
 
 

בתחום  במדינת ישראל הכרת הצרכים ועבור מיפוי בלמוסדות אקדמיים שאלון 
 אוספי הטבע הלאומיים

 
לבחון את מצב השימור, אשר תפקידה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  םמונתה ועדה מטע

 הטיפוח והמחקר באוספי הטבע הלאומיים.
 

והשני למילוי ע"י מנהלי האוספים במוסד  למילוי ע"י נציגי המוסדהאחד – ניםהכנו שאלו לשם כך
 . )אם ישנו יותר מאוסף אחד מבוקש המידע על כל אוסף בנפרד(
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 עבורכםביותר ות המתאימות התשוב את)להאיר בצבע צהוב, להקיף בעיגול או כל סימון אחר( סמן 
 . או תן תשובה קצרה לשאלות הבאות(, תתכן יותר מתשובה אחת מתאימה)

 
; 02-6586625 מספר טלפון:; האוניברסיטה העברית בירושלים :המוסדשם  .1
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 אוניברסיטאי -בעלי עניין בין שיכולים להיות  מחזיקים אוספי טבע האם  .2

a. כן – ! אם התשובה חיובית, אנא המשך במילוי השאלוןכן. 

b. אם התשובה שלילית, אין צורך בהמשך מילוי השאלוןלא ! 

 באוספי טבעתוך שימוש מחקר  מבצעים כמה חוקרים במוסדך  .3

a.  מבצעים מחקר  2018נכון לשנת  )לכול אוסף בנפרד( עדכניאנא ציינו מספר
ימים ירים נוספים נמצאים בקשרי מחקר ומקקחוקרים ועשרה חו 16באוספים 

 . באוספים )טבלה מצורפת( םהחוקרישיתופי מחקר עם 

תוך שימוש באוספי טבע הנמצאים במוסדות מחקר  מבצעיםכמה חוקרים במוסדך  .4
נעזרים אך ישנם חוקרים שב המחקר מתבצע באוסף שלנו, ור אקדמיים אחרים בארץ 

ר הילה מאי "של ד  CT באוסף תנעזר פרופ׳ רבינוביץ :במחקריהם באוספים אחרים
אוסף נעזר ב ר הנק מינס"וד אונ' ת"אבזוחלים באוסף נעזר ב ר שחם", דאונ' ת"אב
 . רכיכות באונ' ת"אה

a. נעזרים חוקרים שלושה סה"כ כ)לכול אוסף בנפרד(  אנא ציין מספר או הערכה
 א.באוספי אונ' ת"

האם חוקרים במוסדך נתקלו בקושי בעבודה מחקרית באוסף טבע הנמצא  במוסד אחר  .5
אין קשיים. היו מספר המקרים  ברובואם כן אנא פרט על הקשיים ומול איזה אוסף? 

  מקרים בהם חוקרים ממוסדנו נתקלו בקשיים באוספים באונ' ת"א. 

ב את המחקר האקדמי כמעבארץ חום בו להערכתכם היעדר אוסף ראוי לשמו האם ישנו ת .6
 .לא בתחום?

להעלות  ניםמעוניי םנוספים שהייתולנושאים לצרכים  כםמלל חופשי כרצונ יפואנא הוס .7
השגות באשר להיבטים  בפגישה, נבקש להעלות בתחום אוספי הטבע הלאומיים

שקשורים לאופן פעולתה של ועדת ההיגוי לאוספי הטבע ולהגדרות שלפיהן נקבעת 
מדיניות התקצוב.  כמו כן, נבקש להעלות לדיון תמיכה של האקדמיה הישראלית 

  .למדעים לשיפור תנאי האחסון של האוספים
 

  עזרתכםתודה רבה על 
 

 מצב השימור, הטיפוח והמחקר באוספי הטבע הלאומיים. הוועדה לבחינתחברי 
 

 ר"יו – רות ארנון  'פרופ
 חבר – אברהם-צבי בן   'פרופ
 חבר – דני וייס  'פרופ
 חבר – אילן חת  'פרופ
 חבר – שולמית מיכאלי 'פרופ
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