הרוחל

כרוך בתוספת לא כלומר, השינוי המבוקש . םהפרסומי לפי מודל בין המוסדות הפעילים בתחום זה, -

 , אך הוא חשוב, כפי שציינת, ברמת ההכרה באיכות המחקר בתחום ועוד.מדעי הרוחתקציבית ל

לגבי יישום המלצות ועדת סמילנסקי, יש צדק בטענות: כבר חלף זמן רב מאז פרסום הדו"ח ועלינו 

ושא זה בהשתתפות נציגי הוועדה, להתקדם בתחום היישום. אני אבקש לקבוע בהקדם פגישה בנ

בהשתתפותי ובהשתתפות ארי סטון, האחראי לנושא זה בות"ת. מטרת הפגישה היא להתעדכן במצב 

 הדברים ולקבוע אבני דרך לקידום הנושא עד ליישום ההמלצות.

 פרופ' טנא: בנוסף לתכנית שאר רוח, הוועדה ממליצה להקים תכנית מצטיינים יוקרתית. שאר רוח עוסק

 בהוראה, אנחנו רוצים לדון במצב המחקר במדעי הרוח. 
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ספריות, בתי ספר מדובר ב .פרופ' בירן: תשתיות במדעי הרוח זה משהו אחר מאשר במדעי הטבע

 לשפות, מאגרי מידע. צריך דרך שאנשים יוכלו להתחבר אליהם.

 פרופ' זילברשץ: צריך לקחת בחשבון שיש שינויים שצריכים לקרות בתוך המוסדות, וזה בידיים שלהם. 

 

 : 9סעיף 

הוועדה ממליצה לקיים ימי עיון תחומיים בשיתוף ות"ת, האקדמיה והאוניברסיטאות, לזיהוי נושאים 

 (.bottom-upשראוי לקדם בתמיכה של ות"ת )לעידוד תהליך של 

הליך כינוס תהליכי גיבוש התכנית הרב שנתית של ות"ת, לרבות הוועדה שלנו תהתה על  פרופ' אהרוני:

הוועדות והחלטה על סדרי עדיפויות ועל כיוונים ללכת אליהם, מלמעלה למטה. לא ראינו תהליך של 

bottom up –  .מה הכיוון שמדענים אינדיבידואלים חושבים שצריך ללכת אליהם 

הרב שנתית נולדה מעבודה משותפת שנעשתה עם ראשי המוסדות וסגני פרופ' זילברשץ: התכנית 

הנשיא למחקר. המוסדות לא יכולים לבנות תשתיות ציוד כבדות. ראיתי שיש מוכנות של האוצר לתת 

 לכך כסף. ואז עלה הנושא של הקוונטום. הדברים התקדמו עם פרופ' יורטנר ופרופ' זיו.

תכנית החומש הבאה. איך מחליטים על התכניות שידונו בהם? פרופ' אהרוני: אני שואל איך תגובש 

של וועדה שתדון בנושאים שצריך להעלות לסדר היום  bottom upהאם אפשר למסדר תהליך של 

 בתכנית הבאה. 

פרופ' טנא: אני חושב שזה תהליך משלים. אני רוצה להעיר כי תכנית החומרים הושמטה לבסוף 

 . תרות שזכתה לנתח בתכנית הטכנולוגיות הקוואנטיומרשימת הכיוונים המועדפים למ

פרופ' זילברשץ: נשיאי המוסדות הם מדענים ידועי שם בזכות עצמם שבאים עם אג'נדה.  ויש להם את 

 bottomהכוח לדעת למה הם יכולים לגייס תרומות. זה לא השיקול הבלעדי. לא כל דבר צריך לבוא 

up . 

פיעה עלינו. למשל הנושא של הים. הקמתי כאן ועדה אופרטיבית, פרופ' זילברשץ: העבודה שלכם  מש

יש לנו דוח מאד רציני. ובתכנית הבאה שלנו צריך להתייחס לכך בצורה רצינית. ההשפעה שלכם הרבה 

 יותר גדולה  ממה שאתם מדמיינים לעצמכם. 

