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בישראל  המדענים  מטובי  תוכה  אל  מקבצת  האקדמיה  של  הטבע  למדעי  החטיבה 

בתחומי מדעי הטבע השונים: ביולוגיה, הנדסה, כימיה, מתמטיקה, פיזיקה ורפואה.

השנייה  כהונתו  וזו  וילנר,  איתמר  פרופ'  יושב  הטבע  למדעי  החטיבה  בראש 

חדשים,  חברים  מצטרפים  שנה  בכל  חברים.   63 החטיבה  מונה  השנה  בתפקיד. 

הנבחרים בבחירות על פי חוק האקדמיה.

הבסיסי  המחקר  לקידום  לפעול  האקדמיה  של  סמכותה  מתוקף  פועלת  החטיבה 

בישראל ועושה אפוא לקידום תחומים שונים במדעי הטבע ברמה הלאומית, אם 

של  פעילותה  האקדמיה.  של  ביזמתה  ואם  מסוים  בתחום  מדענים  של  ביזמתם 

החטיבה באה לידי ביטוי בין היתר בהקמת ועדות מייעצות לאקדמיה - מקומיות 

ובין�לאומיות - בתחומים שונים, כגון קרינת סינכרוטרון, פיזיקה גרעינית, פאונה ופלורה של ארץ ישראל, 

ובנושאים נוספים שבהם יש צורך לבחון ולהמליץ אם וכיצד לתמוך בקידומם.

כן  כמו  הטבע.  למדעי  צעירים  פורום  והוקם  החטיבה,  של  הביואתיקה  ועדת  של  פעילותה  חודשה  השנה 

המשיכה החטיבה לפעול בתחומים נוספים, למשל קידום תחום הפיזיקה הגרעינית בישראל בעקבות המלצות 

האירופי  המתקן  עם  המחודש  ההסכם  באמצעות   ESRFב� הישראלים  המדענים  בפעילות  תמיכה  הוועדה, 

.CERNלחמש שנים נוספות וכן תמיכה בפעילות המדענים הישראלים ב�

למעמד  עד  ישראל  של  מעמדה  לשדרוג  האחרונות  בשנים  האקדמיה  פעלה   CERNב� הגרעין  לחקר  במרכז 

של חברה מלאה בו. ואכן, ב�15 בינואר 2014 הונף דגל ישראל בטקס צירופו אל 20 דגלי המדינות החברות 

.CERNהאחרות ב�

גם ההרצאה  ובאלה  ומזמינה חוקרים מהמעלה הראשונה להרצות בהם,  כינוסים מדעיים  החטיבה מקיימת 

היוקרתית על שם אלברט איינשטיין, המתקיימת מדי שנה בשנה. כמו כן החטיבה תומכת בכינוסים חיצוניים 

שונים הנערכים במעורבותה ובשיתופה. לביצוע פעולותיה השונות, המובאות להלן, נעזרת החטיבה בחבריה. 

ורישום  הרוחני  הקניין  מצב  לבדיקת  הוועדה  יו"ר  לשמש  קוסט  יוסף  פרופ'  האקדמיה  חבר  מונה  השנה 

הפטנטים בישראל. 

פרופ׳ איתמר וילנר
יו"ר החטיבה
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2.1 < פורום הצעירים של החטיבה למדעי הטבע

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה להקים פורום צעירים במדעי הטבע, והפורום החל לפעול 

בשנת תשע"ז )2017(.

העוסקים  בישראל  האקדמיים  מהמוסדות  מצטיינים  צעירים  חוקרים  של  קבוצה  לרכז  היא  הפורום  תכלית 

באותו תחום במדעי הטבע. הפורום מקיים דיונים מדעיים בנושאים העומדים בחזית המחקר המדעי בתחום 

הנבחר ומתכנס כמה פעמים בשנה. 

הפורום לשנת תשע"ז כולל 18 חוקרים )בדרגות מרצה, מרצה בכיר ופרופסור�חבר( ועוסק בנושא "תורשה 

בשנת  בירושלים.  העברית  מהאוניברסיטה  האקדמיה,  חבר  סידר,  חיים  פרופ'  עומד  בראשו  אפיגנטית". 

יעמוד ובראשו  הביוטכנולוגיה,  מתחום  בנושאים  יעסוק  אשר  נוסף,  צעירים  פורום  לפעול  יחל   תשע"ח 

פרופ' יוסף קוסט, חבר האקדמיה, מאוניברסיטת בן�גוריון בנגב.

ואלה חברי פורום הצעירים של החטיבה למדעי הטבע בתשע"ז�

פרופ' נביה איוב, הפקולטה לרפואה, הטכניון

ד"ר שלו איצקוביץ, המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, מכון ויצמן למדע

ד"ר רבקה אלבאום, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר נטע ארז, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ענת בן�צבי, המכון הלאומי לביוטכנולוגיה, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

פרופ' לינדל דבי, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון

ד"ר טל דביר, המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר לילך הדני, המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שלמה וגנר, חוג סגול לנוירוביולוגיה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אסף ורדי, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע

פרופ' ארז לבנון, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר יהוא מורן, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יפעת מרבל, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע

פרופ' אסתר סגל, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון

ד"ר נטע סל�מן, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

פרופ' ירון שב�טל, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' אורה שולר�פורמן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יובל שקד, הפקולטה לרפואה, הטכניון
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2.2 < ביואתיקה

את  מחדש  להקים   )2016( תשע"ו  בשנת  האקדמיה  החליטה  הביואתיקה  נושא  של  חשיבותו  בשל 

ועיקר  )ועדת הביואתיקה של האקדמיה החלה לפעול בשנת תשנ"ו,  ועדת הביואתיקה שפעלה בעבר 

פעילותה היה פרסומם של דוחות בנושאים מרכזיים בתחום זה(. לתפקיד יו"ר הוועדה החדשה מונה 

בנושא  המחקר  פעילות  אחר  במעקב  בעיקר  תעסוק  בראשותו  הביואתיקה  ועדת  דרור.  עתניאל  ד"ר 

בעולם, בליבון סוגיות רלוונטיות לציבור בישראל ובשיתוף פעולה עם אקדמיות זרות בדמות סדנאות 

וכינוסים בנושא זה. הוועדה תפרסם מדי פעם דוחות קצרים על ענייני השעה וכן מידעון שיצא כמה 

ובו  הביואתיקה,  לנושא  מיוחד  אינטרנט  אתר  הקמת  על  שוקדת  הוועדה  אלה  בימים  בשנה.  פעמים 

יפורסמו עדכונים בתחום.

ESRF2.3 < קרינת סינכרוטרון - פעילות ישראל ב�

בנושא  המחקרית  הפעילות  לקידום  עושה  האקדמיה,  של  מייסודה  סינכרוטרון,  לקרינת  הלאומית  הוועדה 

הוועדה  היתר  בין  זה.  בתחום  בישראל  חוקרים  בקרב  ולהפצתו  מידע  לקבלת  עיקרית  כתובת  ומשמשת 

ESRF  - סינכרוטרון  לקרינת  האירופי  במתקן  מישראל  המחקר  קבוצות  של  המדעית  הפעילות  את   בוחנת 

חקר  בתחום  יונת  עדה  פרופ'  של  עבודתה  למשל,   .)European Synchrotron Radiation Facility(

.ESRFהריבוזום, שעליה זכתה בפרס נובל בכימיה לשנת 2009, נעשתה ברובה הגדול במתקן ה�

זיו,  ההסכם בין ישראל ל�ESRF נחתם לראשונה בשנת 1999 בסיועו של פורום תל"ם בראשות פרופ' יעקב 

נשיא האקדמיה דאז, כנציג האקדמיה, ובהשתתפות ות"ת, משרד המדע ומשרד התעשייה והמסחר. 

