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מוסד שמואל נאמן בטכניון
מוסדשמואלנאמןלמחקרמתקדםבמדעוטכנולוגיה
הואמכוןלמחקרימדיניותטכנולוגיה,סביבהומדינה.
המוסדהוקםבטכניוןבשנת1978ביוזמתמרשמואל
)סם(נאמןז"ל,שהלךלעולמובשנת.2002
הקמתמרכזהמחקרנבעהמחזוןשלשמואלנאמןששם
לומטרה,לסייעבבעיותלאומיותבתחוםהפיתוחהכלכלי,
המדעיוהחברתישלישראל.חזונושלנאמןקרםעור
וגידיםוהיוםמוסדשמואלנאמןנחשבהמרכזהמחקרי
הגדולוהמובילבישראלבהתווייתמדיניותכלכלית
וחברתיתשעניינםמדעוטכנולוגיה.מיטבהמומחים
והמדעניםשלישראלפועליםבמסגרתמוסדשמואל
נאמן-עסוקיםבחיפושאחרפתרונותלבעיותהלאומיות
בתחוםהפיתוחהכלכלי,המדעיוהחברתיבישראל.
"בחירתנושאיהפעילותתותנהע"יהשאיפהלעידוד
בפתרוןבעיותהמדינהלטווחבינוניוארוך,תוךניצול
מאגרכוחאדםהמדעיוהטכנולוגיהנמצאבטכניוןוגיוס
צוותיםהמורכביםמאנשיהטכניוןומחוצהלולתקופות
מוגבלותאשרירכזומאמציהםבנושאיםשנקבעו",נכתב
במסמךההקמהשלשמואלנאמןועדהיוםמשפטזה
מהדהדבחדריהמרכז.
עדכהביצעהמוסדעשרותמחקרימדיניותוסקירות,
המשמשיםאתמקבליההחלטותבמשקעלרבדיו
השונים.סקירתהפרויקטיםהשוניםשבוצעובמוסד
מוצגיםבדיווחיםהשנתייםהמופציםבציבורוכןבאתר
האינטרנטשלהמוסדבכתובת.www.neaman.org.il:
כמוכן,מלווהמוסדנאמןפרויקטיםלאומייםדוגמת
המאגדיםשלמשרדהתמ"ת-מגנ"טבתחומים:
ננוטכנולוגיות,תקשורת,אופטיקהותקשורת,כימיה,
אנרגיה,איכותסביבה,פרויקטיםבעליחשיבותחברתית
לאומית.בשנת2007יזםמוסדשמואלנאמןפורטל
מידעמקיףבאינטרנטשהושקבמהלךשנת.2008כתובת
האתרהיאwww.peopleil.org:ומהותוהענקתמידע
בכלהקשורלהוויההישראלית.בנוסףלכלאלה,מארגן
המוסדימיעיוןמקיפיםבתחומיהענייןאותםהוא
מוביל.יו"רהמוסדהואפרופ'זאבתדמורוכמנכ"למכהן
פרופ'נדבלירון,שבמהלךשנת2008יוחלףע"יפרופ'
משהמשה.

ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ
Ì„˜˙Ó†¯˜ÁÓÏ
·‰È‚ÂÏÂÎËÂ†Ú„Ó
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המייסד†

חזון

המייסד:
שמואל )סם( נאמן ז"ל
≤∞∞≤≠≥±π±

"נולדתיבראשפינהב,1913-בןבכורלהורי,אסתרופנחס
נאמן.אמיהיתהבתראשפינהואבימחלוציהעלייה
השניה.בהיותיבןשלושהחלוהנדודים".כךפותחשמואל
)סם(נאמןאתסיפורוהאוטוביוגרפיבספר":ארץישראל
מבפניםומבחוץ",בהוצאתמשרדהביטחון.

˘Ï¢Ê†ÔÓ‡†®ÌÒ©†Ï‡ÂÓ

הספרמגוללאתסיפורחייוהמרתקשלסםנאמןובו
מתואריםנדודיומארץישראלללבנון,סוריה,צרפת
וחזרהלישראל-אלזירותהקרבשלמלחמתהעולם
השנייהבמזרחהתיכוןובאירופה.במלחמהפיקדעל
אחת מיחידותהצבאהבריטי,והגיעלדרגתקצונהגבוהה
)רבסרן(.עםשחרורומהצבא,בבריטניה,כאשרביקש
לחזורארצהולהצטרףלמאבקלהקמתמדינתישראל,
הנהגתהישובהטילהעליומשימותשלגיוסכספים
למדינהשבדרך,וכךהואמגיעלדרוםאמריקהוארה"ב.
בנדודיואלה,שנמשכוחייםשלמיםהואלאשכחלרגע
אתארץמולדתו,אליההואהיהקשורבכלנימינפשו.
אהבתולארץישראלומדינתישראלהביאהאותולהקים
אתהמוסדלמחקרימדיניות"מוסדשמואלנאמן",
בטכניון,שיהיהלמרכזלמחקראשריפעלללאמטרות
רווח,ומתוךמטרהלהעבירידעאקדמי,מתוךהידעהרב
שנצברבמוסדותהאקדמייםשלהמדינה,לפסים
יישומייםשלהתווייתמדיניותלאומיתוכךיביאלחבור
המחקרוהאקדמיהלמקבליההחלטותהלאומיות.
שמואלנאמןהלךלעולמוב13-בנובמבר,2002כשהוא
בן.89עדיומוהאחרוןהיהמעורבבפעילותהמוסד,
תרםרבותברעיונותיוהמופלאיםוהנחילאתחזונו.הוא
הותיראחריומפעלחייםשממשיךלנשום,לחיותולהפרות
אתהחוקריםהמוביליםשלישראל,כמוגםאתמקבלי
ההחלטותבמדינה.
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מוסדשמואלנאמן

דבר היו"ר

הנהלה
הישגיםהיסטורייםיוצאיםמןהכללאלהבאובמקביללבנייתהשלחברה
דמוקרטיתמןהמסדלטפחות,שהפכהלמערכתדמוקרטיתייחודית
תוססת)לפעמיםאוליתוססתמדי(ותחרותית,וזאתלצדמערכתמשפטית
מודרניתומתקדמת,מערכתביטוחסוציאליובריאותילאומיוצבאמודרני
הנחשבלביןהטוביםבעולם.ובלנשכחשכלההישגיםהגדוליםהללוהושגו
תוךכדיהמלחמותהרבותשנכפועלינועלידישכנינוהעוינים.אךלמרות
עוינותזו,ישראלהמשיכהלהושיטידהלשלוםעםשכנותיה,והצליחה
לחתוםעלחוזהשלוםעםמצרים-הגדולהשבאומותערב,ועםירדן.
בתוךהיסטוריהייחודיתזו,התפתחהבארץחברהרב-תרבותיתורב-עדתית.
הפסיפסהתרבותיהנרחבהזהמקבלביטויבפורטלאינטרנטיפתוח
לציבורשיזםמוסדשמואלנאמןהמכונה"הישראלים"שהושקביום
העצמאותה60-שלמדינתישראל.

¯ÂÓ„˙†·‡Ê†ßÙÂ¯Ù

השנהאנוחוגגיםאתיוםהעצמאותה60-שלמדינתישראלוזו
הזדמנותפזלערוךסיכוםבינייםשלמהשהושגבמדינהעדעתהומהשנותר
עודלהשיג.
ב14-במאי1948קראדוידבןגוריוןאתמגילתהעצמאות,בההקמתהשל
מדינהיהודיתעצמאיתבארץישראלחוברהללאהפרדלהיסטוריהשלעמנו
ומולדתהעתיקה:
¨˙ÈÈ„Ó‰Â†˙È˙„‰†¨˙ÈÁÂ¯‰†Â˙ÂÓ„†‰·ˆÂÚ†‰·†¨È„Â‰È‰†ÌÚ‰†Ì˜†Ï‡¯˘È≠ı¯‡·¢
·ÌÈÈ˘Â‡≠ÏÏÎÂ†ÌÈÈÓÂ‡Ï†˙Â·¯˙†ÈÒÎ ¯ˆÈ†‰·†¨˙È˙ÎÏÓÓ†˙ÂÈÓÓÂ˜†ÈÈÁ†ÈÁ†‰
Æ¢ÈÁˆ‰†ÌÈ¯ÙÒ‰†¯ÙÒ†˙‡†ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚÏ†˘È¯Â‰Â
מנסחימגילתהעצמאותגםהגדירובצורהברורהוחדהאתאופיהמדינה
שהםראולנגדעיניהם:
ÁÂ˙ÈÙ†ÏÚ†„Â˜˘˙†ª˙ÂÈÂÏ‚†ıÂ·È˜ÏÂ†˙È„Â‰È‰†‰ÈÈÏÚÏ†‰ÁÂ˙Ù†‡‰˙†Ï‡¯˘È†˙È„Ó¢
ÌÂÏ˘‰Â†˜„ˆ‰†¨˙Â¯ÈÁ‰†˙Â„ÂÒÈ†ÏÚ†˙˙˙˘ÂÓ†‡‰˙†ª‰È·˘Â˙†ÏÎ†˙·ÂËÏ†ı¯‡‰
ÏÎÏ†¯ÂÓ‚†ÈÈ„ÓÂ†È˙¯·Á†˙ÂÈÂÎÊ†ÔÂÈÂÂ˘†ÌÈÈ˜˙†ªÏ‡¯˘È†È‡È·†Ï˘†ÌÂÊÁ†¯Â‡Ï
‡ª˙Â·¯˙Â†ÍÂÈÁ†¨ÔÂ˘Ï†¨ÔÂÙˆÓ†¨˙„†˘ÙÂÁ†ÁÈË·˙†ªÔÈÓÂ†ÚÊ‚†¨˙„†Ï„·‰†ÈÏ·†‰ÈÁ¯Ê
˙˘Ï˘†‰È˙ÂÂ¯˜ÚÏ†‰Ó‡†‰È‰˙Â ª˙Â˙„‰†ÏÎ†Ï˘†ÌÈ˘Â„˜‰†˙ÂÓÂ˜Ó‰†ÏÚ†¯ÂÓ
Æ¢˙Â„ÁÂ‡Ó‰†˙ÂÓÂ‡‰†˙ÏÈ‚Ó
במהלךששתהעשוריםהראשוניםמאזהקמתה,רשמההמדינההישגיםחסרי
תקדים:אוכלוסייתישראלגדלהפיעשרה,כשביןהעוליםשנקלטונכללים
מרביתניצוליהשואה,קהילותיהודיותשלמותממדינותערבומעשרותמדינות
אחרות,ועדהקליטההמסיביתשליהודיבריתהמועצותלשעברוהקהילה
היהודיתהעתיקהשלאתיופיה.קליטתגליהעלייההגדוליםהיאסיפורהצלחה
מרשים:למרותהקשייםהאדיריםאףעולהלאנותררעבאוללאמחסה,
תעסוקהוטיפולרפואי;במהלךששתהעשוריםהללובוערההבערותוהוענק
חינוךחובהלכלהילדים;הוחייתהמחדשהשפההעבריתאחרי2,000שנה
והפכהלהיותשפהמדוברת,עסיסיתותוססת,כאשרדורותשלאנשירוח
מדהימיםיוצריםישמעיןספרות,שירה,תיאטרון,טלוויזיהוקולנועישראלי
מקורי.
בששתהעשוריםהללונוצרהמערכתמפותחתשלהשכלהגבוההשמובילות
אותהאוניברסיטאותברמהעולמית.המדעהישראליהפךלשםדברברחבי
העולם,בזכותכמותוואיכותו,והטכנולוגיההישראליתנודעתבעולםבשל
יצירתיותהוחדשנותה.הכלכלההישראליתחידשהאתעצמהשובושובוהפכה
מכלכלהשהתבססהעלחקלאות,דרךכלכלהקולקטיביתלבנייתמדינהועד
לכלכלהמודרניתהמונעתע"יכוחותהשוק,כלכלהמוכוונתיצואעםתמ"ג
לנפשהמתקרבלזהשלהקהילההאירופית.

