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ראשון
יולי

שלחו להדפסה
גודל פונט

עכשיו זה רשמי :טרכטנברג מונה ליו"ר ות"ת
מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה את מינויו והוא צפוי להיכנס
לתפקיד בספטמבר .טרכטנברג עתיד להחליף את פרופ' שלמה גרוסמן,
שכיהן בתפקיד מ2002-
עמיר קורץ
17:18 ,30.06.09

עכשיו זה רשמי :מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום את מינויו של פרופ'
מנואל טרכטנברג לתפקיד יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( .פרופ' טרכטנברג
הוצג בפני המועצה כמועמדו של יו"ר המל"ג ושר החינוך ,גדעון סער .הוא צפוי להיכנס
לתפקידו כיו"ר ות"ת ב 1-בספטמבר השנה ולהחליף את פרופ' שלמה גרוסמן ,הממלא
את התפקיד מאז שנת .2002
פרופ' טרכטנברג ) ,(58שהתפטר לפני כחודשיים מתפקידו כיו"ר המועצה הלאומית
לכלכלה ,הוא פרופסור מן המניין בביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל
אביב .בנוסף כיהן פרופ' טרכטנברג כראש התוכנית המחקרית ב"-מדע ,טכנולוגיה
וכלכלה" במוסד נאמן שבטכניון .הוא בעל תואר  B.Aו M.A-בכלכלה מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,ותואר דוקטור מאוניברסיטת הארווארד שבבוסטון ,ארה"ב .תחומי
התמחותו האקדמיים של פרופ' טרכטנברג הם כלכלת מחקר ופיתוח )מו"פ( ,צמיחה,
ארגון תעשייתי ,פטנטים ,מדיניות מדע וחדשנות טכנולוגית .טרכטנברג חיבר ספרים
ומספר רב של מאמרים מדעיים אשר התפרסמו בכתבי עת מובילים ,ונחשב לאחד
המומחים הבולטים בעולם בתחומים אלה .בנוסף כיהן טרכטנברג כנציג ראש הממשלה
בוועדת שוחט.
קודם להצבעה במליאת המועצה שאישרה את מינויו ,הופיע טרכטנברג בפניה והציג
את עמדותיו ביחס לנדרש לבצע במערכת ההשכלה הגבוהה בשנים הקרובות" .מערכת
ההשכלה הגבוהה הנה אבן יסוד להתפתחותה החברתית ,הרוחנית והכלכלית של
מדינת ישראל" ,אמר טרכטנברג" .המערכת הגיעה בעבר להישגים מרשימים ביותר,
אך במהלך העשור האחרון נמצאת בתהליך מסוכן של דעיכה :בריחת מוחות ,ירידה
בעוצמות המחקריות ,וירידת קרנה של השכלה הגבוהה בציבוריות הישראלית .לפיכך,
דרוש שינוי מקיף שיניח את היסודות לפריחתו של המחקר המדעי ושל ההוראה
האיכותית בישראל של המאה ה ,21-על פי יעדים של עידוד המצוינות המדעית-
מחקרית ,הגברת הנגישות לכל שכבות החברה בישראל והבטחת איכות גבוהה להון
האנושי הנרכש במוסדות האקדמיים".
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