 ,ESRFה� של  המדעיות  לוועדות  שהוגשו  המחקר  הצעות  של  המדעית  למצוינותן  הודות  האחרונות,  בשנים 

בהוצאות  ישראל  של  היחסי  חלקה  על  בהרבה  העולים  במתקן  שימוש  זמני  הישראלים  לחוקרים  הוענקו 

2013 הסכם חדש עם ה�ESRF לחמש שנים,  וות"ת נחתם באוגוסט  התפעול של המתקן. בעידוד האקדמיה 

בשתי  גם  השקעה  מחייבת  זו  התחייבות  המתקן.  מתקציב  ל�1.5%  התחייבותה  את  ישראל  הגדילה  ולפיו 

פעימות השדרוג של ה�ESRF )ראו מטה(. 

הוועדה הלאומית משתתפת בתהליך קבלת ההחלטות ב�ESRF דרך נציגיה במועצה - פרופ' יובל גולן )יו"ר 

חוקרים  הכספים(.  בוועדת  )חברה  האקדמיה  מנכ"לית  פינצי,  וגליה  בנגב(  בן�גוריון  מאוניברסיטת  הוועדה 

ישראלים נוספים פעילים בוועדות ניהול ותכנון שונות של ה�ESRF, למשל פרופ' משה דויטש )אוניברסיטת 

מדענים   .ESRFה� של   Scientific Advisory Committeeב� חבר   2014 שנת  מאז  המשמש  בר�אילן(, 

פרופ'  גם  המדעיות של המתקן.  ההערכה  ובוועדות  הצעות המחקר  שיפוט  בוועדות של  גם  חברים  מישראל 

דן שכטמן, חתן פרס נובל בכימיה לשנת 2011, השתתף בוועדות של ה�ESRF, והוא תומך נלהב של השימוש 

בקרינת סינכרוטרון במחקרים מדעיים והנדסיים.

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע
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מקומו  על  ולשמור  המתקן  ביצועי  את  לעדכן  שנועד  מקיף,  פיזי  שדרוג  של  בתהליך  עתה  מצוי   ESRFה�

במתכונתו  מתנהל  כבר  והמתקן  ב�2015,  הסתיים  הראשון  השלב  אלו.  בתחומים  במחקר  העולמי  כמוביל 

 )beamlines( קווי�קרן  לשירות  הוכנסו  השדרוג  במסגרת  לחלוטין.  חדשות  עבודה  תחנות  עם  החדשה, 

החל,  כבר  המתקן  שדרוג  של  השני  השלב  בעולם.  הטובים  מן  והם  ייחודיות,  מדידה  יכולות  בעלי  חדשים 

ושל  הפוטונים  שטף  של  העלאה  יכללו  במתקן  שייעשו  השינויים   .2023 לשנת  מתוכנן  העבודות  וסיום 

יאפשר את פיענוח מבנה החומר  100 מהקיים היום. השדרוג, כך מאמינים,  40 עד  פי  הקוהרנטיות שלהם 

ייסגר המתקן למשך כמעט שנה, החל  גבוהה. בשלב השני של השדרוג  וברמת הפרדה אטומית  רב  לעומק 

מהמחצית השנייה של שנת 2018. 

 – סינכרוטרון  משתמשי  של  האירופי  הארגון  עם  גם  קשרים  מנהלת  סינכרוטרון  לקרינת  הלאומית  הוועדה 

European Synchrotron Users Organization( ESUO(. הארגון הוקם לפני כשבע שנים כדי לשפר את 

)כ�10,000 מדענים בכל תחומי  יכולת הגישה של כלל המדענים האירופים המשתמשים בקרינת סינכרוטרון 

מדעי הטבע, מדעי החיים וההנדסה( לכל מתקני הסינכרוטרון האירופיים, בעיקר באמצעות הגדלת המשאבים 

לצורכי  בנוגע  המתקנים  להנהלות  המייעץ  מרכזי  כגוף  גם  אך  המשתמשים,  לרשות  שיועמדו  הכספיים 

.ESUOהמשתמשים. פרופ' בועז פוקרוי, חבר הוועדה, מייצג את ישראל ב�

www.esrf.fr באתר האינטרנט� ESRFפרטים על ה�

SESAME 2.4 < מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון

Synchrotron–Light for Experimental Science and Application( SESAME 

בירדן בהשתתפות  סינכרוטרון מחקרי שהוקם  הוא מתקן   )in the Middle East

MESC ארגון  של  היא  להקמתו  היזמה  ישראל.  כולל  האזור,   מדינות 

)Middle Eastern Scientific Committee( ושל חוקרים מגרמניה, מארצות הברית ומישראל. כבר בשנת 

1995 נתן נשיא האקדמיה דאז פרופ' יעקב זיו את תמיכת האקדמיה למהלך והשתתף בכינוס, שנערך בעיר 

האקדמיה  סינכרוטרון,  לקרינת  הלאומית  הוועדה  זה.  מתקן  של  הקמתו  באפשרות  ושעסק  שבמצרים,  דהב 

ומשרד המדע הצטרפו ליזמה זו מתחילת דרכה בשנת 1997. 

מטרת יוזמי המתקן היא לקדם את הפעילות המדעית בנושא באמצעות שיתוף פעולה מדעי בין מדעני האזור 

בחסות  פעולתה  את  שהחלה   ,SESAME מועצת  לשכנותיה.  ישראל  בין  ולהבנה  לגישור  גם  לתרום  ובכך 

אונסק"ו, החליטה שהמתקן יוקם בירדן, באלאן שליד עמאן. טקס הנחת אבן הפינה היה בינואר 2003. מאז 

הגוף הוא עצמאי ואינו עוד תלוי באונסק"ו.

SESAME במשרד המדע. הוועדה מתווה את המדיניות בעניין ועוסקת בהיבטים  בשנת 2004 הוקמה ועדת 

המנהליים הקשורים במתקן ובהשתתפות ישראל בו. בראשה עומד פרופ' אליעזר רבינוביץ, וחבר בה פרופ' 

המתקן  של  המדעי  בפן  לסייע  המוסיפה  סינכרוטרון,  לקרינת  הלאומית  הוועדה  נציג  פז�פסטרנק,  משה 
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ובקידום הקמתו. פרופ' רבינוביץ ופרופ' פז�פסטרנק מייצגים את ישראל במועצת SESAME הבין�לאומית. 

.SESAME לישראל נציגים אחדים גם בוועדות אחרות של

והרשות  קפריסין  פקיסטן,  מצרים,  ישראל,  ירדן,  טורקייה,  בחרין,  איראן,  הן  האחרות  החברות  המדינות 

ובהקמתו כמה מדינות במעמד של משקיף:  הפלסטינית. מלבד המדינות החברות, מסייעות בתכנון המתקן 

איטליה, ארצות הברית, יפן, בריטניה, גרמניה, יוון, כווית, עיראק, צרפת, רוסיה ושוודיה. 