אבלחרףכלההישגיםהללוורביםאחרים,עתידהשלישראלעדייןנמצא
בסיכון,קיומהלטווחהרחוקטרםהובטחוהצלחתכלכלתהחסרהמרכיבים
להבטחתהמשכיותלטווחהארוך;הפצתושלהנשקהגרעיניבאזורמהווה
סכנהקיומית,וההקצנההדתיתשלהעולםהערביושלהפלסטיניםמטילה
צלהמבשררעותעלסיכויילשלוםושלווהביןישראללשכנותיה.יתרעל
כן,הלכידות,היסודהמאפייןשלהחברההישראלית,החלהלהשחקבהדרגה
ע"יכוחותצנטריפוגלייםפוליטיים,אתניים,דתייםקיצוניים,משיחיים
וכלכליים.אםכן,אחרישישהעשוריםטרםהתגשםחזונושלבןגוריון
ושלמנסחימגילתהעצמאותאודותמדינתישראלוהחברההישראלית.
במשךהשניםהתפתחהבארץכלכלהדואליתעםמגזרקטןאבלמתקדם
מאדשלטכנולוגיות-עיליתשלצידומגזרנרחבאךבלתייעילשלמגזר
מסורתיושירותים.מצבזהפוגעברמתהצמיחההדרושהלהשגתשגשוג
וביטחון.מעברלכך,הואיוצרפערסוציו-אקונומיבלתיצודקהבאלביטוי
ברמתעוניוהזנחהללאתקדים.זהומצבבלתינסבלעבורכלחברה
משגשגת,ובמיוחדעבוראומההמצויהבמצבשלסיכון.בנוסף,ההשתתפות
הדלהבכוחהעבודהשלגבריםמהמגזרהחרדי,שלנשיםערביות,ומגזרים
אחריםמגבילהבצורהרציניתאתפוטנציאלהצמיחהשלישראל.
זאתועוד,מערכתהחינוךהישראלית,מהגןועדכיתהי"ב,נמצאתבמצב
בעייתיומסוכן.היאמתאפיינתבפיצוללמערכותחינוךמופרדותהמובדלות
עלבסיסקריטריוניםדתייםואתנייםועמידהבפניניסיונותחוזרותונשנות
שלרפורמותחיוניות.
כלהנושאיםהללוואחריםמציביםאתגריםענקייםבפניהדורהזהשל
הישראלים.כדילעמודבאתגריםהללואנונדרשיםלהפגיןשאררוח,חזון,
מסירות,כישרון,התמדהואהבתארץשאינהנופלתואוליאףעולהעל
זהשלדורהאבותהמייסדים.
במהלךהשנתייםהאחרונותמוסדש.נאמןהיהמעורבעמוקותבפיתוחה
שלתוכניתאסטרטגיהלאומיתמקיפההמכונהÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢:
¢ÈÏ·ÂÏ‚†ÌÏÂÚ·†‰¯·ÁÂ†‰ÏÎÏÎ†¨‰È‚Ë¯ËÒ‡Âשבאהלענותלאתגריםהללו.
התכניתהוגשהלראשהממשלה.מוסדשמואלנאמןשיחקתפקידמרכזי
בהכנתה,ובעשותוכך,הואתרם,כךנקווה,אתחלקולנסותלתתפתרונות
לאתגריםהנ"לשבנידורנוניצביםבפניהם.אתפרטיהפרויקטהזהניתן
לראותבפרק"תכנוןלאומי"שבדו"חזה.
לבסוף,אנירוצהלצייןאתחילופיהמשמרותברמההמוסדית.ב1-ביולי
2008בהתאםלתקנותמוסדשמואלנאמן,תבואאלקיצהתקופתכהונתו
שלפרופ'נדבלירון,מנהלהמוסד.נדב,פרופסורלמתמטיקהבטכניון,
הנהיגבחמשהשניםהאחרונותאתהמוסדעםחזוןגדולוחוכמהלעבר
שיאיםחדשיםוהישגיםרבים.הואיוחלףבתפקידועלידיפרופ'משה
משה,פרופסורלפיסיקהתיאורטיתבטכניון.אנימבקשלהביעתודה
והערכהלנדבולקדםבברכהחמהולאחלאיחוליםכניםלהצלחתושל
משה.
¯ÂÓ„˙†·‡Ê†ßÙÂ¯Ù
††††††††††††¯¢ÂÈ
†
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דבר המנכ"ל
∞≤†≤∞∞∏†ı¯Ó†˘„ÂÁ·†¯˙ÂÈ·†·¯‰†˙Â„¯Â‰‰†¯ÙÒÓ†ÈÏÚ·†ÌÈÓÂÒ¯Ù‰
ÌÂÒ¯Ù

1
2
3

ÔÂ¯ÈÏ†·„†ßÙÂ¯Ù

זוהפעםהאחרונהשאניכותבאליכםבתפקידיכמנהלמוסד
נאמן,בפאתיסיומהשלתקופתכהונהרצופהבתחמששנים,
ובמלאת30שנהלמוסדנאמן.
תפקידושלמוסדנאמן,כפישנבעמחזונושלשמואלנאמן
המייסד,הואלסייעבבעיותלאומיותבתחוםהפיתוחהכלכלי,המדעיוהחברתישלישראל,ומותנהע"יהשאיפהלעידוד
בפתרוןבעיותהמדינהלטווחבינוניוארוך.
לצורךזההקיםמרנאמןקרנותאשרפירותיהםמשמשים
לפעילותהמוסד.
חוזקווהשפעתושלמוסדנאמןנובעיםממספרגורמים:
ראשית,זיהוינושאיםבעליהשלכהרחבהמוקדםככלהאפשר.
שנית,בחירתהאנשיםהמתאימיםביותרבארץלהובילולבצע
אתהפרויקטיםביןאםהםבאיםמהאקדמיה,התעשייה,המגזר
הפרטיאומשורותמשרדיהממשלההשונים.שלישית,חוסר
משואפנים,הןבביצועהעבודהוהןבפרסוםהתוצאות-כל
עבודההנעשיתבמוסדנאמןעולהעלאתרהמוסדוכלאחד
יכוללקרואאותהולהדפיסה.רביעית,שיתוףפעולהעםכל
הגורמיםהנוגעיםלענייןולאמתוךתחרות,ואחרון,לאפחות
חשוב,הכספיםהעומדיםלרשותנואשרמאפשריםלנולבחור
אתהפרויקטיםלפיקריטריוןיחידיוהוא:חשיבותלאומית.
האםלעבודתנוישהשפעה?בשנהשלמה,מחודשמרץ2007
ועדלחודשפברואר,2008ביקרובאתרמוסדשמואלנאמן
מעל285,000גולשים.מספרה"הורדות"הכוללשלחומרים
שוניםבאתרעלהעל,103,000ומספרההורדותשלמאמרים
עלהעל!81,000
אתמגווןהנושאיםבהםהמוסדעוסק,וההתעניינותבהם,ניתן
לראותמתוךהסטטיסטיקהשלחודשמרץהאחרון),(2008בו
ביקרובאתרמוסדנאמן20,845גולשים,ניצפו51,995דפים
וסה"כ"הורדו"12,601פרסומיםוחדשות.

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

˙Â„¯Â‰†¯ÙÒÓ

כחאדםמדעיוטכנולוגיבישראל;מוגשלמועצה
הלאומיתלמחקרופיתוח-תתהועדהלנושאכ"א
מדדיםלמדע,לטכנולוגיהולחדשנותבישראל:
תשתיתנתוניםהשוואתית
אסטרטגיהלפיתוחהתעסוקהבקרבהערביםבישראל:
חזוןהרחבתושלהמעמדהבינוניהערבי
באיןחזוןייפרעעם:מטרתעללישראלונגזרותיה
פיתוחבר-קיימאשלאנרגיהבישראל
החוסןהחברתי
ביןמירכוזקיצונילביזורקמצני
ניהולהפסולתבישראל-ביןפיתוחטכנולוגי
לשקיפותציבורית:גיבושכליםלשיחהציבורי
המלווהיזמותעסקיתוחלופותטכנולוגיותלטיפול
בפסולתמוצקה
טכנולוגיותסביבתיות:רואיםרחוקרואיםירוק
סדריעדיפותלאומיתבתחוםאיכותהסביבה
בישראל-מסמךעמדה5
קוויםמנחיםלתכנוןאקלימי-אנרגטישלמבני
מגוריםבאקליםיםתיכוניממוזג-קרירוחם-לח
בחינתהיתכנותהקמתחוותרוחבים-
דו"חמסכםלמחקר
העברתידעבאמצעותמסחורקנייןרוחני
ירידתמפלסיםהמלח,חלופותלפעולה
סדריעדיפותלאומיתבתחוםאיכותהסביבה
בישראל-מסמךעמדה3
הפרטתההשכלההגבוהה
הבדליםבאיכותההשכלהביןאוניברסיטאות
למכללות:בחינהבאמצעותהתמורהבשוקהעבודה
"תעלתהימים"-מטרהאודעהקדומהלפתרון
תכניתלאומיתלתעשייההכימיתבישראל-תקצירים
מחויבותסביבתיתשלהתחבורההציבורית

424
399
343
247
210
201
200
200

197
185
172
154
151
143
139
118
116
114
108
101
3,922

*ראוילציוןכיבעודרובהעבודותהןמ5-השניםהאחרונותהרי
שעבודהמס'11היאמשנת!1992
בשנההחולפתביצעמוסדנאמןמספרפרויקטיםחשוביםביותר.כך
למשל,היההמוסדמעורבבתכניתהלאומיתÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢
,¢ÈÏ‡·ÂÏ‚†ÌÏÂÚ·†‰¯·ÁÂ†‰ÏÎÏÎ†¨‰È‚Ë¯ËÒ‡Âעליהכתבבדו"חזהיו"ר
המוסדפרופ'זאבתדמור.העבודותשלפרויקטזהבשלמותן,אשר
הוובסיסלחלקמהתכנית,יפורסמובהמשךהשנה.ראויהלציוןגם
העבודהלתמיכהבמו"פלמלחמהבטרורבשיתוףעםהמל"ל,אשר
אומצהעלידיהממשלהואףהוקצבלהכסףבתקציבהמדינהשל
שנת.2008
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השנההחולפתעמדהבסימןהבעיותהקשותבמערכתההשכלה
הגבוהה.השביתההארוכהביותרבמערכתההשכלההגבוההבכל
תולדותיה)90ימים(,הסתיימהבהעלאתשכרראויהלמרצים
באוניברסיטאות,אךהבעיותהקשותשלהמערכתעדייןקיימות.
למרותשכמעטשנהחלפהמאזהוגשדו"חועדתשוחט)יוני,(2007
הממשלהטרםדנהבווהאוניברסיטאותחיותמןהידלפה.אםלא
יימצאפתרוןולאתינתןתוספתתקציביתראויהלמערכתההשכלה
הגבוהה,ישראלתמשיךלראותבריחתמוחותמסיביתמהמדינה
ותמשיךלראותהידרדרותבמחקרהבסיסישלה;הכתובתהיאעל
הקיר!
מוסדשמואלנאמןממשיךבפעילותובתחוםההשכלההגבוהה
בשיתוףעםעמותת"בשער"וקרןפולברייט;נמשכתהפעילותשל
הפורוםלהשכלההגבוהה,וקיימנובינוארכנסעםמספרגדולשל
מומחיםבינלאומייםבנושא"הפרטותבמערכתההשכלההגבוהה",
אשריצאלאורכספר.כברכיוםניתןלצפותולשמועאתכלההרצאות
שהתקיימובכנסבאתרהמוסד.גםבנושאבריחתהמוחותאנוחוברים
לגופיםממלכתייםואחרים,הןבהערכתמימדיהתופעהוהןבגיבוש
מדיניותלשמירהעלהמשאבהיחידשישלמדינתישראל-המשאב
האנושי.
אנייכוללהסתכלבסיפוקרבעלתקופתכהונתיכמנהלמוסדנאמן
ולומרבפהמלאכימוסדשמואלנאמןממלאאחרחזונושלהמייסד
שמואל)סם(נאמן.הצלחהזוהיאקודםכלבזכותהצוותהמצויןשל
מוסדנאמןובזכותכלאותםשותפים)ראובסוףהדו"חבדףהתודות(
אשררביםרביםמהםהיושותפיםמתוךחזוןמשותף,ושלאעלמנת
לקבלפרס.לאלהאףלאלהנתונהתודתי.
כמוכןתודהמיוחדתלפרופסורזאבתדמור,יו"רמועצתהמנהלים
שלמוסדשמואלנאמן,אשרמעורבלפרטיפרטיםבכלהקורהבמוסד
ואףיוזםמחקריםויחדעםזאתמאפשרלמנהלמרחברבלפעולה
עצמאית.
ולבסוף,לפרופסורמשהמשה,המנהלהנכנס,אנימאחלשיובילאת
מוסדנאמןלשיאיםחדשים.
†††††


