
, תעשייה וכלכלה, מוסד שמואל נאמן הוא מכון למחקרי מדיניות לאומית עם דגש על נושאי טכנולוגיה ומדע

 .ביוזמת ותמיכת מר שמואל נאמן 8791המוסד הוקם בטכניון בשנת . השכלה גבוהה ואיכות הסביבה ומדינה

הקמת מרכז המחקר נבעה מחזון של שמואל נאמן ששם לו מטרה לסייע בבעיות לאומיות בתחום 

חזונו של נאמן קרם עור וגידים והיום מוסד שמואל נאמן נחשב . המדעי והחברתי של ישראל, הכלכלי  הפיתוח

 .המרכז המחקרי הגדול והמוביל בישראל בהתוויות מדיניות כלכלית וחברתית שעניינם מדע וטכנולוגיה

עסוקים בחיפוש אחר פתרונות  -מיטב המומחים והמדענים של ישראל פועלים במסגרת מוסד שמואל נאמן 

 .המדעי והחברתי בישראל, לבעיות הלאומיות בתחום הפיתוח הכלכלי

המשמשים את , בגיליון זה מובאים לדוגמא מספר פרסומים אחרונים מבין עשרות מחקרי מדיניות וסקרים

כמו כן בגיליון זה תוכלו לקרוא על אירועים עתידיים במוסד ולעיין . מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השונים

לטכנולוגיה ולחדשנות , מדדים למדע
תשתית נתונים השוואתית: בישראל  

, מדדים למדע"השני בסדרה , פרסום זה

נעשה בשיתוף , "טכנולוגיה וחדשנות בישראל

פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ומתמקד בסקירת חמישה תחומים המהווים 

 .פ וחדשנות טכנולוגית"אבני יסוד בתהליכי מו

 פרסומים חדשים

חלופות , ירידת מפלס ים המלח
 לפעולה

מוסד שמואל נאמן ביצע עבודה בה נבחנות 

ומוצגות החלופות השונות לשיקום ים המליח 

במסגרת הסקירה מוצגות שלוש . ונהר הירדן

 :חלופות עיקריות

 עסקים כרגיל 

 הזרמת מי ים לים המלח 

 הזרמת מי הירדן 

 :אירועים קרובים

 -הישראלים החדשים 

 מדינת ישראל בעידן הגלובלי

28/11/2007 

 פרטים והרשמה לכנס

  

 הפרטה במערכות

 ההשכלה הגבוהה 

7-8/01/2008 

 פרטים והרשמה לכנס

  

31.10.07 

 התרבות הישראלית מצאה קיוון

על פורטל אינטרנט “ גלובס“כתבה ב

 חדשני

  

16.10.07 

 מה יציל את ים המלח?

“NRG ח בחינת “דו  על“ מעריב

 החלופות לשיקום ים המלח

  

02.10.07 
בשוק העבודה אין די משרות 

 לאקדמאים

ח שפרסם “על דו“ הארץ“כתבה ב

 מוסד נאמן

  

 ידיעות נוספות..

WWW.NEAMAN.ORG.IL  1#  הוצאה  7002נובמבר 
  

 נדב לירון‘ פרופ -ל “דבר המנכ

מטרת על לישראל : באין חזון ייפרע עם
 ונגזרותיה

עבודה זו מציבה בפני המדינה יעדים ארוכי 

טווח שיאפשרו לקיים איזון ראוי לבין לכידות 

מצד , חברתית ושותפות במפעל הלאומי

 .לבין מחלוקות וריבוי עמדות מצד שני, אחד

 מוסד נאמן בעיתונות

מדיניות ההשקעות בתכניות מחקר 
 ופיתוח בטחוני

המאמר בוחן את מדיניות ההשקעה 

המיטבית בפיתוח טכנולוגיות בטחוניות 

תוך התחשבות במאפייני , מתקדמות

הוודאות המובנית -ההתקדמות שלהן ובאי

 .בתהליכי מחקר ופיתוח
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