רקע וציוני דרך

בשנת 2006 רבו המשאבים הכספיים העומדים לרשות המיזם, ונחתם הסכם בין SESAME לבין הסוכנות   >

)IAEA( בווינה לצורך הכשרת עובדים למיזם, בהיקף של מיליון דולר. הבין�לאומית לאנרגייה אטומית 

תחילה העמיד האיחוד האירופי לרשות המיזם מיליון אירו מתוך סך תרומתו לירדן.

להקמת  דולרים  מיליוני  כמה  של  מימון  ירדן  ממלכת  ואף  האירופי  האיחוד  הוסיפו   2009-2008 בשנים   >

 ,SESAMEל� מדעי  ציוד  תרמו  סינכרוטרון  מקורות  בתחומן  המכילות  העולם  מרחבי  מעבדות  המיזם. 

שערכו נאמד בכ�20 מיליון דולר.

במעמד  התקיים  הבניין  חנוכת  טקס  המאיץ.  את  להכיל  המיועד  הבניין  ונחנך  הושלם   2008 בנובמבר   >

את  ייצגו   SESAME במועצת  המדעיים  הנציגים  מלבד   .SESAME חברות  מכל  ודיפלומטים  מדענים 

ישראל שר המדע דאז ראלב מג'אדלה ושגריר ישראל בירדן יעקב רוזן.

בשנת 2010 המליצה מועצת SESAME על שדרוג המאיץ שיוכל לעבוד באנרגיות של עד Gev 2.5. לאחר   >

SESAME הודיעה ישראל על נכונותה - באמצעות ות"ת ובעזרת משרד האוצר - לתרום  פנייה ממנהלת 

חמישה מיליון דולר לצורך שדרוג המאיץ. ההחלטה נתקבלה בהתייעצות עם ועדת הסינכרוטרון הישראלית. 

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע

www.sesame.org.jo
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

התחייבה  מהמדינות  אחת  וכל  וישראל,  ירדן  טורקייה,  מאיראן,  נציגים  עמון  ברבת  התכנסו   2012 במרס   >

לתת ל�SESAME את התרומה המבוקשת של חמישה מיליון דולר )ארצות הברית( מסוף 2013 במשך חמש 

שנים. בשנת 2015 השלימו ירדן, ישראל וטורקייה את התשלום ל�SESAME, אך לא איראן, שטענה שאינה 

בבקשה  האירופי  לאיחוד   CERN הנהלת  פנתה  זו  הצלחה  בעקבות  עליה.  שהוטלו  הסנקציות  בשל  יכולה 

.SESAME לקבל סכום של חמישה מיליון אירו כדי לסייע בבניית המגנטים הדרושים לצורך תפעול המאיץ

שחתם  האירופי,  האיחוד  של  בתמיכתו  חדישים,  מגנטים  של  בנייתם  התאפשרה  ו�2014   2013 בשנים   >

CERN. בשנת 2015 כבר הועברו חלק מהם ל�SESAME. נשיא ה�INFN באיטליה פרופ'  על הסכם עם 

רוברטו פרוני )Ferroni( העביר ל�SESAME, בעקבות פנייתו של פרופ' רבינוביץ, סכום של יותר משני 

מתכוונת  איטליה  ממשלת  האור.  מקור  בניית  לצורך  חדשים  נוספים  מרכיבים  לרכישת  אירו  מיליון 

אנשי  של  משלחת   SESAME במתקן  ביקרו   2013 בנובמבר  הבאות.  בשנים  בפרויקט  ולתמוך  להמשיך 

את  הישראלים.  הכתבים  עמיתיהם  ועמם  האקדמיה,  שאירחה  מחו"ל  מדע  כתבי  של  ומשלחת  אקדמיה 

בהדרכתם  בר,  אביטל  והדוברת  קדר  ב"ז  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  סגן  לשעבר  הובילו  הכתבים  משלחת 

של פרופ' חאלד טוקאן, ראש הוועדה הירדנית לאנרגייה אטומית, ופרופ' אליעזר רבינוביץ. הביקור היה 

מוצלח, וסיקור SESAME פורסם באמצעי תקשורת בולטים בעולם.

 .2017 מוכן להפעלה בשנת  כדי שיהיה  בנייתו של מקור האור להתקדם בקצב מואץ  2015 החלה  בשנת   >

המקורי  מהמאיץ  שנלקח   -  Boosterה�  - יחיד  רכיב  אותו  בהצלחה   SESAMEב� הופעל  ב�2014  כבר 

 - Mev הגרמני ונתרם על מנת לאפשר אתחול הפרויקט כולו, שעובד כיום במתקן באנרגייה של כ�800 

האנרגייה הגבוהה ביותר שהופקה עד כה באזורנו. 

בדומה למאיצים אחרים בעולם, SESAME מפעיל כמה ועדות מקצועיות לטובת תפעולו ולשיח בריא בין   

המשתמשים להנהלה. כחברה פעילה ישראל מיוצגת בכל אחת מהוועדות על ידי נציגים מהאקדמיה.

בשנת 2016 - בזכות תמיכתם של האיחוד האירופי ושל האיטלקים - נשלמה בנייתם של רכיבי המאיץ   >

החדש והמודרני במדינות שונות באירופה ובאזורנו, כולל חדרי אירוח למשתמשים פוטנציאליים. צוותים 

 2016 סוף  לקראת  החדשים.  המרכיבים  איכות  את  בדקו   CERN ושל   SESAME של  וטכניים  הנדסיים 

הושלמה העברת כל מרכיבי המאיץ מ�CERN ל�SESAME. בדצמבר 2016 הגיעה מלאכת הרכבת המאיץ 

לשלביה הסופיים. 

החבר  דמי  את  רבות  שנים  במשך  שמימן  החינוך,  משרד  שינוי.  חל  בישראל  התקציבית  בהיערכות   

אזורי  פעולה  לשיתוף  והמשרד  החוץ  משרד  המדע,  משרד  האוצר,  ומשרד  זה,  מתפקיד  פרש  השנתיים, 

 2015 בשנים  החבר  דמי  את  לבדו  מימן  המדע  משרד  חדשה.  תקציבית  מתכונת  בבניית  יחד  עוסקים 

ו�2016, והוא מוביל את ההיערכות החדשה כדי להשלימה בשנת 2017.

בשנת 2017 יחל המאיץ בפעילותו, וחנוכתו תיערך ב�16 במאי. בשלב ההתחלתי צפוי המתקן  צופים כי   >

מתקן  צפוי  בהמשך  בו.  נמצא  כבר  להפעלתן  הנדרש  הציוד  של  הארי  וחלק  עבודה,  תחנות  שתי  לכלול 

החומרים,  מדע  פיזיקה,  כימיה,  ארכאומטרייה,  תחומים:  של  רב  במגוון  מחקר  לאפשר  הסינכרוטרון 

ביולוגיה ומקצועות ההנדסה.

www.sesame.org.jo אפשר למצוא באתר האינטרנט� SESAME פרטים על
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CERN2.5 < פיזיקה של אנרגיות גבוהות - פעילות ישראל ב�

פיזיקת החלקיקים האלמנטריים חוקרת את מרכיבי היסוד של גרעיני האטום ואת הכוחות הפועלים בהם 

 באמצעות מאיצים בעלי אנרגיות גבוהות מאוד. המעבדה המובילה בעולם בחקר החלקיקים האלמנטריים -

The European Practical Laboratory( CERN( - נמצאת בז'נווה שבשווייץ והיא גוף בין�לאומי.