†ÔÂ¯ÈÏ†·„†ßÙÂ¯Ù
†††Ï¢ÎÓ
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תוכן עניינים
30

Ï‡¯˘È·†Ú„Ó‰†ÔÂÓÈÓ

31

Ï‡¯˘È·†È‚ÂÏÂÎËÂ†ÈÚ„Ó†È˘Â‡†ÔÂ‰

32

‰‰Â·‚‰†‰ÏÎ˘‰‰†˙ÂÎÈ‡†ÏÚ†‰Ë¯Ù‰‰†˙ÂÚÙ˘‰

33

È˙Â·¯˙≠·¯†¯˘˜‰·†ÈËÓ˙Ó†ÍÂÈÁ‰†‰˘„Á†‰˘È‚
ÈÓÂ‡Ï†ÔÂÁË· Æμ

ÈÓÂ‡Ï†ÔÂÎ˙ Æ±
10

˙È˙¯·Á†˙ÈÏÎÏÎ†‰È‚Ë¯ËÒ‡Â†ÔÂÊÁ†≤∞≤∏†Ï‡¯˘È
ÈÏ·ÂÏ‚†ÌÏÂÚ·

10

פרופ'זאבתדמור- טוראישי-

12

 מינוףמו"פ-

13

 השכלהגבוהה-

34

ENS-ÈÓÂ‡Ï‰†ÔÂÁË·‰†˙ÏÎÏÎ

14

 אסטרטגייתפיתוחתשתיותלאומיות-

35

˙ÏÎÏÎ†ÏÚ†ÏÏÁ‰†˙ÈÈ˘Ú˙†Ï˘†‰ÚÙ˘‰‰†˙Î¯Ú‰
®ENS†˙¯‚ÒÓ·©†Ï‡¯˘È

15

 איכותסביבה-

16

≤∞μ∞†Ï‡¯˘È

¯Â¯Ë†ÌÚ†˙Â„„ÂÓ˙‰Ï†Ù¢ÂÓ†Ë˜ÈÂ¯Ù

17

Ï‡¯˘È†Ï˘†˙ÈÓÈÎ‰†‰ÈÈ˘Ú˙‰

36

‰È„Ó†≠†‰¯·Á Æ∂

‰È‚¯‡ Æ≤

37

Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†‰‚Â˘‚˘Ï†ÌÈ‡˙

18

‰È‚¯‡‰†ÌÂ¯ÂÙ

38

Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†È˙¯·Á‰†ÔÒÂÁ‰

20

ÈÓÏÂÚ‰†ÏÂ˙‡≠ÂÈ·‰†˜Â˘·†Ï‡¯˘È†Ï˘†‰ÓÂ˜Ó

39

®‰È‚¯Â¯ÈÎ©†È¯·‚†˙ÂÁÓ˙‰†ÌÂÁ˙Ï†˙Â‡ÙÂ¯†˙ÒÈÎ

40

ÌÈÏÂÚÏ†ÌÈ¯ßˆÂ‡Â†‰ËÈÏ˜‰†„¯˘Ó

41

˙ÂÈ·¯Ú†ÌÈ˘†·¯˜·†‰˜ÂÒÚ˙†˙ÂÓ‚Ó
‰ÏÎÏÎ†¨‰ÈÈ˘Ú˙†¨‰È‚ÂÏÂÎË†¨Ú„Ó Æ∑

‰·È·Ò†˙ÂÎÈ‡ Æ†≥
21

‰·È·Ò‰†˙ÂÎÈ‡†ÌÂÁ˙·†˙ÈÓÂ‡Ï†˙ÂÈÈ„Ó 

22

ÁÏÓ‰†ÌÈ†ÌÂ˜È˘

23

Ï‡¯˘È·†˙ÏÂÒÙ‰†ÏÂ‰È

42

ÈÓÂ‡Ï†Ù¢ÂÓÏ†ÌÈ„„Ó

23

 ביןפיתוחטכנולוגילשקיפותציבורית-

43

Ï‡¯˘È·†‰È‚ÂÏÂÎËÂ

24

 הפרדתפסולתבמקורבחיפה-

44

‰È‚ÂÏÂÎËÂÈ·†˙ÂÈ˘Ú˙†ı·˜Ó

25

˜Â¯È†ÌÈ‡Â¯†˜ÂÁ¯†ÌÈ‡Â¯†∫‰·È·Ò†˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË

45

Ï‡¯˘È≠Â„Â‰†∫˙Â˘„Á‰†ÌÂÁ˙·†˙ÈÓÂ‡Ï†˙ÂÈÈ„Ó ††

26

47

˙È¯‡ÏÂ˜ÏÂÓ†‰È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡·†‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡†È¯˜ÁÓ
Ï‡¯˘È·†ÔË¯Ò†Ï˘

ÌÂÁ˙·†˙ÂÈÓÂ˜Ó‰†˙ÂÈÂ˘¯·†ÏÂ‰ÈÂ†‰ÏÎÏÎ†˙ÂÓÊÈ
‰·È·Ò†˙ÂÎÈ‡

27

˜Â¯È†ÒÂÙÓ˜

28

˙ÂÓÎÒ‰†˙¯ÈˆÈÂ†¯Â˘È‚†¨‚ÂÏ‡È„

48

˙ÈÓÂ‡Ï†˙ÂÈÈ„Ó†∫Ï‡¯˘È·†˙Â˘„Á‰†˙Î¯ÚÓ
ÌÈÈ˙Â·¯˙†ÌÈË˜ÙÒ‡Â
˙ÈÓÂ‡ÏÈ·†˙ÂÏÈÚÙ Æ∏

49

PRIME

È˘Â‡†ÔÂ‰Â†ÍÂÈÁ†¨˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Æ¥
29

‰‰Â·‚†‰ÏÎ˘‰Ï†ÌÂ¯ÂÙ‰

29

 כנסהפרטתמערכתההשכלההגבוהה-
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51

RICAFE2

52

˙È¯Â·Èˆ‰†‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰

53

˙Â˘„Á‰†˙„ÂÎÏÓ
ÌÈÈÓÂ‡Ï†ÌÈË˜ÈÂ¯Ù†˙Î¯Ú‰ Æπ

54

ÔÂÈÎË·†ÈÚ„Ó≠ÈÒ„‰‰†¯˜ÁÓ‰†˙ÂÎÈ‡
ÌÏÂÚÏ†‰‡ÂÂ˘‰· Ï‡¯˘È·†˙Â¯Á‡†˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡·Â

55

ÔÂÎÓ‰†Ï˘†˙ÂÏÈÚÙ‰†˙Â‡ˆÂ˙†˙Î¯Ú‰
È¯·†ÏÒ‡¯†˘¢Ú†‰È‚ÂÏÂÎËÂÏ

56

ÔÂË‚Ó†˙ÈÎÂ˙†˙Î¯Ú‰
Ú„ÈÓ†È¯‚‡Ó Æ±∞

57

9
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ÔÂÂ˜Ó†È˙¯·Á†Ú„ÈÓ†ÏË¯ÂÙ†≠†¢ÌÈÏ‡¯˘È‰¢

58

ÌÈÈ¯ËÓÂÈÏ·È·†ÌÈÏÎ·†˘ÂÓÈ˘ †††††

59

ÒÎÈÏÈ¯‚†È·ˆ †††††

60

Ë¢‚Ó †††††

61

ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡ Æ±±

62

„ÒÂÓ‰†˙ÂÈÂÏÈÚÙ Æ±≤

65

ÔÓ‡†‰ÈÏÈÒÈÒÂ†ÌÒ†˘¢Ú†Ô¯˜‰†Æ±≥

66

®≤∞∞∑©†ÌÈÓÂÒ¯Ù†˙ÓÈ˘¯†Æ±¥

70

ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡†ÌÈÙ˙Â˘Ï†˙Â„Â˙†˙ÓÈ˘¯†Æ±μ

71

ÔÓ‡†„ÒÂÓ†˙ÂÂˆ†Æ±∂
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תכנוןלאומי