פרופ' פרידמן פרופ' זילברשץ אישרה שתתקיים פגישה עם ארי סטון בנושא כריס )מודל התקצוב(, 

 והיא בעצמה תשתתף בפגישה. תופרופ' בירן יוזמנו על ידי הות"

 

 : 8סעיף 

 חוקר לתואר שני באוניברסיטאות.-הוועדה ממליצה לקיים מסגרת של רופא

ועדה אודות ופרופ' קשת: אין לראות בהמלצה קונקרטית זאת בגדר מענה מספק לבעיות שאיתרה ה

המגבלות הקיימות  על רופאים המעוניינים לעסוק במחקר רפואי מתקדם. התחושה היא כי כיום ניצול 

אופטימלי. התפתחויות מרחיקות לכת במחקר הרפואי -חוקרים הינו תת-המאגר המעולה של רופאים

מערכתי. בכוונת -ארגון רב-ב( מחייבות רה", רפואה מותאמת אישית, וכיוbig data)המהפכה הגנומית, 

 האקדמיה ליזום סימפוזיון סיעור מוחות בעניין זה בהשתתפות כל הגורמים הנוגעים בעניין. 

הציבורי. כדי להשיג מטרה חשובה זו, הוועדה  בשירות חוקרים של ההתמקצעות תמרוץב, עוסק 7סעיף 

 .באוניברסיטאות( ושבתון גבוהים לתארים ממליצה כי החוקרים בשרות הציבורי יערכו מחקרים

 אנחנו מאד בעד.פרופ' זילברשץ: 
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 8.7.2019סיכום פגישה של ועדת דו"ח מצב המדע מיום 

 משתתפים:

 פרופ' רשף טנא

 פרופ' אמנון אהרוני

 פרופ' אלי קשת

 פרופ' יוחנן פרידמן

 פרופ'  מיכל בירן

 גליה פינצי

 גדי לוין

 כתבה: מרב עטר

 

 פגישה שניה עם פרופ' נילי כהן

על עבודה חשובה שאנחנו כולנו מקווים שתניב פירות. פרופ' כהן: הגעתי לכמה דקות להגיד לכם תודה מקרב לב 

 אני מתרשמת מהמאמץ שהושקע, משיטת המחשבה מהכיוונים השונים.

אני רוצה להתייחס לדיון שהיה באסיפה. הוועדה הזו צריכה להתייחס לעוצמות ולתחומים שצריך לחזק אותם, 

פרופ' אהרוני במליאה, אני סבורה שאכן ועדת  זה תפקידו של הדו"ח וזו תפקידה של הוועדה. לאור הערותיו של

דו"ח המדע צריכה להציף נושאים חשובים לטיוב המחקר הבסיסי בארץ ללא התייחסות לסדרי עדיפויות אותן 

 צריך לקבוע הות"ת.

לגבי מסקנות הדו"ח, באופן כללי זה נראה לי. בעניין של המעבדות הלאומיות זה חשוב, הייתה הערה באסיפה 

ה לכך שברגע שמכתירים מקום כמעבדה לאומית, יוקם על זה מנגנון, ואת זה אנחנו לא רוצים. אנחנו שהתייחס

רוצים שהתקציב ילך למחקר, לא למנגנון. צריך לחזק את המכונים שאינם בתוך האוניברסיטאות אבל צריך 

 לחשוב איך ניתן להחליש את המסגרת שעלולה לקום בעקבות כך.

 ברשץ ביקשה להדגיש את ה"קיימים בלאו הכי".פרופ' טנא: פרופ' זיל

 על ממליצה הוועדה) 7פרופ' כהן: נכון מאד. אין חילוקי דעות על הדבר המהותי. הערה נוספת, לגבי המלצה 

הציבורי. כדי להשיג מטרה חשובה זו, הוועדה ממליצה כי החוקרים  בשירות חוקרים של ההתמקצעות תמרוץ

השאלה היא האם זה במסגרת  .באוניברסיטאות( ושבתון גבוהים לתארים בשרות הציבורי יערכו מחקרים

 המנדט שלנו?

פרופ' טנא: פרופ' זילברשץ התייחסה לזה באופן חיובי. קונקרטית הם במו"מ עם מפא"ת, להקים קרן שנקראת 

 אביב )אקדמיה בטחון יד ביד( לתמרוץ חוקרים ממערכת הביטחון לעשות מחקרים באוניברסיטאות. 

פ' אהרוני: יש חוקרים בשירות הציבורי וכדי לקדם אותם אינטלקטואלית ולסייע לעתידם המחקרי אנחנו פרו

 חושבים שהם צריכים לעסוק במחקר בסיסי, לא שימושי. גם העניין הזה עולה כסף. 