גישה  ישראל  ל�CERN במעמד משקיף, המאפשר למדעני  ישראל על הסכם הצטרפות  1990 חתמה  בשנת 

חופשית למתקני המעבדה. הגוף המייצג את ישראל ב�CERN והמוביל את הפעילות המדעית הניסויית שבו 

הוא הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות, ואת חבריה ממנים נשיא האקדמיה ושר המדע. 

בראש הוועדה עומד פרופ' אליעזר רבינוביץ )ראו פירוט להלן בפרק "ועדות האקדמיה"(.

רקע וציוני דרך

.)Large Hadron Collider( LHC המאיץ CERNמאמצע שנות התשעים ועד 2008 נבנה ב�  >

CERN, כמיליארד איש  2008 נעשתה הרצת מבחן למאיץ והיא עברה בהצלחה. לדברי אנשי  בספטמבר   >

ההשקה  לאחר  ימים  כעשרה  בישראל.  גם  רמים,  הדים  עוררה  ההשקה  המאיץ.  של  ההשקה  בטקס  צפו 

קרתה תקלה במאיץ בקטע בן עשרים ס"מ מתוך עשרים ושבעה הקילומטרים שלו. התקלה תוקנה בעלות 

 - חיובי  פן  גם  זאת לתקלה  נדחתה הפעלת המאיץ בשנה. עם  דולרים. עקב התקלה  מיליוני  של עשרות 

התנגשויות  לייצר  חזר  והמאיץ  הניסיוניות,  המערכות  את  ולשפר  לתקן  אפשרות  למדענים  זימנה  היא 

2009 באנרגייה הגבוהה ביותר שהושגה במאיצים אי פעם - לכל אחת מהאלומות  בין חלקיקים בחורף 

 .Tev 3.5 אנרגייה של

ותרומתה   ,)ATLAS( אטלס  הענק  הגלאי  תאגיד  במסגרת  ביטוי  לידי  באה   LHCב� ישראל  שותפות   

קודם  למדע.  ויצמן  במכון  במעבדה  ונבנו  פותחו  הגלאים  אטלס.  בשביל  גלאים  בניית  היא  הייחודית 

העברתם ל�CERN הם נבחנו במעבדות באוניברסיטת תל אביב ובטכניון.

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע
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בשנת 2008 הושלמה ב�CERN הרכבת הגלאי TGC, שהוא חלק מגלאי הענק אטלס. המערכת שהותקנה   >

זה  בשלב  מתפקדת  שהיא  ונראה   ,2009 שנת  מסוף  נבחנת  המערכת  האדמה.  למעבה  הורדו  ואטלס 

מדענים,  בה  ושותפים  מיקנברג,  גיורא  פרופ'  עומד   CERNב� הישראלית  הקבוצה  בראש  בהצלחה. 

זו  פעילות  מממנת  ות"ת  אביב.  תל  ומאוניברסיטת  מהטכניון  למדע,  ויצמן  ממכון  וטכנאים  מהנדסים 

באמצעות הקרן הלאומית למדע.

במאי 2005 התקיימה באקדמיה פגישה בין הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות לחוקרים ישראלים לבין   >

 Restricted European Committee of(  RECFA העתיד  למאיצי  המצומצמת  האירופית  הוועדה 

Future Accelerators( ונדונה בה הפעילות הישראלית באטלס. בשנת 2006 הזמינו האקדמיה והקרן 

ואת  אטלס  למיזם  הישראלית  התרומה  איכות  את  שתבחן  בין�לאומית  ביקורת  ועדת  למדע  הלאומית 

התכניות העתידיות בתחום. בעיקר נתבקשה הוועדה לבחון את הצטרפות המדענים הישראלים למיזם 

להגיע לאחר שיחל  ניתוח הממצאים הצפויים  CERN, שיאפשר את  )GRID( שמקימה  "גריד"  הייחודי 

המאיץ LHC בפעולתו.

בראשית שנת 2007 הגישה הוועדה דוח ובו הביעה את הערכתה על המחקר הניסיוני והתאורטי בפיזיקה   >

האוניברסיטאות  משלוש  הישראלים  המדענים  הישגי  את  ושיבחה  ישראל  במדינת  גבוהות  אנרגיות  של 

החליטה  הדוח  בעקבות  העתידית.  המדעית  התכנית  במתווה  נחרצת  הביעה תמיכה  הוועדה  המעורבות. 

את  לשפר  אפשרה  עצמו  המאיץ  בפעולת  ההשהיה  לגריד.  להצטרף  הישראלים  למדענים  לאפשר  ות"ת 

יכולותיה של מערכת המחשוב.

בשנים 2011-2010 הועלתה רמת הבהירות של המאיץ במידה ניכרת. קודם לכן תפקד המאיץ באנרגייה   >

של Tev 3.5. לאחר מכן הועלתה האנרגייה ל�Tev 4.0 לכל אלומת פרוטונים, ובעקבות שדרוג זה הצליחו 

במשך  היגס".  "בוזון  המכונה  חדש,  חלקיק  של  גילויו  את   2012 יולי  בחודש  לאשר   CERNב� המדענים 

התקופה שחלפה מאז הצטרפו נתונים נוספים שקבעו את מסת החלקיק להיות Gev 126. כמו כן קיימת 

מעידות  ואחרות  אלה  תכונות  חיובית.  וזוגיות  אפס  ספין  תכונת  זה  שלחלקיק  ומהימנה  חשובה  עדות 

שהחלקיק שהתגלה הוא אכן החלקיק הסקלרי המעניק מסה לחלקיקים אחרים.

לכל   Tev  7 לכדי  שלו  האנרגייה  את  להגדיל  כדי  לכשנתיים  המאיץ  פעילות  הופסקה   2012 בפברואר   >

אך  הישראלים,  המדענים  שבנו  הגלאים  תחזוקת  את  כוללת  הישראלית  הפעילות  פרוטונים.  אלומת 

נעזרים  כך  לנתח את תוצאות האמת המתקבלות מהמאיץ. לשם  יש  הוא בשלב שבו  מרכז הכובד שלה 

המדענים הישראלים במערכת הגריד, שאליה הצטרפו כאמור בשנת 2007. בשנים האחרונות חל שיפור 

לפיזיקאים הישראלים  ישראל לעולם, המאפשרים  וכן ביחסים שבין  ישראל  רב בשיתוף הפעולה בתוך 

ואכן,   .CERNב� חדשה  פיזיקה  גילוי  על  העבודה  את  רבות  לקדם  כדי  בה  שיש  בעמדה  עצמם  למצב 

והן  הסקלרי  החלקיק  גילוי  את  שאפשרה  המערכת  בבניית  הן  מרכזי  תפקיד  מילאו  ישראלים  מדענים 

בניתוח הנתונים שהביאו למסקנה שהתגלה החלקיק החדש )הידוע בכינויו "חלקיק ההיגס"(

בשנת 2010 אירחה האקדמיה כוח משימה של מועצת CERN. אנשי הכוח התארחו גם אצל נשיא המדינה   >

במקומות  ישראליות  היי�טק  ובמעבדות  אביב  תל  באוניברסיטת  בטכניון,  למדע,  ויצמן  במכון  וביקרו 

שונים בארץ. הוועדה כתבה דוח חיובי על ישראל, הן על הישגיה המדעיים ועל תרומתה ל�CERN והן על 

הישגיה התעשייתיים. 