ישראל/2028טוראישי

ישראל:2028חזוןואסטרטגיהכלכליתחברתיתבעולםגלובלי
פרופ'זאבתדמור-יו"רמוסדשמואלנאמן

במהלךהשנתייםהאחרונותמוסדשמואלנאמןהיהמעורב
עמוקותבפיתוחהשלתכניתאסטרטגיהלאומיתמקיפה
המכונה‰¯·ÁÂ†‰ÏÎÏÎ†¨‰È‚Ë¯ËÒ‡Â†ÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢:
·.¢ÈÏ·ÂÏ‚†ÌÏÂÚ
התכניתהאסטרטגיתהוכנהביוזמתובתמיכתהנציבות
ארה"ב-ישראללמדעוטכנולוגיהבהשתתפותמוסדשמואל
נאמןבטכניון,ובהנהגתועדתהיגויציבוריתשכללהאת:
ד"ראליאופר,המדעןהראשיבמשרדהתעשייההמסחר
והתעסוקה,אלוף)מיל(פרופ'יצחקבן-ישראל;מריורםיהב
מנכ"למט"ן-המכוןהטכניונילניהול,פרופ'יהושעיורטנר,
מאוניברסיטתתלאביבובעברנשיאהאקדמיההלאומית
הישראלית,מררפימאור,מנכ"לאי.סי.אייטלקום,מרדוד
מירון-וופנר,מנכ"להמועצהלמדעוטכנולוגיהארה"ב-ישראל;
מרסמיפרידריך,מנכ"לשלדור;פרופ'זאבתדמור,יו"ר
מוסדשמואלנאמןונשיאלשעברשלהטכניון.מראלי
הורביץ,יו"רטבע,כיהןכיו"רהוועדה,שנוהלהע"ימרדוד
ברודט,יו"רחברהנאמניםשלאוניברסיטתבןגוריוןולשעבר
מנכ"למשרדהאוצר,ואתהוועדהריכזהמיכלאיתן,לשעבר
סגניתנשיאשלחברתצ'קפוינט.
הכנתהתכניתנמשכהלמעלהמשנתייםוכללהכ60-מומחים
מתחומיהעסקים,הממשלוהאקדמיהשפעלובמסגרתשל
תשעהצוותיעבודה.התכניתהאסטרטגיתהלאומיתהזו
משלבתביןגורמיםכלכלייםוחברתייםשנועדולענותעל
הצהרתהחזוןהבאה:
˙ÂÁ˙ÂÙÓ‰†˙ÂÈ„Ó‰†±∞≠±μ≠Ó†˙Á‡†‰È‰˙†Ï‡¯˘È†˙È„Ó
·‰ÏÎÏÎ†‰·†ÌÈÈ˜˙˙†Æ˘ÙÏ†‰ÒÎ‰‰†Ï˘†ÌÈÁÂÓ·†¨ÌÏÂÚ
¨˙È˙Â·¯˙‰†‰˙ÏÂÎÈ†ÏÚ†˙Ú˘‰†¨˙‚Â‰Â†˙ÊÂ‡Ó†¨˙È˘ÙÂÁ
‰È„Ó‰†Æ˙ÂÓÊÈÂ†˙Â˘„Á†¨È˘Â‡‰†ÔÂ‰‰†¯˘ÂÚ†¨˙È‚ÂÏÂÎË≠˙ÈÚ„Ó
˙˘˙·ÂËÏ†˙Â˘ÚÏ†Û‡˘˙†‡È‰†Æ‰È¯Ê‚Ó†ÏÎ†ÛÂ˙È˘·†˙‡Ê†ÏÎ†‚È
Æ‰Ï˘†¯ÈÚˆ‰†¯Â„‰†„È˙Ú†ÔÚÓÏÂ†Ì‰ÈÈÁ†˙ÂÎÈ‡†ÔÚÓÏ†¨‰ÈÁ¯Ê‡†ÏÎ
ÏÎ†ÔÈ·†‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘†˙ÂÚˆÓ‡·†‰Ï‡†ÏÎ†˙‡†‚È˘˙†‰È„Ó‰
‰È„Ó‰†Ï˘†‰ÈÂÓÈ„†˜ÂÊÈÁÂ†‰ÈÎ¯Ú†ÏÚ†‰¯ÈÓ˘†ÍÂ˙†¨‰È¯Ê‚Ó
·ÆÈ„Â‰È‰†ÌÏÂÚ·†‰ÈÙ˙Â˘†ÈÈÚ·Â†‰È·˘Â˙†ÈÈÚ
התכניתהאסטרטגיתהזאתמהווהציוןדרך,משוםשבפעם
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הראשונהגובשוחזוןואסטרטגיהכלכליתחברתיתכוללנית
לטווחהרחוקהמאגדתבתוכהאתמכלולהמרכיביםהחיוניים
להבטחתהצלחהעתידיתוקיוםמתמשך.ישראל,עלפי
מסקנותהתכנית,לאתוכללשרודלאורךימיםעם"הכלכלה
הדואלית"הנוכחית,כאשרמחדישמגזרשלטכנולוגיית
עילית,קטןיחסיתוברמתיעילותעולמיתגבוהה)הקטר
שלהכלכלה(,ומאידךמתקייםבהמגזררחבהרבהיותר
המושתתעלטכנולוגיהחסרתתחכוםובלתייעילהוענפי
שירותיםציבורייםבלתייעילים.כלכלהכזו,כמוגםהחברה
שבמסגרתההיאמתקיימת,היאבלתייציבהבבסיסהואינה
מסוגלתלספקאתהכנסהלנפששישראלזקוקהלהלשם
כינוןכלכלהיציבהובתקיימא.כמוכן,היאאיננהיכולה
לספקרמתחייםשלמדינהמפותחתאולהבטיחאתצרכי
הביטחוןהמשמעותייםשלה.
יתרהמזו,זהבלתינמנעשמבנהשלכלכלהדואליתיוביל
לחברהמפוצלתהמורכבתממיעוטהחיהיטב)במרכזהארץ(,
ומרובגדולומתוסכלשלבעליהכנסהנמוכה)הגרבפריפריה(
שמתקייםמחוץלגבולותההצלחהוהרווחה.פערסוציו-
אקונומיכזהיוביללחברהלאמלוכדתובלתייציבההטומנת
בחובהפצצתזמןמתקתקת.
אחדהממצאיםהחשוביםבדו"חזההואשכדילהשיגתמ"ג
לנפשהמשתווהלזושלמדינהמפותחת-ישלבטלאת
הכלכלההדואליתע"יהגברהחדהשליעילותשלהמגזר
המסורתיושלהשירותים-מהשיובילבהכרחלהקטנת
הפערהחברתי-כלכליהענקבחברהשלנו,ובהמשךיביא
ליתרלכידותויציבות.ייתכןשמהשמוסריות,הגינות
וחמלהלאהצליחולחולל,אוליצורךכלכליקרופרגמאטי
יעשהכן.
התכניתגםמציינתשבפרספקטיבההיסטורית,ההצלחה
הנוכחיתשלמגזרטכנולוגייתהעילית,עלולהלהיותתופעה
חולפת,וזאתאםלאתאומץאסטרטגיהלאומיתמתאימה
אמיצהומרחיקתראות.כיישלזכורשטכנולוגיותהעלית
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תכנוןלאומי

שלהיום,הנשענותבאופןכלליעלהאלקטרוניקה,
המחשביםוהתקשורת,הןתוצאהשל50שנותהשקעה
בתשתיתהביטחונית,בהלתחומיםאלהישחשיבות
מכרעת.ברם,הגלהבאשלטכנולוגייתהעיליתינבע
מתחומיםאחרים,כגון:מדעיהחיים,ביולוגיהמולקולארית,
ננוטכנולוגיה,מדעיהחומר,כימיהופרמצבטיקהועוד-
ששורשיהם,נטועים,לאבמערכתהביטחון,אלאבמעבדות
המחקרהבסיסישלהאוניברסיטאות.מתוךהמעבדות
הללויצמחוגםהטכנולוגיותהחדישותוגםהבוגרים
המיומניםהיכוליםלטפלבהן,לאמצןולקדמן,ביןשפותחו
בישראלאוביןשיובאוממקומותאחריםבעולם.בנוסף,
גםהדורהבאשלטכנולוגייתתקשורתהמידעיגיעבאופן
הולךוגדלמהמדעהבסיסי,כמושקורהלמשלבתחום
המחשובהקוונטי.לפיכך,בהיעדרהשקעותמאסיביות
במחקרהמדעי,ובהיעדרבמדיניותלאומיתהולמתשל
קידוםמערכתההשכלההגבוההכולה,המבטיחהלצד
הצטיינותמדעיתגםנגישותאוניברסאליתללימודיםעל
תיכוניים,איןזהברורכיצדמוסדותאלויוכלולספקאת
הידעהמדעילטכנולוגיותהעתידיותואתמשאביהאנוש
הדרושיםלחיסולהשלהכלכלההדואלית.

ישראל/2028טוראישי

שלמדיניותהתעסוקהוהשירותיםהציבורייםהנוכחית,
וחוסריכולתםלאמץולקדםשינוייםרדיקאלייםהדרושים
למימושאסטרטגיהלאומיתחדשה.
ולבסוף,היאגםנותנתדעתהלמחסורהאדירשלתשתיות
פיסיותהנחוצותלשאתכלכלהמודרניתנמרצת,ולחיוניות
המודעותלבעיותהסביבהולהשקעותהמסיביותהנחוצות
לשמרה.
התכניתכולהמוצבתבפרספקטיבהשלהעולםהגלובלי
עלשוקיההתחרותייםבהםתמידמתמודדיםעםהטובים
ביותר.בהםהחלשיםלאקיימים,הבינונייםנשחקיםורק
המצטייניםשורדים.ועלכןהצטיינותבכלהשטחיםהיא
כורחלאומילמדינתישראל.
·‚„ÒÂÓ˘†ÌÈ‡˘Â‰†ËÂ¯ËÂ¯Ù†¯˙È·†˙Â¯‡Â˙Ó†‰Ê‰†Á¢Â„‰†ÛÂ
˘Æ≤∞≤∏†Ï‡¯˘È†˙ÈÎ˙·†ÏÈ·Â‰†ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†˙ÈÎ˙‰

התכניתעוסקתגםבמענההבלתיהולםהניתןבתחום
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ישראל/2028מו"פ

מו"פומינוףטכנולוגיותמתקדמות-ליצירתצמיחהכלכלית
מתמדתומאוזנת
בראשהפרויקטעמדפרופ'דןפלדמאוניברסיטתחיפה;ראשיצוותים:פרופ'מוריסתובל
ופרופ'עוזידה-האן;מתאמיהפרויקט:משהאלעדונפתלימוזר;עוזרמחקר:ארקדיכצמן
פרויקטזההואחלקמתכניתÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢
,¢ÈÏ‡·ÂÏ‚†ÌÏÂÚ·†˙È˙¯·Á†≠†˙ÈÏÎÏÎ†‰È‚Ë¯ËÒ‡Âשלהמועצה
למדעוטכנולוגיהארה"ב-ישראל)(USISTCאשרנתמכה
גםע"ימוסדשמואלנאמן.תכניתזו,בהנהגתמראלי
הורביץ)יו"רטבע(ומרדודברודט,מגבשתמטרהאסטרטגית
שתציבאתישראלביןהארצותהמתקדמותבעולםבמונחים
כלכלייםוחברתיים.צוותהמו"פוהטכנולוגיההואאחד
מששתהצוותיםבתכניתשפועלבחסותמשותפתשל
מוסדשמואלנאמןוהמועצהלמדעוטכנולוגיה
ארה"ב-ישראל.משימתושלצוותהמו"פוהטכנולוגיההיא
לעצבתכניתלמדיניותאסטרטגיתלעידודהחדשנות,
טיפוחפעילויותמחקרופיתוח,והטמעתטכנולוגיות
מתקדמותבענפיהמשק,לרבותענפיתעשיהושירותים
מסורתיים.זאת,במטרהלהשיגצמיחהכלכליתמתמדת
ומאוזנת,תוךצמצוםפעריםכלכלייםוחברתייםע"ימינוף
היכולותהמוכחותשלישראלבתחומיהמחקרהמדעי
והטכנולוגי,והצלחותיהבתחומייזמותוטכנולוגיותעילית.
צוותהמו"פוהטכנולוגיהבתכניתפעלבשניכיוונים,

12

במקביל,ובעזרתשניצוותים.סה"כעבדועלהפרויקט12
חוקריםממוסדנאמןומאוניברסיטאותשונותבארץ.
צוותאחד,בראשותפרופ'מוריסתובלמהאוניברסיטה
העברית,גיבשעקרונותוהמלצותאופרטיביותלמדיניות
תמיכהממשלתיתבפעילויותהמחקרוהפיתוחבמשק
הישראליויצירתהתשתיותהנדרשותלכך.הצוותהשני,
בראשותפרופ'עוזידההאןמהטכניון,סרקבאופןשיטתי
ענפיתעשיהושירותיםשונים,נתוניפריוןענפייםבארץ
ובעולם,ותחומימצוינותטכנולוגיים-כדילזהותתחומי
הידעוטכנולוגיותמתקדמותאותםניתןלמנףלשיפור
הפריוןבענפיהמשקהשונים.
המלצותהצוותיםסוכמובמספרדוחותשמופציםכניירות
עבודהשלמוסדשמואלנאמן.תמציתההמלצותמופיעה
בשניפרקיםבדו"חהסופישלהתכניתלחזוןואסטרטגיה,
שהוגשלממשלתישראלע"יהמועצהלמדעוטכנולוגיה
ישראל-ארה"בבחודשמרץ.2008
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†˙ÈÎ˙‰
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ישראל/2028חינוך

השכלהגבוהה
בראשהפרויקטעמדפרופ'זאבתדמור

אחדהנושאיםהאסטרטגייםהמרכזייםהמטופליםבדו"ח
ÌÏÂÚ·†˙È˙¯·Á≠˙ÈÏÎÏÎ†‰È‚Ë¯ËÒ‡Â†ÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢
‚¢ÈÏ‡·ÂÏהואמערכתההשכלההגבוהה.הדו"חקובעכי
מערכתההשכלההגבוההבמדינהאמורהלשחקתפקיד
מפתחבהגשמתהיעדיםשהוצבובדו"ח.כדילממשזאת,
מערכתההשכלההגבוההחייבתלעבורגידולמשמעותי
ורפורמהנרחבת.מערכתההשכלההגבוההכיוםמורכבת
משבעאוניברסיטאותמחקר,האוניברסיטההפתוחה
וששיםוחמשמכללותשלומדיםבהןמאתייםוחמישים
אלףסטודנטים.המערכת)להוציאאתהמכללותהפרטיות(
מנוהלתבעיקרהע"יהמועצהלהשכלהגבוההשהוקמה
עלפיחוקשלהכנסתוע"יהוועדהלתכנוןולתקצוב,
הפועלתכתתועדהשלהמועצהלהשכלהגבוהה,ושהוקמה
עלפיהחלטתממשלה.
Ì˘È†‰‰Â·‚‰†‰ÏÎ˘‰‰†˙Î¯ÚÓÏ†¨ÈÓÂ‡Ï†ÔÂÎ˙†Ï˘†Ë·È‰‰†ÔÓ
˘∫ÌÈÈÊÎ¯Ó†ÌÈ„ÚÈ†‰˘ÂÏ
א .קידוםמחקרבסיסיברמהעולמיתבתחומיהמדעים
וההנדסהוזאתכדילהבטיחאתהימצאותהשלישראל
בקוהראשוןשלטכנולוגיותהעיליתהעתידיות.
ב .הכשרתהמשאביםהאנושייםוהכשרתהמנהיגותשמדינה
מודרניתזקוקהלהבכלהתחומים.
ג .לאפשרשבתוך20שנהיהיו75%מבנישנתוןנתוןבעלי