 פרופ' כהן: זה סעיף שמתייחס למימון. מה עם מדעי הרוח?

 בין אחד העובדים מות"ת שעוסק בכך.פרופ' בירן: באוגוסט תיקבע פגישה בינינו ל

הוועדה ממליצה לקיים ימי עיון תחומיים בשיתוף ות"ת, האקדמיה )הוא קריטי  9פרופ' אהרוני: מבחינתי סעיף 

. דעתי לא ((bottom-upוהאוניברסיטאות, לזיהוי נושאים שראוי לקדם בתמיכה של ות"ת )לעידוד תהליך של 

 ה על הנושאים.נוחה מהדרך בה ות"ת מחליטה מלמעל

פרופ' כהן: מסכימה איתך. ניסינו להקים ועדה מסוג זה, זה לא צלח. הוועדה לא השכילה לגבש דפוסי פעולה 

 אפקטיביים, ישבו בה אנשי ות"ת ואקדמיה. 
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פרופ' טנא: כבר בדוח של ועדת המעקב הנושא עלה. צריך לתמרץ את חברי האקדמיה ליזום ימי עיון בנושאים 

 שונים. 

' כהן: לגבי רופא חוקר, נפגשתי עכשיו בלונדון עם גברת פולקס שאביה יזם את מלגת פולקס. היא תגיע פרופ

 לארץ וניזום כנס בנושא האתגרים שעומדים בפני רופא חוקר. 

 פרופ' טנא: אני מציע שנשים באג'נדה שלנו יום עיון בנושא רופא חוקר.

 פרופ' כהן: שוב תודה לכם על העבודה.

 יצאה. פרופ' כהן
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 המשך דיון פנימי של הוועדה:

 פרופ' טנא: מבנה הדוח: פרק פתיחה שיכלול הקדמה קצרה, פרסים חשובים.

 פרופ' אהרוני: אפשר לשים את רשימת הפרסים בנספחים. 

 פרופ' קשת: מסכים עם פרופ' אהרוני. 

 פרופ' טנא: אני מציע שנעשה משאל ונחליט. 

 עניין התשתיות הלאומיות כדאי להכניס לדו"ח בדגש יותר גבוה.פרופ' בירן: לגבי מדעי הרוח, 

מתנגד לממן תשתיות מהסוג הזה כיוון  ISFפרופ' טנא: הנושא של תשתיות במדעי הרוח הוא בעייתי כיון שה 

שזה לא מחקר תחרותי ואז נוצר מצב שמדעי הרוח מקופחים. מכיוון שזה נושא שאנחנו לא מספיק מעורים בו, 

וועדה שלכם לא תדון שוב בכך? תנסחו משפט שיהיה מוסכם על כל חברי תת הוועדה ונוסיף אותו למה שתת ה

 לתקציר. 

 פרופ' בירן: במסגרת ההמלצה להגדיל את התקציב לתשתיות, זה צריך לכלול גם את מדעי הרוח, זה לא שונה. 

קריות. לאחר מכן תתי הוועדות, פרופ' טנא: הדו"ח יתחיל עם הקדמה, ולאחריה בתקציר מנהלים עם המלצות עי

הוועדה יש עליהן -דו"חות מהאוניברסיטאות וסיכום. אני רוצה להתייחס למדעי החברה, ההמלצות של תת

. פרופ' אלנבלום מדגיש את הנושא של הוראה. פרופ' תעוררין. אני מתייחס להערה על האינטרדיסציפלינריו

 ת יותר. אני אחזור לפרופ' אלנבלום לשוחח על כך.איילון חושבת שמלגות לסטודנטים ותשתיות חשובו

 תת ועדה מעבדות לאומיות

פרופ' טנא: מבקש שהדו"ח של ססמי יתוקן ויתומצת על מנת להיכנס לדו"ח. בישיבה הקודמת דנו במעבדות 

לאומיות. אני רוצה לעדכן שבשרף מתנהלת עבודת מטה בנושא של מעבדה דואלית, כלומר מעבדת משתמשים. 

 . באוקטובר המעבדה תיסגר לשנה וחצי שנתיים. הדוחות אותם נפיץ בין החברים בוועד 2בר שלחו לי הם כ

 תת ועדה לקשרי מדע בינלאומיים

 פרופ' טנא: אין הרבה מה להוסיף חוץ מהתוכן של ססמי. 