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בעקבות זאת ובעקבות מהלכים מדיניים שנקטה ישראל החליטה מועצת CERN בדצמבר 2010 על מועמדות   

ישראל להיות חברה מלאה לפי תקנון CERN. ממשלת ישראל החליטה לאשר את הצטרפות ישראל כחברה 

מלאה ב�CERN וקבעה את החלוקה התקציבית של מימון דמי החברות בה, ולפיה הות"ת ומשרד התמ"ס 

מממנים את הרוב, ושותפים לו גם משרדי האוצר, החוץ, המדע ומשרד ראש הממשלה.

בשנת 2011 עברה ישראל למעמד של חברה נלווה בדרך לחברות מלאה.  >

הוועדה,  בתחום.  ישראל  הישגי  את  לבחון  בין�לאומית  ביקורת  ועדת  האקדמיה  הזמינה   2012 במאי   >

והגישה  ות"ת  ועם אנשי  נפגשה עם מדענים, עם אנשי האקדמיה  בראשותו של פרופ' סרג'יו ברטלוצ'י, 

 CERNב� הישראלים  המדענים  הישגי  את  שיבחה  ובו  ארנון,  רות  פרופ'  דאז  האקדמיה  לנשיאת  דוח 

פעלה  הבין�לאומית  הוועדה  של  החיובי  הדוח  בעקבות  המדענים.  שהגישו  החומש  תכנית  את  ואימצה 

ויצמן למדע  הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות של האקדמיה ומשרד המדע אצל ות"ת, הטכניון, מכון 

המדענים  השתתפות  בדבר  הסכם  חתימת  שאפשרה  תקציבית  תכנית  לאשר  אביב  תל  ואוניברסיטת 

הישראלים בשדרוג גלאי אטלס בעשור הבא.

ישראל  את  לקבל  הממליץ  דוח  למועצה  ומסרה   CERN של  סוקרת  ועדה  בישראל  ביקרה   2013 במאי   >

כחברה מלאה במרכז.

ב�15 בינואר 2014 הונף דגל ישראל בטקס צירופו   >

 ,CERNב� דגלי המדינות החברות האחרות   20 אל 

לאחר שבדצמבר 2013 הוכתרו בהצלחה המאמצים 

לקבל   CERN את  להביא  רבות  שנים  שנמשכו 

ישראל  קבלת  מלאה.  כחברה  ישראל  את  במועצה 

אושרה כנדרש פה אחד )עשרים מדינות( בהצבעה 

חשאית במועצת CERN. פעילות נחוצה ומאומצת, 

יו"ר הוועדה פרופ' אליעזר רבינוביץ  בהובלתם של 

פעולה  הולידה שיתוף  מיקנברג,  גיורא  פרופ'  ושל 

יוצא דופן בין גופים רבים, ובהם האקדמיה, ות"ת, 

משרדי האוצר, הכלכלה, החוץ, המדע, המשפטים, 

ביטחון הפנים ומשרד ראש הממשלה, ואלה אפשרו את ההצלחה. 

במהלך שנת 2014 הוקם בישראל, ביזמתו של פרופ' רבינוביץ, פורום הנקרא ישראל�CERN, שתפקידו לנווט   

את מדיניות ישראל בהיבטים השונים שנוצרו לאחר ההצטרפות - מחינוך ועד תקצוב - בהשתתפות הגופים 

הפעילים, ומשתתפים בו גם נציגי האקדמיה גדי לוין, סמנכ"ל כספים ומנהל, אביטל בר, הדוברת.

 European Particle Physics( EPPCN דוברת האקדמיה אף משמשת נציגת ישראל בפורום התקשורת  >

משתתפת  האקדמיה  זו  במסגרת   .CERNב� השותפות  המדינות  של   )Communication Network

בתכנון ובקידום פעילות ציבורית, חינוכית ותקשורתית בין�לאומית משותפת. לתמיכה בפעילות זו כונסה 

באקדמיה ועדת המשנה )לוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות( לקידום הפעילות הציבורית והתקשורתית 

של CERN בישראל )ראו פרטים להלן בפרק "ועדות האקדמיה"(.

האקדמיה פועלת גם בהסברה לפעילותה ושותפותה במתקן SESAME שבירדן )ראו פירוט להלן בסעיף 2.1.1(.  

במעמד שר החוץ   CERNהטקס הרשמי ביום הנפת דגל ישראל ב�
דאז אביגדור ליברמן ונשיאת האקדמיה דאז פרופ׳ רות ארנון
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השנה  האקדמיה  שותפה  זו  פעילותה  במסגרת   

התמונות:  תערוכת  לפתיחת  הנלווה  חגיגי  באירוע 

פול.  אנדרי  הצלם  של   "CERN תוך  אל  "מבט 

בסלון   ,2017 באפריל  ב�6  שהתקיים  האירוע, 

מדע  מבזקי  של  ערב  בסגנון  הופק  לאמנות,  יפו 

ומוזיקה. תכנית האירוע כללה הרצאות קצרות של 

פיזיקאים מובילים מישראל ומשווייץ, ובהם חברים 

גרוס,  עילם  פרופ'  לעיל(  )שצוינה  המשנה  בוועדת 

פרופ' ארז עציון ופרופ' יורם רוזן, ובירכו בו פרופ' 

האקדמיה,  של  הוועדה  יו"ר  רבינוביץ,  אליעזר 

ופרופ' דוד הראל, סגן נשיאת האקדמיה.

 CERNב� המאיץ  עבר   2015-2012 השנים  במשך   >

תוכנן  שבה  באנרגייה  לפעול  שיוכל  כדי  שדרוג 

זהירות  מטעמי   .Tev  7  - מלכתחילה  לפעול 

לאלומה,   Tev  6.5 הראשון  בשלב  האנרגייה  תהיה 

שעבר  התאונה  בעקבות   .Tev  13  - הכול  ובסך 

בכמחצית   2012 שנת  סוף  עד  פעל  הוא  המאיץ 

האנרגייה המתוכננת. אמנם הגברה ניכרת של שטף 

הפרוטונים המתנגשים אפשרה את גילוי חלקיק ההיגס גם באנרגייה ה"נמוכה" )אך הגבוהה ביותר שייצרה 

עד כה האנושות(, אך היא הגבילה את היכולת לגלות חלקיקים חדשים. בשנת 2013 הוחל בעבודת שדרוג 

מהפעילות שנעשתה  לקחים שהופקו  סמך  על  היתר  בין  החדשה,  באנרגייה  לפעולה  והתאמתם  הגלאים 

עד סוף 2013. כאמור, לקבוצה הישראלית מיועד תפקיד חשוב בשדרוג גלאים באטלס. הוועדה הלאומית 

סייעה כאמור בהעמדת התקצוב הדרוש למדענים הישראלים. עד להפסקת פעולתו לשם השדרוג ב�2012 

ייצר המאיץ כ�4% מההתנגשויות שלהן תוכנן. 