השכלהעלתיכונית,מהשיציבאתמספרהסטודנטים
במדינהעל750,000איש.
הדו"חקובעשכדילהגשיםאתהיעדיםהנ"לדרושים,הן
תוספתתקציבלאומיתוהןרפורמהנרחבתשלהמערכת.
הדו"חממליץעלצעדיהמפתחהבאים:
א .להגדילבאופןניכראתמימוןהמחקרהבסיסיושינוי
במדיניותהמימוןשלות"תכךשמימוןמחקרמוסדי
יוסטבהדרגהלטובתמימוןמחקרלאומיתחרותי.דבר
זהיבטיחמימוןהולםלמדעניםולצוותיהמחקרהטובים
ביותרבמדינה,כךשלפחות2-3אוניברסיטאותמחקר
יוכלולהגיעלרמהגבוההמאדולהימנותבין15
האוניברסיטאותהטובותבעולם.
ב .לכלולאתכלהמוסדותהעלתיכונייםהדו-שנתיים
במערכתההשכלההגבוההולאפשרלהןלהעניקתואר
אקדמינלווה.
ג .להשיגאמנהביןהסוגיםהשוניםשלהמוסדותכדי
לאפשרפתיחותומעברקלשלסטודנטיםמסוגאחד
שלמוסדלמשנהו.
ד .לבזרסמכויותנרחבותשלהמועצהלהשכלהגבוהה
ושלהוועדהלתכנוןותקצובלמוסדותהאקדמייםעצמם.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†˙ÈÎ˙‰
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ישראל/2028תשתיות

ת כ נ ו ן  ל א ו מ י

אסטרטגייתפיתוחתשתיותלאומיות
בראשהפרויקטעמדו:פרופ'יהודהחיות)יו"ר(,פרופ'ארנוןבנטורופרופ'אדםמזור;
מתאםהפרויקט:משהאלעד

פרויקט"אסטרטגייתפיתוחתשתיותלאומיותבישראל
לשנת,"2028מתוךהתכנית‰È‚Ë¯ËÒ‡Â†ÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢
,¢ÈÏ‡·ÂÏ‚†ÌÏÂÚ·†˙È˙¯·Á≠˙ÈÏÎÏÎמתמקדבניתוח
הביקושיםהעתידייםלתשתיותפיזיותבמדינתישראל
והיכולתלהקיםמערכותתשתיתהולמותהעונותעל
הביקושיםהצפוייםבישראלבעוד20שנה.כמתווהראשוני,
קבעהמחקרלבחוןאתהביקושיםהחזוייםשלהתשתיות
אלמולתשריט"עסקיםכרגיל",תוךהדגשתהבעיות
המרכזיותוהאילוציםהקשוריםבהבטחתההיצע.
הפרויקטמתייחסלתחומיהתשתיתהבאים:תחבורה
יבשתית-כבישיםורכבות,מערךנמליהיםוהאוויר,ייצור
והפצתאנרגיה,תשתיותמיםוסביבהופיתוחכוחאדם
נידרשוהכשרתובענפיהבינויוהתשתיות.
פרויקטהתשתיותהלאומיות,משתלבבפרויקט
אסטרטגי-לאומיהמבוצעבמסגרתהמועצהלמדע
וטכנולוגיהשלארה"בוישראל).(USISTCהרעיוןביסודו
הואלהתוותאסטרטגיהלאומיתלהתחדשותכלכלית
מודרניתתוךמיקודבחברהאיכותיתכאשרשנתהמטרה
היא)2028שמוניםשנהלהקמתמדינתישראל(.
האסטרטגיההעתידיתשלהעבודההיאמחויבתהמציאות
לנוכחהיעדיםהכלכלייםוהחברתייםשנקבעוותחזיות
האוכלוסייהלעשריםהשניםהבאות.
מחקרהתשתיות,שנערךבמוסדשמואלנאמןונתמךעל
ידו,בוחןאתההשלכותשלמערךהתשתיותהלאומיות
עלהפיתוחהכלכלי-חברתישלהמדינהועלאיכותהחיים.
העבודהמנסהלהגדיר,בהיבטאחד,היכןומתימערכות
התשתיתהנבחנותהופכותלחסמיםלצמיחהכלכלית
וכיצדניתןלמנועחסמיםכאלו.בהיבטשני,העבודהמנסה
להעריךכיצדמערכותהתשתיתיכולותלתמוךולעודד
צמיחהופיתוחבמדינה.העבודהמדגישהאתהחדשנות
והתחכוםשלענפיםקיימיםוכיצדהםעשוייםלגרום
לפיתוחהזדמנויותעסקיותותרומהלמינוףתעסוקתי
וטכנולוגי.
במקבילנבחניםבמסגרתהפרויקט,יחסיהגומלין
וההשפעותההדדיותשלמערכתהתשתיות-עםנושאים

14

נוספיםהמרכיביםאתפרויקטהאסטרטגיה
הכלכלית-חברתיתשלהמדינהכגון:מינוףטכנולוגיות,
פריוןותפוקה,גלובליזציה,מיסודתהליכימטה,נושאי
חברהותעסוקהומערכתההשכלההגבוהה.בסיכומושל
דבר,כלאלוישולבובמודלכלכלישפותחעלידיצוות
המחקרהכלכלי.העבודהמתחלקתלמספרצוותים:תחבורה
יבשתית-פרופ'דורוןבלשהומרגדעוןהשמשוני;איכות
הסביבה-פרופ'יורםאבנימלךוד"ראופירהאילון;אנרגיה
פרופ'דניצ'מנסקיוד"רמריהמרינוב;הוןהאנושי,בינויותשתיות–פרופ'יחיאלרוזנפלדורו"חאדםבוכמןונמלים
פרופ'יהודהחיות.ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†˙ÈÎ˙‰
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ישראל/2028סביבה

ת כ נ ו ן  ל א ו מ י

איכותהסביבה
בראשהפרויקטעמדופרופ'יורםאבנימלךוד"ראופירהאילון

בעולםהמודרני,בעידןשלגלובליזציהוניידותעובדים,
מהווההסביבההנאותהתנאיבסיסילקיוםולפיתוח.זאת
ועוד,עםהעלייהברמתהחייםשלהאוכלוסייהעולהגם
הדרישהלאיכותחייםואיכותסביבה.ניצולבלתימושכל
שלמשאביהטבעוהסביבההמוגבלים,ופגיעהסביבתית
בהםיכוליםלהביאלנזקיםבלתיהפיכים,כאשרלאקיימות
טכנולוגיותאואמצעיםכלכלייםלשקמם.לפיכך,תוכנית
ÌÏÂÚ·†˙È˙¯·Á†≠††˙ÈÏÎÏÎ†‰È‚Ë¯ËÒ‡Â†ÔÂÊÁ†∫≤∞≤∏†Ï‡¯˘È¢
‚,¢ÈÏ‡·ÂÏמתייחסתגםלפןהסביבתיומסיקהמסקנות
ברורותלגביו.
מסקנותהפרקהסביבתימצביעותעלכךכיהפיתוח
הכלכליבישראלחייבלהיותמושתתעלמדיניותסביבתית
עקביתוברורהוכיללאקביעהוביצועמדיניותסביבתית
נאותהלאיוכלהמשקהישראלילצמוחבשיעורהרצוי.
השמירהעלהמרחבהפתוח,במדינהכהצפופהכמוישראל,
מחייבתיוזמות,נחישותוהעלאתהמודעותהציבורית.
המודעותחייבתלהיותגםבמרחבהעירונישבומרוכזים
מרביתתושביישראלוגםבמרחבהכפרישהואאזורהקיט
והנופששלימיהפנאי.

כמוכן,ישצורךבתיאוםבין-משרדיבכלנושאיהתשתיות
והסביבה,דברהמחייבהקמתמערכתמשותפתלמשרדי
הממשלה"-קבינטתשתיותופיתוח".ההשקעותבתחום
הסביבהצריכותלהיותבסדריגודלדומיםלהשקעות
במדינותהמפותחות,קרי,כ1.5%-מהתל"ג.בסיכומושל
דבר,המסקנההמתבקשת,מבחינתהחוקריםהיאשככל
שנקדיםלתכנן,וככלשנקדיםלטפלבבעיותהסביבתיות
ונשקיעבמניעתן,העלויותלמשקתהיינהנמוכותיותר
והתועלותתהיינהגבוהות.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†˙ÈÎ˙‰
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ת כ נ ו ן  ל א ו מ י

ישראל2050

אסטרטגייתפיתוחתשתיותלאומיותבישראללשנת2050
בראשהפרויקטעומדים:פרופ'יהודהחיות)יו"ר(,פרופ'ארנוןבנטור;מתאםהפרויקט:משהאלעד

פרויקט",אסטרטגייתפיתוחתשתיותלאומיותבישראל
לשנת,"2050עוסקבגיבושאסטרטגייתפיתוחארוכת
טווחשלתשתיותפיזיותבמדינתישראל.מטרתהפרויקט
היאלהתוותעקרונותוכיווניפיתוחשלתשתיותלאומיות
הכוללותאתמערכותהתחבורההיבשתית-כבישים
ורכבות,נמלים,מערכותהספקהוהולכהשלאנרגיהלסוגיה,
נושאיהמיםוהסביבה.ביןהשארנבחניםגםתשריטיםשל
הקשרעםהתשתיותהפיסיותשלמדינותשכנותבאזור.
המחקרמתמקדבנושאיםלאומיים,תוךשימתדגש
בחשיבהמערכתית,אינטגרטיביתובחינתיחסיהגומלין
ביןמערכותהתשתיתהשונות.
נושאיםאלונבחניםעלרקעההיבטיםהכלכליים,החברתיים
והפיזייםשלמדינתישראל.התמקדותמיוחדתשל
הפרויקטהיאעלהדגשתהממשקיםוהזיקהההדדיתבין
המרכיביםהשוניםשלהתשתיתהפיזיתשלמדינתישראל,
לדוגמא:השפעתפיתוחהתחבורהלענפיה,מקורותאנרגיה
שוניםאוהתפלתמייםעלאיכותהסביבה.הנושאיודגם
באזורגיאוגרפישיבחר,כגוןאזורחיפהוהמפרץעםשלל
מרכיביהתשתיתשבו,השפעותהגומליןביניהם
והאינטרסיםהמנוגדים-עיר,נמל,תחנתכוח,שדהתעופה,
כבישים,מסילותברזל,איכותסביבה,זהוםאוויר,מרחבים
פתוחים,נופשוקייט.