אלינו גדי לוין: כלקח מהפגישה עם פרופ' זילברשץ, צריך לראות מה יש במסמכים שפרופ' זילברשץ תעביר 

 פועל מצוין.  ISFיש קשרים עם סינגפור, קנדה, הודו וסין. בסך הכל ה  ISFשאולי נוסיף לדו"ח. ל 

 תת ועדה לתפוקות ותשומות

פרופ' טנא: אני אעדכן אתכם, האקדמיה הוציאה בקשה למוסד נאמן להוציא דוח של תפוקות מחקר של ישראל 

ת נבחרות, שבעיני חשוב יותר. לי היה חשוב לבדוק את בהשוואה למדינות אחרות, אחד כללי ואחד למדינו

 ההשוואה לדנמרק, הולנד, שוויץ ואוסטריה. 

 תת ועדה לקשרי אקדמיה ותת

 פרופ' אהרוני: אנחנו מחכים למכתב העדכון מאמיר גת, הוא יופיע כנספח. הדו"ח מוכן.

 תת ועדה לקשרי אקדמיה ממשל

ועדה לא -פרופ' טנא: אחרי הפגישה עם מז"פ קיבלנו דו"ח והוא לא שיקף את רצוננו לשיתוף פעולה ולכן התת

נכנסה לנושא הכספי. היה ביקור שלנו במפא"ת, ביקור פורה.  אני משער שיש מקומות נוספים חוץ ממז"פ 

הנושאים הקיים בדו"ח הנוכחי,  ומפא"ת לדון איתם על שיתופי פעולה עם האקדמיה אך מקוצר הזמן ומפאת כובד

נשאיר את זה לוועדה הבאה. לדעתי משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים צריכים לעודד מחקר משותף עם 

 האקדמיה, זה כמובן כולל את מדעי הרוח והחברה. 

 תת ועדה רופא חוקר

כנית שנקראת רפואה יש ת ISFפרופ' קשת: כמו שדיברנו הבוקר, זה נושא דינמי שדורש הרבה ראורגניזציה. ל 

מותאמת אישית. יש לה היקף מימון גדול לשלוש שנים. רוב הצעות הן של קונסורציום. ההצעות הן גם של קופות 
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פרויקטים במימון כולל של  12הגשות וכבר הודיעו על הזוכים ) 100החולים ששולטות על הביג דאטה. היו כ 

 למטרות מחקר.  מיליון שקל( יש תת ניצול של הרופאים 50-למעלה מ

 גדי לוין: לגבי רפואה מותאמת אישית, הנתונים נאספים באופן אחיד שניתן יהיה לאחד אותם בעתיד?

 פרופ' קשת: הנתונים נאספים לפי הנושא הרפואי. מדובר במחקרים אקדמיים שיתפרסמו בעיתונות אקדמית. 

 פרופ' טנא: תוכל לעדכן את הדו"ח של הוועדה עם התכניות הללו?

 פרופ' קשת: אין בעיה, אתייעץ גם עם פרופ' ירדן.

 אושר.  quantum technologiesפרופ' טנא: הפרוייקט של ה 

חוקרים  50גדי לוין: התקבל כסף נוסף ממשרד האוצר. מדובר בתכנית גדולה, ייקלטו במוסדות סדר גודל של 

ינמי, זה לא ייגמר בחומש הקרוב. בתמיכת ות"ת על פני החומש הקרוב. זו תכנית ארוכת טווח, זה תחום ד

מדובר על כמיליארד וחצי שקל בחומש הזה, חלק יגיע מות"ת אך מרבית הכסף יגיע ממסגרת חיצונית. נדרשת 

 החלטת ממשלה לחלקים מסוימים. 

 מעבדות על למימוש מחשב קואנטי, אחת לאטומים כלואים והשנייה לעל מוליכים.  2פרופ' טנא: יהיו 

 נשלח לחברי הוועדה.  –כמנו את הדברים, אם יהיו עוד עדכונים פרופ' טנא: סי

פרופ' קשת: במהלך הישיבות הזכרנו את נושא המכללות והאינטראקציה עם האוניברסיטאות. אין אזכור של 

 הנושא הזה כלל. 

 פרופ' אהרוני: יש גם מחקר במכללות ולא התייחסנו לכך. 
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