במאי 2015 עבר המאיץ הרצה מחודשת, ובתוך חודשים ספורים הוא מתוכנן לייצר התנגשויות שיפתחו   >

צוהר לתחום אנרגייה לא נודע. 

חדשות  תוצאות  התקבלו  בהצלחה.  הגבוהות  באנרגיות  בפעולתו  המשודרג  המאיץ  החל   2015 בשנת   >

בשנה  המאיץ  פעולת  זאת  עם  התקוות.  נתבדו  ב�2016  חדשות.  לתגליות  תקוות  עורר  אף  וחלקן  רבות, 

נתונים  לצבור  ואפשר  מהצפוי  טוב  אחוזים  בעשרות  תפקד  הוא  ולמעשה  דופי,  ללא  כמעט  הייתה  זו 

עובדו  הנתונים  אותם.  לעבד  הניסויים  יכולת  בפני  אתגרים  הציב  הנתונים  עושר  מהחזוי.  בהרבה  רבים 

בהצלחה. המדידות בתחומי אנרגייה חדשים לימדו רבות על הכוחות בין החלקיקים היסודיים ועל המבנה 

ניכרת את דיוק המדידה של חלק מתכונותיהם. אולם למרות הגילוי של חלקיקים  שלהם ושיפרו במידה 

למצוא בתחומי האנרגייה החדשים שנפתחו חלקיקים מדפוס חדש  נתממשו הציפיות  לא  עדיין  חדשים 

התגלית   ,2016 שנת  לסוף  נכון  אולם  יתגלו,  כאלו  שחלקיקים  מאפשרות  היו  שונות  תאוריות  לחלוטין. 

חדש. מדפוס  חלקיקים  רגע,  באותו  הידוע  ככל  מצויים,  אין  שנפתחו  האנרגייה  שבתחומי  למעשה   היא 

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע

"Inside CERN" כרזת ההזמנה לתערוכת הצילומים
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ניתן לקוות שאכן מצויים חלקיקים חדשים בתחום שהמאיץ יכול לחקור, אולם ייתכן שיהיה עלינו 

להשלים עם האפשרות שנתבדֶה. תגלית משמעותה להתמודד עם הבלתי נודע. בשיתוף פעולה עם 

הוועדה לאנרגיות גבוהות ביקשה האקדמיה מפרופ' פיטר יני )Jenni(, המדען שמילא את התפקיד 

ישראל  אטלס  קבוצת  של  פעילותה  את  שילווה  ובבנייתו,  אטלס  הענק  גלאי  בתכנון  המרכזי 

ויבקרּה. פרופ' איאן ברד )Bird(, הממלא תפקיד מרכזי במערך המחשוב של CERN, נתבקש לנטר 

ביקרו  שניהם  התפקיד,  את  עצמם  על  לקבל  הסכימו  שניהם  ישראל.  באטלס  הגריד  פעילות  את 

בארץ ויצרו קשר עם המדענים הישראלים גם ב�CERN, ושניהם הגישו דוחות לוועדה לאנרגיות 

גבוהות ולאקדמיה. 

זו  2015 ראתה עיכובים בפעילות השדרוג של הגלאי אטלס בכלל ושל אטלס ישראל בפרט. בשנה  שנת   

פרש פרופ' גיורא מיקנברג מעבודת שדרוג הגלאי, ונדרשה היערכות מחודשת כדי שהקבוצה הישראלית 

מרכזי  תפקיד  מילא  יני  פרופ'  למאמץ.  נרתמו  ישראל  אטלס  חברי  כל  המדעיים.  באתגרים  לעמוד  תוכל 

גדול להשגת  רבינוביץ, השקיעה מאמץ  גבוהות, בראשותו של פרופ  בביסוס הקבוצה. הוועדה לאנרגיות 

זו וקיבלה בעניין זה סיוע חשוב מהאקדמיה. האתגרים שעמדו בפני כל חברי הגלאי אטלס בכלל  מטרה 

זהירה  לאופטימיות  יסוד  יש  עדיין  אך   ,2016 בשנת  העצימו  בפרט  באטלס  הישראלית  הקבוצה  ובפני 

שבמהלך השנים הבאות יישא המהלך פרות.

שהעמידה  העשורים,  רבת  המצטיינת  פעילותו  על  מיקנברג  לפרופ'  תודתם  את  הביעו  הוועדה  חברי  כל   

את המדע הישראלי במקום מרכזי בבניית הגלאי, ועל פועלו ללא לאות לקירוב התעשייה הישראלית וכן 

תלמידים ומורים ישראלים - לארגון.

,CERN מועצת  נשיא  סגן  לתפקיד  מועמדים,  כמה  מבין  רבינוביץ,  אליעזר  פרופ'  נבחר   2015 בשנת    

ואלי מרזל, מנכ"ל  ניר מונה בידי המועצה להיות חבר בוועדת מדיניות מדעית של המועצה,  יוסף  פרופ' 

משרד מבקר המדינה, מונה - בהמלצת ועדת איתור של המועצה - לוועדת הביקורת של הארגון. הדבר 

רבינוביץ לסגן  מינויו של פרופ'  2016 חודש  ישראל כחברה מלאה בארגון. בשנת  נתאפשר לאחר קבלת 

נשיא. יש לקוות שבכך נפרצה הדרך לישראלים למלא ב�CERN תפקידים מכל הסוגים.

בינואר 2017 נערך ביקור רשמי של נשיאת האקדמיה   >

זילברשץ  יפה  פרופ'  ות"ת  ויו"ר  כהן  נילי  פרופ' 

רבינוביץ,  ב�CERN. את הביקור הוביל פרופ' אליעזר 

והשתתפו בו מדענים ישראלים רבים החוקרים במרכז.

  

צפויה  בהן  כי  ביותר  רבה  חשיבות  הקרובות  לשנים 

במאיץ  חדשות  תגליות  תהיינה  אם  בשאלה  ההכרעה 

חשיבות  בעלת  השלכה  תהיה  תוצאה  לכל  לאו.  אם 

פיזיקת  בתחום  המחקר  יתפתח  שאליו  הכיוון  על 

האנרגיות הגבוהות. 

 http://web.CERN.ch אפשר למצוא באתר האינטרנט� CERN פרטים על

מימין� פרופ׳ דייב צ׳רלטון, פרופ׳ נילי כהן ופרופ׳ יפה זילברשץ
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2.6 < פיזיקה גרעינית

חבר  ובהמלצת  בישראל,  הטבע  מדעי  בתחומי  המדעית  הפעילות  לבחינת  החטיבה  של  עשייתה  במסגרת 

בפיזיקה  הפעילות  לבחינת  לאומית  ועדה   2013 בדצמבר  האקדמיה  הקימה  תלמי,  יגאל  פרופ'  החטיבה 

גרעינית בישראל. בראש הוועדה עמד פרופ' יצחק צרויה ממכון ויצמן למדע )ראו את רשימת חברי הוועדה 

להלן בפרק "ועדות האקדמיה"(. 