16

בנוסףייבחנו,קבועיהזמןהארוכיםהקשוריםלתכנון,
תקצובובצועתשתיותלאומיותוהצורךבשמירתאופציות
לפיתוחעתידיהמחייבותחשיבהאסטרטגיתארוכתטווח.
דגשמיוחדניתןלשילובבאמצעיםוטכנולוגיותחדישים
המבוססיםעלהמחקרהמדעיוהניסיוןהבינלאומי.צוות
פרויקטהתשתיותהלאומיותמנתחאתהביקושיםהחזויים
שלמרכיביהתשתיתהפיזיתלאורתחזיותגידול
האוכלוסייהוהתשריטיםהשוניםשלהצמיחההכלכלית.
כמתווהבסיסיוראשוניקבעהמחקרלבחוןאתהביקושים
החזוייםשלהתשתיותאלמולתרחיש"עסקיםכרגיל".
במסגרתניתוחזהמאותריםהחסמיםהעיקרייםהקשורים
בתשתיותלפיתוחהכלכליוהאילוציםהפיסיים,הסביבתיים,
החברתייםוהמוסדייםאשרנובעיםמהתרחישהנ"ל.במקביל
נבחנתהתרומההאפשריתשלפיתוחתשתיותבגישה
אינטגרטיביתהמתייחסתלמרכיביהכלכלה,החברה
והסביבהוהערכתהפרישההמרחביתוהתשתיותכגורמים
לצמיחה.
הפרויקטמורכבמחמישהצוותימחקר:צוותניהולהפרויקט
וועדתההגוי;צוותתחבורהיבשתית)כבישיםורכבות(;
צוותאנרגיה;צוותמיםוסביבהוצוותנמלים.
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תכניתלאומיתלתעשייההכימיתבישראל
בראשהפרויקטעמדד"רגלעדפורטונה;מרכזהפרויקט:משהאלעד

פרויקט"תכניתלאומיתלתעשייההכימיתבישראל",הוא
פרויקטרחבהיקףשמוסדשמואלנאמןמובילמשנת
.2004הפרויקטמנתחאתענפיהכימיהוהפרמצבטיקה
שמיוצרים ומפותחים בישראל ,בהווה ובעתיד ,מציג
אלטרנטיבות,וענפיםחדשיםבתחום,מעלההשוואותעם
שווקיםגלובלייםומציעכלימדיניותלמקבליההחלטות
בממשלהליישום.שותפיםבו,מלבדמוסדשמואלנאמן,
הממשלה  -משרד האוצר ,והתאחדות התעשיינים.
במהלךהשנים,2005-2006פעלובמסגרתהפרויקטארבע
ועדותהמחקר,שעסקובניתוחענפיהכימיהוהפרמצבטיקה:
¢‰ÈÓÈÎÏ†ÍÂÈÁ¢בראשותפרופ'יהודיתדוריÌÈÂÂÈÎ¢,
¢ÌÈ˘„Á†ÌÈÈ‚ÂÏÂÎËבראשותפרופ'יואלששון",תשתית
ותעשיהירוקה"בראשותפרופ'יורםאבנימלךו"מדיניות
לאומית"בראשותאוהדאורנשטייןוראובןוקס.הוועדות
סיימואתעבודתהאיסוף,המחקרוהניתוחשלהממצאים
השוניםולאחרמכןכתבואתחוברתהסיכום)חוברת
תקצירים(.במועדמאוחריותרנכתבהונערכהגםהחוברת

עםהחומרהמלאשלהפרויקט)חלקב'(אשרהוצגה
לקברניטיהמדינהוהמשק,כמוגם,בפניפורוםנכבדשל
אנשימשקוכלכלהבוועידתישראלילעסקיםשהתקיימה
ב9-לדצמבר2007בת"א.
∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ†ÌÈ‡˘Â†Ú·¯‡Ï†˙ÒÁÈÈ˙Ó†Á¢Â„·†‰„ÚÂÂ‰†˙„Â·Ú
א.שיפורהחינוךוההוראהשלמדעיהכימיהבכלהגילאים
ושדרוגההשקעות.
ב.מתןפתרוןיסודישלאיכותהסביבהוהתשתיות
התעשייתיות.
ג.הפיכתהתעשייההכימיתלשותפהפעילהבקליטת
הטכנולוגיותהחדשותשצוינובתמיכתמערכיהממשל
בהובלתהמדעןהראשי.
ד.מימושכלהנושאיםהר"מבמסגרתשלמדיניותלאומית.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†Â‡ÂÏÓ·†‚ˆÂÓ†Á¢Â„‰
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תכנוןומדיניות

אנרגיה

מדיניותלאומיתבתחוםהאנרגיה
בראשהפרויקטעומדפרופ'גרשוןגרוסמן;מרכזתהפרויקטהיאד"ראופירהאילון;
עוזרתהמחקר:טלגולדרט
מוסד שמואל נאמן שם לו למטרה להוביל מהלכים
משמעותיים בנושאי מדיניות אנרגיה ,במסגרת אחריותו
הציבורית ותוך עיסוקו במדע וטכנולוגיה .אחת הדרכים
לנהוג כך היא ליצור שיתופי פעולה בינלאומיים .במסגרת
זו ,התקשר מוסד שמואל נאמן בהסכם לשיתוף פעולה עם
משרד האנרגיה האמריקאי לקידום טכנולוגיות להפקת
אנרגיה נקייה ולהטמעת חסכון ושימור אנרגיה .בקיץ 2005
חתם מנכ"ל מוסד שמואל נאמן ,פרופ' נדב לירון ,על מסמך
הבנות בו הוכרז מוסד נאמן ,ע"י משרד האנרגיה האמריקאי,
כאחד מ 10-מרכזי מצוינות בעולם העוסקים במחקר יישומי
בנושאי אנרגיה נקייה.
בשנת  2006הקים מוסד שמואל נאמן את פורום האנרגיה
הישראלי ,שבראשו עומד פרופ' גרשון גרוסמן ,ומרכזת אותו
ד"ר אופירה אילון.
מטרת הפורום היא להוות תשתית מקצועית בתחומי האנרגיה
בישראל ,שיהיה צומת מרכזית לדיונים ולקידום פרויקטים
בתחום האנרגיות החלופיות ,החיסכון ושימור האנרגיה.
באמצעות הפורום מגבש מוסד שמואל נאמן עמדות
מקצועיות וישימות ,אשר מוסכמות על מומחים ובעלי עניין
בתחום ,ועל מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה השונים.
בתום כל מפגש של פורום האנרגיה נכתב דו"ח שמסכם את
עיקרי הדברים שעלו בדיון .הדו"ח מציג סקירת מצב
אקטואלית בנוגע לפעילויות בארץ ובעולם בתחום ,מציג
שיקולים טכנולוגיים וכלכליים הנוגעים למערכות אלה ועוד.
בכל דו"ח מוגשות מסקנות אופרטיביות ליישום הנושא
שהועלה במסגרת הפורום.
כאמור ,תמצית הדיונים שמוצגים בדו"חות מיועדים למקבלי
ההחלטות ולכל גורם ציבורי אחר ,מתוך מטרה ליצור מינוף
שיביא את מדינת ישראל להכיר בתרומת מערכות אלה
למשק האנרגיה בישראל .מסמכי המדיניות שיוצאים מפורום
האנרגיה מהווים כלי עבודה בידי מומחי משרד האוצר )על
אגפיו השונים( ,מומחי משרד התשתיות הלאומיות ,מומחי
המשרד להגנת הסביבה ועוד.
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·˘∫ÌÈ‡˘Â·†ÌÈ˘‚ÙÓ†‰˘ÈÓÁ†ÌÂ¯ÂÙ‰†ÌÈÈ˜†≤∞∞∑†˙
≤¥Æ±Æ≤∞∞∑†¨ÌÂÁ†˙˜Ù‰Ï†˘Ó˘‰†˙ÈÈ‚¯‡ Æ±
נושא ניצול אנרגיית השמש להפקת חום נדון במפגש
הרביעי )מאז הקמת הפורום( שקיים מוסד שמואל נאמן.
במסגרת המפגש עלו הבעיות הקשורות באי ניצול אנרגיית
השמש  -בעיקר בתעשייה הישראלית וכן נערך דיון על
האופן בו ניתן לפתור את הבעיות .המלצותיו של דיון
והמסקנות הוגשו לרשות המיסים במשרד האוצר,
שהחליטה ליישם אותן.
≤≤∂Æ≤Æ≤∞∞∑††¨Ï‡¯˘È·†˙ÈÙÂÏÁ†‰È‚¯‡·†¯˜ÁÓ‰†ÈÎ¯ˆ Æ
הפורום השני בשנת ) 2007חמישי מאז הקמת הפורום(
עסק בצורך שיש במחקר ופיתוח בתחום האנרגיה
החלופית של ישראל .במסגרת מפגש הפורום היתה
תמימות דעים כי מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה החלופית
יתקדם בישראל רק אם תכיר המדינה בתחום זה כתחום
בעל חשיבות אסטרטגית.
חלק מהמסקנות שעלו במפגש ניתנות ליישום כבר היום.
חומרים מהמפגש הועברו למקבלי ההחלטות והוחלט כי
דיונים נוספים בנושא יתקיימו בעתיד בשיתוף משרדי
ממשלה רלוונטיים בהם :משרד האוצר ,משרד התמ"ת,
משרד התשתיות ,משרד המדע והמשרד להגנת הסביבה.
≥±±Æ∂Æ≤∞∞∑†¨¯ÈÂÂ‡†‚ÂÊÈÓ†˙ÂÎ¯ÚÓ·†ÔÂÎÒÈÁ Æ
הפורום השלישי בשנת ) 2007שישי במניין כולל( עסק
בנושא החיסכון במערכות מיזוג האוויר.
תחום מיזוג האוויר הינו קריטי למדינת ישראל כמדינה
מתקדמת טכנולוגית ותרבותית באקלים ים-תיכוני .ישראל
היא בחזקת אי אנרגטי מבודד ,ולכן צריכה חברת החשמל
להיערך על מנת לספק את שיא הביקוש .מסקנות הפורום
הועברו למקבלי ההחחלטות ,שטרם גיבשו דיעה לגבי
הסוגיה.
±∂Æ±∞Æ≤∞∞∑†¨‰È‚¯‡†˙˜Ù‰Ï†ÌÈ˜Ï„ÂÈ· †Æ¥
"ישראל יכולה להגיע למובילות עולמית בכל נושא פיתוח
צמחים שניתן להפיק מהם אנרגיה" ,זוהי המסקנה שעלתה
מהמפגש הרביעי במהלך השנה של הפורום .מטרת הדיון
היתה לנסות ולמצב את המחקר והתעשייה הישראלית
על מפת העולם ,תוך ניסיון לאתר חלופות לדלק המחצבי
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ההולך ואוזל.
מסקנות המפגש הצביעו על כך שבישראל קיים ידע
בסיסי שיכול לתרום להתפתחות הענף בעולם ,וכן
שפיתוח כזה מצריך שת"פ מצד האקדמיה והתעשייה
ולא פחות מכך ,הקצאת שטחים לניסויי שדה,
שחסרונם מגביל כיום את החוקרים .הדיון בפורום זה
היה כחלק ממחקר המתבצע בשיתוף קרן המחקר של
ג'נרל -מוטורס.
≤∂Æ±≤Æ≤∞∞∑† ¨‰˜ÙÒ‡Â† (DSM) † ÌÈ˘Â˜È·† ÏÂ‰È †Æμ
ניהול ביקושים הינו כלי אשר בשימוש נכון עשוי להביא
תועלת גם לציבור הצרכנים ,גם ליצרן )חברת החשמל(
וגם למשק הלאומי .הוא מאפשר לשלב חיסכון באנרגיה
עם הסטת ביקושים )מפסגה לשפל( ,הקטנת הביקוש
המירבי והגדלת הצריכה בשעות השפל .ע"י כך מושג
חיסכון משמעותי בהשקעה בציוד ובתשתיות.

תכנוןומדיניות

המסקנה שגובשה ע"י משתתפי הפורום היא כי הכלי
העיקרי לניהול ביקושים הוא יצירת תמריץ כלכלי לצרכן
 להסיט ביקוש מפסגה לשפל ובמקרים מסוימים אףלהשיל עומס באופן יזום .התעריפים חייבים לשקף
נכונה את העלויות האמיתיות של צריכת החשמל לחברה
ולמשק  -בין השאר עלות הטיפול בזיהום האוויר
ומפגעים אחרים הקשורים לייצור החשמל ,עלויות קרקע
שעליה מוקמים מתקני ייצור והשנאת החשמל ,לרבות
עלות הקרקע שמתחת לקווי ההולכה ,ועוד .תעריפי
החשמל בשעות השיא צריכים להיות גבוהים
ומשמעותיים על מנת ליצור תמריץ לצמצם השימוש
בחשמל בשעות אלה.
¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†ÌÈ˙È†‰È‚¯‡‰†ÌÂ¯ÂÙ†Ï˘†ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ

הישגים נוספים של פרויקט מדיניות לאומית בתחום האנרגיה
 .1מנהל פרויקט ה) GLOBAL ENERGY NETWORK -שישראל חברה בו באמצעות מוסד שמואל נאמן(,
מר דאג ניומן ,הוזמן להיות אורח ועידת ישראל לעסקים  2007שמארגן עיתון העסקים גלובס ,ביוזמת
מוסד שמואל נאמן ,ובה נתן הרצאה בנושא ערים מאוזנות פחמן.
 .2בשנת  2006הוכנה עבודה שכונתה בשם" :טכנולוגיות ישראליות בתחומי אנרגיה מתחדשת" ,עבור
ניו ג'רזי )פרויקט שיקום המדולנדס) ,ראה דו"ח שנתי  ,(2006עבודה זו ,בשנת  ,2007הפכה מסמך
עבודה במכון הייצוא.
 .3קיבוץ עין חרוד איחוד ,הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה כקיבוץ ירוק .בזכות סקר אנרגיה שבוצע בשנת
 2006בתמיכת מוסד שמואל נאמן ,זוהו בקיבוץ נקודות צריכת האנרגיה הקריטיות אשר איפשרו
בסופו של דבר ,בשנת  ,2007להכין תוכנית אופרטיבית לחסכון באנרגיה בקיבוץ.
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דלקביולוגי

מקומהשלישראלבשוקהביו-אתנולהעולמי:מדיניותותכנוןלאומי
בראשהמחקרעמדהד"ראופירהאילון;צוותהמחקר:יונתןספנסר-יועץויזםבאגרי-ביזנס,
ד"רחייםצבן-צנובריועצים,ד"רמריםלב-און-קבוצתלב-און;עוזרתהמחקר:אפרתאלימלך
המחקרנעשהבשיתוףקרןהמחקריםשלחברת GMישראל

נושא הביו-דלקים ) (BioFuelsהינו אחר הנושאים החמים
ביותר בשוק האנרגיה הגלובלי ובשווקי סחורות היסוד
) ,(Commoditiesשמקורם בייצור חקלאי .לנושא זה השלכות
פוליטיות וכלכליות משמעותיות בפרט עבור המדינות
המתועשות הגדולות שצורכות וסוחרות במקורות אנרגיה
כיום.
מטרת מחקר זה הינה בחינה כוללת של תחום הביו-אתנול
המתפתח בעולם ,כמו גם הגדרת מיקומה ,תרומתה
ותפקידה האפשרי של מדינת ישראל על מוסדותיה
וחברותיה בענף זה .במסגרת המחקר ,נבחנה האפשרות
של גידול צמחים להפקת ביו-אתנול בישראל ,התנאים

20

לכדאיות כלכלית של הגידול ובדיקות רגישות מתאימות,
הגדרת היתרון היחסי של ישראל בפיתוח חקלאי  -כולל
פיתוח ביולוגי-חקלאי ופיתוח טכנולוגי ,יכולת וניסיון
בהפצת ידע בקרב חקלאים וכן טכנולוגיות קיימות בחברות
ישראליות שבאפשרותן להירתם לעניין הביו-אתנול.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†Ô˙È†¯˜ÁÓ‰
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איכותהסביבה

מדיניות

מדיניות לאומית בתחום איכות הסביבה
בראשתחוםאיכותסביבהעומדים:פרופ'יורםאבנימלך)עדל,(31.12.07-פרופ'מיכלגרין
)החלמ(1.1.08-וד"ראופירהאילון

איןספקכישנת2007היתהשנתמפנהבכלהקשור
למודעותסביבתית.סרטושלאלגור",אמתמטרידה",
הצליחלהובילאתבעיותהסביבהלמודעותגלובלית,אפילו
במדינותנכשלות,דבראשרבסופושלדברזיכהאותו
ואתצוותמדעניהפאנלהבינלאומילנושאשינוייהאקלים
בפרסנובללשלום.חברותהענקהחלולהתגייסלפיתוח
טכנולוגיותסביבתיות,משקיעיםברחביהעולםמחפשים
אחרטכנולוגיותסביבהובכלל,העולםנהייה"ירוק"יותר.
גםבישראלהיינועדיםבשנהזולעובדהכי"הסביבה"
הפכהלהיותחלקאינטגראלימהשיחהציבורי והפרטי.
אבלדווקאבשנהזו,אףיותרמשניםעברו-ישצורך
לבססאתהדיוןהסביבתיעלבסיסמדעי,אמיןובלתי
מוטה.
פעילותמוסדשמואלנאמןבתחומיאיכותהסביבה,נחשבת
משמעותיתומשמשתכליעבודהבקרבמירבמקבלי
ההחלטותבמשקהישראלי.
אחדמתפקידיוהמרכזייםשלהמוסדהינולגשרבין
האקדמיהלתעשייהולמקבליההחלטותבמדינה.ביכלת

מוסדשמואלנאמןלהעמידלרשותמוסדותהמדינהידע
ישים,שפותחבמוסדותהאקדמייםשלישראל.לאור
החשיבותהרבהשהמוסדרואהבתחוםהסביבה,הוקמה
במוסדשמואלנאמן,בשנת,1998יחידההפועלתבתחום
זה.יחידהזומגשרתביןהקבוצותהפועלותבשטח)אנשי
המקצועבמוסדותהשונים,המשרדלהגנתהסביבה,
תעשייה,ארגוניםלאממשלתיים,הציבורהרחבוהאקדמיה(
בתחומיאיכותהסביבה.
בשנת2007הוציאמוסדשמואלנאמןמספרמסמכי
מדיניותבנושאיםשנמצאיםעלסדרהיוםוחשובשיעמדו
בראשסדריהעדיפותהלאומית.המסמכיםהוגשולמשרדי
הממשלההשוניםוהיוומסמכיעבודהמשמעותיים.
בשנת2007עיקרהפעילויותבתחומיאיכותהסביבה
התמקדובנושאיםכמו:סקירתהבעיותהמרכזיותבסוגיית
שיקוםיםהמלח,טכנולוגיותסביבתיות,טיפולבפסולת
מוצקה,הקמפוסהירוקועוד.חלקמהנושאיםהסביבתיים
עלוגםבמסגרתפורוםהאנרגיה,דוגמתדלקיםביולוגים.
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ים המלח

שיקום ים המלח :בחינת חלופות אפשריות לפתרון סוגיית שינויי
המפלס ,ישימות כלכלית והשפעות על הסביבה
בראשהמחקרעמדפרופ'יורםאבנימלך;צוותהמחקר:גדירוזנטל-חברתכיווןבע"מ,
גיוראשחם-יועץוצוותחוקריםומומחיםמעמותת"נגבברקיימא",המועצותהאזוריותתמרומגילות,מכון
יםהמלחלמחקר,פיתוחולימוד,מפעלייםהמלח,מכוןצוקרברגלחקרהמיםואוניברסיטתבןגוריון;
עוזרתהמחקר:יפעתברון

יםהמלח,היםהנמוךביותרבעולםוהאגםהמלוחביותר
בעולם,נתוןכיוםבמצבשלפגיעהסביבתיתחמורה.
שאיבותהמיםמהירדן,הכינרתוהירמוךלישראל,ירדן
וסוריה,וכןשאיבתמייםהמלחלמפעליהתעשיותשלים
המלחבישראלובירדן,מצמצמותבהתמדהאתאספקת
המיםלימה.למעשה",נגמרו"הזרימותהטבעיותלימה.
ברירתהמחדל,דהיינולאלעשותדברולהמשיךבמסלול
"עסקיםכרגיל",הינההחלופההיקרהביותר-מבחינה
כלכליתוסביבתית.הנזקיםהסביבתיים,נזקיםלתיירות
ולכבישיםמוערכיםב90-מיליוןדולרלשנה.
במסגרתהסקירהנבחנומספרחלופותעיקריות":עסקים
כרגיל",הזרמתמייםליםהמלח)מהיםהתיכוןאומים
סוף(והזרמתמיהירדןליםהמלח.
מטרתעבודהזוהינהפריסתהתמונההרחבהבפניהגורמים
השוניםהקשוריםלפרויקט,בפניהציבורבישראלובארצות
הסמוכות.

22

הנחתהעבודההיאכיקבלתהתמונההרחבהבסוגייתים
המלחתאפשרדיוןאמיתיבבחינתהחלופותהשונות
ותבטיחקבלתהחלטהשקולהיותרלבחירתהחלופה,
שתביאתועלתמרביתברמתסיכוןסביבתימינימאלי
באיזור.עםזאת,ברורכיאיןפתרוןקללמצבהסביבתי
הגרועבונמצאיםהמלח.איןפתרוןאידיאליואףלאאחת
מהחלופותשנבדקואינהנטולתסיכונים,איודאותוקשיים.
הבנקהעולמיהודיעעלכוונתולהוציאמכרזלתכנוןחלופה
להובלתמייםסוףליםהמלחועלכןהוגשהדו"חלבנק.
הודותלדו"חזהשלמוסדשמואלנאמןהבינובבנקהעולמי
כיהחלופותמורכבותוההתמקדותבפתרוןאחדויחיד
יכולהלהיותיקרהמאודלסביבה.
הדו"חהוצגבפניהשדולההסביבתיתבכנסתישראלוהוא
מצוטטבפרסומיםהקשוריםבנושא.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†‰„Â·Ú‰
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איכותהסביבה

פסולת

ניהול הפסולת בישראל
א .בין פיתוח טכנולוגי לשקיפות ציבורית :גיבוש כלים לשיח הציבורי
המלווה יזמות עסקית וחלופות טכנולוגיות לטיפול בפסולת מוצקה
בראשהמחקרעמדהד"ראופירהאילון;צוותהמחקר:לימורספקטורובסקיוד"רנועםגרסלמאסיף
אסטרטגיותבע"מ;עוזרותהמחקרהןיעלאתרפלדויפעתברון
המחקר בוצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  -אגף הטיפול בפסולת מוצקה

ניהולהפסולתבישראלנחשבנושאבעייתיבכלהקשור
למיקוםהאתריםלטיפולבפסולתובטכנולוגיותחדשות
ומתקדמותלטיפולבפסולת.
פעילותמשותפתשלמוסדשמואלנאמןיחדעם
המשרדלהגנתהסביבהוחברת'נשר'מתמודדתעם
שאלותאלהומנסהלהובילפתרונותלבעייתהפסולת
שלישראל.
הפעילותכוללת:
 הפעלתצוותמשימהמקצועיבין-מגזריהמורכבמאנשימקצועובעליענייןבמגזריםהשונים.
 בחינתההתאמהשלהחלופותהטכנולוגיותהאפשריותלמודליםשלעלות-תועלתוקיימות.
 בחינתנושאיםרלוונטייםבניהולהפסולתהמשולבלרבותטכנולוגיות,חקיקהנדרשת,אחריותהגורמים
השונים,מעורבותציבורואופןיישובקונפליקטים
בתחוםועקרוןהקיימותכבסיסלבחינתההתאמה
שלאלטרנטיבותתעשייתיותליישום.