בדצמבר 2014 הגישה הוועדה דוח מקיף המתאר את המתרחש בתחום בארץ ובעולם עם המלצות לקידומו 

הדוח  של  העיקרית  מסקנתו  המלצותיו.  ואת  הוועדה  דוח  את  אימצה  האקדמיה  מועצת  בישראל.  ופיתוחו 

הייתה כי ללא שינוי במגמת ההצטמצמות תיעלם הפעילות האקדמית בפיזיקה גרעינית בתוך שנים אחדות, 

ולאומיות  חברתיות  השלכות  לכך  תהיינה  זה.  בתחום  גבוהים  לתארים  אדם  כוח  להכשיר  אפשר  אי  ויהיה 

חמורות, ובמיוחד יחסרו מדענים וחוקרים בעלי ידע הולם בתחום הפיזיקה הגרעינית שיוכלו לייעץ לגורמי 

ממשל.

המועצה קבעה כי היא רואה בשיקום המחקר וההוראה בפיזיקה גרעינית צורך לאומי, ולפיכך החליטה להפוך 

תפקידה  יהיה  הקצר  בטווח  בישראל.  הגרעינית  הפיזיקה  לקידום  האקדמיה  של  מלווה  לוועדה  הוועדה  את 

המרכזי טיפול ביישום המלצות הדוח בתיאום עם האקדמיה. 

בדוח המלא של הוועדה לפיזיקה גרעינית ניתן לעיין באתר האקדמיה.

המשך הפעילות

בשנה האחרונה התמקדה פעילות הוועדה ביישום המלצות הדוח, ואף הושגה התקדמות ניכרת: 

ייעודיות בפיזיקה גרעינית לסטודנטים לתארים שני ושלישי. התכנית  משרד המדע הסכים לממן מלגות   >

וחולקו  המדע,  משרד  של  אשכול  לוי  ע"ש  מלגות  במסגרת   2016-2015 האקדמית  בשנה  כבר  הופעלה 

בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה  מצטיינים  לסטודנטים  הגרעינית  הפיזיקה  בתחום  מלגות  ארבע 

ומאוניברסיטת תל אביב.

קרן פילנתרופית הביעה נכונות לממן מלגות בתר�דוקטורט בחו"ל. סוכם כי האקדמיה תהיה אמונה על   >

יוענקו עד שתי  ניהול מלגות אלו, והתורמים יעבירו לאקדמיה את המימון הנדרש לזה. הציפייה היא כי 

מלגות מדי שנה. בימים אלה מגבשים שני הצדדים את כל הפרטים והכללים כדי לפרסם קול קורא ראשון 

למלגות בתר�דוקטורט עוד בשנת 2017.

למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  המלצת  את  לאמץ   2016 במרס   9 ביום  בישיבתה  החליטה  ות"ת   >

לקליטת  רב�שנתית  תכנית  לקיים  החליטה  כן  ועל  לאומי,  צורך  גרעינית  בפיזיקה  בשיקום המחקר  לראות 

שבעה חברי סגל מצטיינים בתחום זה באוניברסיטאות המחקר בארץ. התכנית כוללת תמיכה בשכר כדוגמת 

באוניברסיטת  השנה  שנקלט  חדש  סגל  חבר  של  מעבדה  להקמת  ייעודי  מענק  אישרה  ות"ת  אלון.  מלגות 

בן�גוריון במסגרת תכנית זו. סוגיית המענק להקמת מעבדה לחברי סגל נוספים עדיין נדונה במוסדות ות"ת. 

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע
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האקדמיה  בין  הקיים  הגרעינית  הפיזיקה  בתחום  פעולה  לשיתוף  ההסכם  לקידום  גם  השנה  פעלה  הוועדה 

.)Joint Institute of Nuclear Research(  JINR הרוסית  למעבדה  למדעים  הישראלית  הלאומית 

פרופ' אלי פיאסצקי מאוניברסיטת תל אביב ופרופ' יצחק צרויה ממכון ויצמן למדע מארגנים סדנת מחקר 

 .JINRהנבנה ב� NICA שתתקיים השנה במכון ויצמן ותתמקד בפוטנציאל המחקר של המאיץ החדש

2.7 < אוספי הטבע הלאומיים למחקר

האקדמיה מכירה בחשיבותם של אוספי הטבע הלאומיים המתעדים את הצומח והחי בארץ ישראל והעניקה 

האוספים  בהם.  המחקרית  הפעילות  ולקידום  אלה  אוספים  של  לשימורם  עושה  היא  לכן  חסותה.  את  להם 

מרוכזים בעיקר באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל אביב.

ות"ת,  של  בסיועה  רבות,  שנים  פעלה  האקדמיה 

2005, לבקשת  ביולי  לתמיכה באוספים הביולוגיים. 

היגוי  ועדת  האקדמיה  נשיא  מינה  ות"ת,  יו"ר 

פירוט  )ראו  ז"ל  בירק  יהודית  פרופ'  של  בראשותה 

להלן בפרק "ועדות האקדמיה"( לשימורם ולפיתוחם 

באוניברסיטאות  הלאומיים  הטבע  אוספי  של 

בתחום  הפעילות  את  לבחון  שתפקידה  למחקר, 

לאקדמיה  המלצותיה  ועל  ממצאיה  על  ולדווח 

לויה.  יוסי  פרופ'  הוא  כיום  הוועדה  יו"ר  ולות"ת. 

הפעילות  אחר  במעקב  תפקידה  ממלאה  הוועדה 

האקדמיה  מאמצי  לאקדמיה.  ובהמלצותיה  בנושא 

פרי,  נשאה  לאוספים  טווח  ארוכת  תמיכה  להשגת 

ובשנת תשע"ג אימצה ות"ת מודל תמיכה רב�שנתי 

הפעילות  את  להעצים  כדי  לאוספים  משודרג 

בין�לאומיות  לרמות  ולהביאם  בהם  המחקרית 

גבוהות. תמיכה זו סייעה גם לאוניברסיטת תל אביב בהקמת מוזאון הולם לאחסון האוספים והמחקר בהם. 

המוזאון ייפתח לציבור הרחב בקיץ 2017. בשנת 2015 הגישה הוועדה את הדוח השנתי העשירי שלה, והדוח 

של 2016 יוגש בקרוב.

וכן  האוספים  של  ותפעולם  תחזוקתם  קיומם,  להמשך  רבות  תורמת  והיא  פרי,  נושאת  הוועדה  פעילות 

ב  שלב  תכנית  המחקר.  באוניברסיטאות  באוספים  המחקר  ולקידום  לניהול  הסגל  אנשי  מספר  להגדלת 

גבוהה,  בין�לאומית  לרמה  וההוראתית  המדעית  הפעילות  את  לקדם  כדי  הות"ת  לתמיכת  הוועדה  שהגישה 

היוותה בסיס לבניית מודל התמיכה של ות"ת באוספים לטווח ארוך.

לוח החרקים, חלק מתצוגת אוצר האוספים. צולם בסטודיו "טחנה 
לעיצוב"; צילום� אליאב לילטי
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2.8 < רפואה מולקולרית

הישראלי  בפורטל  תומכת  והיא  מולקולרית,  רפואה  בנושא  הפורום  המלצות  את  אימצה  האקדמיה  מועצת 

פעילות  על  מידע  מרכז  אשר  לויצקי(,  אלכסנדר  פרופ'  האקדמיה  חבר  )שהקים  מולקולרית  רפואה  בנושא 

גם  מרכז  הפורטל  בישראל.  בתחום  חוקרים  בין  קשר  ליצירת  תשתית  ומשמש  בישראל  זה  בתחום  מדעית 

בתחום  חשובים  מדעיים  אירועים  על  ומידע  בישראל  בתחום  ותעשייה  חברות  עבודה,  הצעות  על  מידע 

הרצאות  על  שבועיים  עדכונים  המקבלים  מנויים  כ�455  יש  וכיום  מאוד,  פעיל  האתר  ובחו"ל.  בישראל  זה 

שמתקיימות במוסדות האקדמיים בישראל ועל מאמרים חשובים בתחום שפורסמו בידי מדענים ישראלים.

 http://molecular-medicine-israel.co.il/about/ למידע נוסף�

2.9 < פאונה ופלורה של ארץ ישראל

מתוקף חוק האקדמיה אמונה האקדמיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע". אחד התחומים שבו 

מייעצת,  ועדה  באמצעות  ישראל,  ארץ  של  והפלורה  הפאונה  תחום  הוא  כאלה  כתבים  לפרסום  פועלת  היא 

מומחים  בוחנים  לוועדה  המוגשים  הכתבים  את  הוועדה.  של  ביזמתה  ואם  בתחום  מדענים  של  ביזמתם  אם 

בתחום על פי אמות מידה שקבעה הוועדה, ולאחר אישורם המדעי מועברים הכתבים ליחידה להוצאה לאור 

של האקדמיה )ראו להלן( לפרסומם.

של  המדעי  אישורם  על  ישראל  ארץ  של  והפלורה  הפאונה  ועדת  שוקדת  אלה  שורות  כתיבת  בעת 

הכתבים האלה:

הכרך  פלסטינה".  "פלורה  הספר  של  הראשונים  הכרכים  שני  של  ומעודכנת  מחודשת  מהדורה  אושרה   .1

הראשון יפורסם בשני חלקים, כל חלק יכיל טקסט ואיורים.

לאתר  הועלה  בעת  ובה  לשיפוט,  נשלח  וסלקיים(  ציפורניים  זרע,  חשופי  שרכים,  )הכולל  הראשון  החלק   

TROPICOS במרשתת.

הכרך  סוף  עד  וערכים  המצליבים  הפרגיים,  הנוריתיים,  הירבוזיים,  משפחות  את  שיכלול  השני,  החלק   

)כולל  פלסטינה"  ה"פלורה  של  המעודכנים  הספר  קובצי  מתקדמים.  עבודה  בשלבי  מצוי  כבר  הראשון, 

.TROPICOS איורים( מועלים לאתר

ספר זריזבוביים )Tachinidae( של ארץ ישראל.  .2

ספר זבובחופיים )Ephydridae( של ארץ ישראל.  .3

פריזבוביים )Tephritidae( ומשפחת�העל Tephritoidae של ארץ ישראל.  .4

מיזם עתידי - צמחי התועלת )הפלורה המתורבתת( של ארץ ישראל.  .5

כמו כן פתחה הוועדה במיזם ניסויי )פיילוט( לסריקה ודיגיטיזציה )העברה לגיליונות אלקטרוניים( של כתבי 

עת נבחרים.

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע
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Kavli Frontiers of Science - 2.10 < תכנית קאוולי

הלאומית  לאקדמיה  הישראלית  האקדמיה  שבין  המיוחד  הקשר  את  ביטוי  לידי  מביאה  קאוולי  תכנית 

האמריקאית למדעים )NAS(. במסגרת התכנית, אשר החלה לפעול בשנת 2013, מתקיים מדי שנתיים כינוס 

בין�תחומי במדעי הטבע בהשתתפות מדענים צעירים מצטיינים משתי המדינות. הכינוס מתקיים בישראל 

ובארצות הברית לסירוגין. בפברואר 2017 התקיים הכינוס השלישי, בארצות הברית.

מעבר  לחשוב  החוקרים  את  לאתגר  חוצי�תחומים,  רעיונות  חילופי  לעודד  היא  קאוולי  כינוסי  של  מטרתם 

הדדית  להפריה  רעיונות,  להחלפת  קשר,  ליצירת  הזדמנויות  להם  ולהעניק  שלהם  הדעת  תחום  לגבולות 

מבוא  הרצאת   - הרצאות  שלוש  נישאות  מושב  בכל  ייחודי:  מבנה  לכינוסים  פעולה.  לשיתופי  אף  ולעתים 

ולדיון.  ניכר מזמן המושב מוקדש לשאלות מהקהל  ולאחר מכן חלק   - בנושאים שונים  ועוד שתי הרצאות 

מכיוון שמדובר בכינוס בין�תחומי, על המרצים ועל השואלים להקפיד שלא להשתמש במונחים מקצועיים, 

ומטרת הרצאת המבוא היא להכיר לקהל תחומים מדעיים חדשים. התכנית פועלת בארצות הברית מאז 1989 

בשיתוף עם מספר רב של מדינות. סגן הנשיאה פרופ' דוד הראל מלווה את התכנית מטעם האקדמיה.

חברי הוועדה המארגנת של המשלחת הישראלית לכינוס קאוולי 2017 היו אלה�

פרופ' אהרן בלנק, כימיה, הטכניון

ד"ר לירן גורן, מדעי הגאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

ד"ר אלה דניאל, חינוך, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' נתנאל לינדנר, פיזיקה, הטכניון

פרופ' רחלה פופובצר, הנדסה, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' תמר ציגלר, מתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר עדי שטרן, מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבי שרודר, הנדסה כימית, הטכניון )יו"ר המשלחת הישראלית(

משתתפי כינוס קאוולי בארצות הברית, פברואר 2017
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הכינוס הבא יתקיים בישראל בשנת 2019.

חברי הוועדה המארגנת של המשלחת הישראלית לכינוס קאוולי 2019 הם אלה�

פרופ' אהרן בלנק, כימיה, הטכניון

ד"ר בברלי גודמן, מדעי הים, אוניברסיטת חיפה

ד"ר יניב זיו, נירוביולוגיה, מכון ויצמן למדע

פרופ' סיריל כהן, אימונולוגיה של הסרטן, אוניברסיטת בר�אילן

פרופ' רחלה פופובצר, הנדסה, אוניברסיטת בר�אילן )יו"ר המשלחת הישראלית(

ד"ר אייל פריבמן, ביולוגיה אבולוציונית, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ברק קול, פיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אורי שפירא, מתמטיקה, הטכניון

2.11 < ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

פרופ'  נשא   )2017( תשע"ז  לשנת  איינשטיין  שם  על  ההרצאה  את 

לרפואה לשנת  נובל  )חתן פרס   NTNU אדוורד מוסר מאוניברסיטת

."Grid cells and neural networks for space" :2014(, בנושא

פרק 2 < פעילות החטיבה למדעי הטבע
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