 התווייתדרכיםלהביאלמעורבותומחויבותרבהיותרשלארגוניהסביבה,הממשלהוהאקדמיהלגישה
מערכתיתבתחוםניהולהפסולת)לרבותהיטל
הטמנהנאות,השקעותממשלתיותוהסרת
התנגדויותציבוריות(.
 יצירתתשתיתללוביציבוריארוך-טווחלמעןשרשרתטיפולבתקיימאבפסולת.
תכניתהאבלטיפולבפסולתמתווהאתהעקרונות
לקידוםהטיפולהמשולבבפסולתהמוצקה,עלפיהם
יפעלוכלמוסדותהתכנון,משרדיהממשלהוהגופים
המעורבים.המועצההארציתלתכנוןולבנייההחליטה
כי"ישלהוסיףלתכניתנספחאשריאפשראתשיתוף
הציבורבקבלתהחלטותבנושאתכנון,הקמהוהפעלה
שלמתקניםלטיפוללפסולת".מסמךזהשהוכןע"י
מוסדשמואלנאמן,מהווההרחבהלתכניתהאבופותח
פתחמעשיליישומהבהיבטשלמימושעקרונות
הפיתוחברהקיימא.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†‰„Â·Ú‰
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איכותהסביבה

פסולת

ב .הפרדת פסולת במקור בחיפה
בראשהפרויקטעמדופרופ'יורםאבנימלךוד"ראופירהאילון;
צוותהפרויקט:אפרתאלימלךוא.ב.ינוביק-שחףיועציםבע"מ
הפרויקט נעשה בשיתוך המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה

הטמנהשלפסולתפריקהביולוגית)פסולתאורגנית(
אסורהבאירופה,בעיקרבשלההשפעההגלובליתשיש
לפליטתגזיהחממהמפסולתזו.בישראלעדייןאין
חוקהאוסרהטמנהשלפסולתאורגנית,אולםאין
ספקכיבעתידגםישראלתיאלץלאסורהטמנת
פסולתאורגנית,בעיקרבאיזורחיפהבומועברתכל
הפסולתלהטמנה.כברהיוםידועכיבקרובייסגרו
אתריההטמנהבאיזורהצפוןואיזורחיפהיידרש
להחליטלגביפתרון.לטיפולהמקדיםבחומרהאורגני
יששתיחלופותעיקריות:קומפוסטציהאירוביתאו
תסיסהמתאנוגנית.אתשארהפסולתה"יבשה"יהיה
קליותרלמייןולהפרידלשםמיחזוראוהפקתאנרגיה
ואתהשאריותלהטמין.
מוסדשמואלנאמןהתבקשלסקוראתהחלופות
לטיפולבאשפתחיפהוכןלבחוןאתהיתכנותההפרדה
במקור.במסגרתהמחקרנבחנושלושחלופותריאליות:
שימורהמצבהקיים,הפרדהבתחנתהמעברוהפרדה
במקורבבתיהתושבים-למקטע"יבש"ולמקטע
"רטוב".

24

בעבודההוכחכיתכניתההפרדהבמקורבשכונתנווה
שאנןעומדתבקריטריוןההיתכנותהכלכלית.
כאשרמשקלליםאתכללרכיביעלותהטיפולבאשפה
והתועלתשניתןלהפיקבגיןמכירתהרכיביםהסחירים,
נמצאכיסךהעלות,בשנההרביעית,עומדתעלכ7.2-
מיליוןש"ח,לעומתכ7.5-מיליוןש"חבהפרדהבתחנת
המעברוכ8.3-מיליוןש"חבמצבהקיים,בוכלהפסולת
מועברתלהטמנה.בשלושהשניםהראשונותשל
הפרויקט,יישוםתוכניתההפרדהבמקורתביאלחיסכון
שלכ1.2-מיליוןש"חביחסלמצבהקיים.
אנותקווהכיהפרויקטבשכונתנווהשאנןבחיפהיהיה
מודללטיפולראויונכוןבפסולתבחיפהובמדינת
ישראלכולה.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†‰„Â·Ú‰
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טכנולוגיות

איכותהסביבה

טכנולוגיות הסביבה :רואים רחוק רואים ירוק
בראשהפרויקטעמדו:ד"ראופירהאילוןואביטמקין,גלובסמחקרים
פרויקט משותף למוסד שמואל נאמן ועיתון העסקים של ישראל" ,גלובס"

נושאטכנולוגיותהסביבההישראליותוהפוטנציאלהעסקי
הגלוםבפיתוחוושיווקו,עולהלאחרונהתדירעלסדרהיום
הציבוריונחשףרבותבאמצעיהתקשורתהשונים.שוק
הטכנולוגיותהסביבתיותנחשבכיוםאחדהשווקיםהחזקים
והצומחיםבעולם.היקףהמסחרבשוקהסביבתיהעולמי
מוערךבכ600-מיליארדדולרבשנה,ושיעורצמיחתומוערך
בקצבגידולשל5%עד8%לשנה.מדוברבשוקיציב,הגדל
בהתמדה.מבחינתנתחשוקעולמי,שוקהטכנולוגיות
הסביבתיות)קלינטק(מהווהכשלישמהשוקהסביבתי
הגלובלי.
קייםקונצנזוסרחב,בקרבגורמיםשוניםבהם:הממשלה
בעיקרהתמ"ת,המשרדלהגנתהסביבה,האקדמיהוהתעשייההפרטית,כיהנושאחשובוראוילהתייחסות
ממוקדתעלמנתלפרוץלשווקיםהבינלאומייםהמייחלים
לפתרונותסביבתייםלמגווןבעיות.
ממשלתישראלהגיבה,עדכה,באיטיותרבהלהתפתחויות
המתרחשותבעולםבתחוםהסביבהבכללותחוםטכנולוגיות
הסביבהבפרט.סוגיותהקשורותלאיכותהסביבהעדיין
נתפסותבמשקהמקומיכשייכותלתחוםהרגולציה,כחובות
איתםצריכיםלחיות.חשיבהזומשותפתלרביםבמשק
הישראלי,והיאעלולהליצורמצבשלאובדןנתחשוק
פוטנציאלי.

בהמשךלעבודהשנעשתהבתחוםבמוסדשמואלנאמן
בשנת,2004התבצעבשנת2007מחקרמשותףביןמוסד
שמואלנאמןלגלובסמחקרים.
המחקרהצביעעלהצעדיםהנדרשיםעלמנתשמדינת
ישראלתנצלהפוטנציאלהגלוםבשוקזה-הןלשיפור
איכותהחייםוהסביבהבישראלוהןבהזדמנותלייצא
ולייצרמקומותעבודהבתחום.לשםכךנדרשתפעילות
מנווטתומתואמת)ביןמשרדיהממשלהלביןעצמם,ובין
הממשלהלאקדמיה,ליזמיםולתעשייה(.רקהגדרתחזון
אסטרטגימשותףומוסכםעלכלבעליהענייןיצליחלמתג
אתישראלכשחקניתחשובהבתחום.
לאחרפרסוםהמחקרהתבררכיהואזוכהלענייןרב.
כ30,000-הורדותמאתריהאינטרנטשלמוסדשמואל
נאמןוגלובסהיולמחקר,דברהמעידעלחשיבותווהיכולת
שלולהשפיע.
¯˙‡·Â†ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†Ô˙È†ÍÓÒÓ‰
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איכותהסביבה

ניהול וייזמות

יזמות כלכלית וניהול ברשויות המקומיות בתחום איכות סביבה
בראשהפרויקטעומדתד"ראופירהאילון
הפרויקט התבצע בשיתוף "מפעם גליל מערבי"

הקשרביןפעילותכלכלית,ניהולמערכותמוניציפאליות
ואיכותהסביבה,הולךומתהדק.המודעותהציבורית,
האכיפהוהתקינההמחמירהמכתיביםשינויבחשיבה
הניהולית,בעיקרבמערכותמוניציפאליות.
המגמההמסתמנת,בעולםולאחרונהגםבישראל,היא
ליצורמערכותארגוניותאשרמפנימותאתהעקרונות
הסביבתייםבמערכתקבלתההחלטות,התכנון,הפעילות
וניהולהארגון.
לפיכך,החליטמוסדשמואלנאמןלהובילקורס,בשיתוף
"מפעםגלילמערבי",שמטרתולהעמיקאתהידעבהיבט
הכלכליהטמוןבתחוםאיכותסביבה,כךשישתלבבתכנון
ובקידוםהנושאיםהסביבתייםשבמסגרתעבודתהרשויות.
הקורסעסקבשלושהמישוריםשעניינםחיבורביןהפעילות
הכלכליתלביןאיכותסביבהדוגמת:פעולותהמכוונות
לחסכוןתקציבי)חסכוןבאנרגיה,במיםוכו'(,קידוםויישום
טכנולוגיותהמצמצמותומטפלותבנזקיםוכןבפיתוח
מיזמיםכלכליםבאיכותסביבהוכדומה.

26

∫Ò¯Â˜‰†˙Â¯ËÓ
 הקנייתידעבכלכלהובכלכלתמשאביטבעוסביבה. הקנייתידעבהכנתתוכניתעסקיתהכוללתהיבטיםסביבתיים.
 חשיפתבעליהתפקידיםברשותלמיזמיםמוצלחיםבתחוםאיכותסביבה.
 הצגתהקשייםוהחסמיםליישוםטכנולוגיותסביבתיותברשותהמוניציפאליתוגיבושדרכיםלהתגברעל
החסמים.
קהלהמשתתפיםכללמנהליאגפיםלאיכותסביבה,מנהלי
יחידותלתכנוןאסטרטגי,מתכנניםועוד.בתוםהקורס
הכינוהמשתתפיםעבודותבנושאיםמגווניםכגוןהטיפול
בפסולתבניןבפתחתקווה,איסוףמיגשמיםבבתיספר
במועצהאיזוריתעמקיזרעאלועוד.
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קמפוס ירוק

איכותהסביבה

הקמפוס הירוק בטכניון
מנהליםאתהפרויקט:ד"ראופירהאילוןופרופ'יורםאבנימלך;מרכזתאתהפעילות:טלגולדרט

פרויקטהקמפוסהירוקבטכניון,שמובילמוסדשמואל
נאמן,נועדלהקנותערכיםבנושאיסביבהושימורה.
ה"קמפוסהירוק"הואפרויקטשהחלבמאי2000ומטרתו
לבצעמהלכיםלכיווןשלסביבהירוקה,תוךהתמקדות
בעשייה.
הטכניון,כמרכזמחקרמובילבישראל,משמשכיוםמודל
למוסדותלהשכלהגבוההאחריםבישראלבכלהקשור
ליישוםוהטמעהשל"קמפוסירוק".
הצוותשמנהלאתהפרויקטכולל:נציגיםמאגודת
הסטודנטיםשלהטכניון,אשרלוקחיםחלקמלאבפעילות
וביוזמה,מועצתהקמפוסהירוק)כפישמינהנשיאהטכניון(
מורכבתמנציגיהסגלהאקדמיואנשימפתחבמנהלתהטכניוןומנהליאגפיבנויותחזוקהומינהל,דוברהטכניון
ועוד.
פעילויותה"קמפוסהירוק"כוללותחינוךוהגברתהמודעות
לסביבה,חסכוןבמשאבים)מים,אנרגיה,מיחזורוכו'(,
מניעתזהוםועוד.כמוכןמתקיימות,במסגרתפרויקט
הקמפוסהירוק,הרצאותפתוחותלקהלהרחב,ללאתשלום,
שנועדולחשוףסוגיותשונותבתחומיאיכותהסביבה,
ולהציגמחקרים,פיתוחיםורעיונותחדשיםבתחום,שנוצרו
ויוזמובטכניוןעלמנתלהחדירלתודעתהציבורהישראלי
אתנושאהסביבהוהשמירהעלאיכותה.פעילותהקמפוס
הירוק,הובילהאתהמשרדלהגנתהסביבהלהכירבטכניון,
בשנת,2007כ"קמפוסירוק".במסגרתועידתאיכותהסביבה
העניקהשרלהגנתהסביבה,מרגדעוןעזרא,אתתעודת

הקמפוסהירוקלפרופ'יורםאבנימלך,אשרהגהאתהרעיון
בראשיתשנת2000והביאליישומוהמוצלחבטכניון.כחלק
מהפעילויותשלהקמפוסהירוקנצייןאתנושאמיחזור
הניירבמרביתמשרדיהטכניוןוצמצוםהשימושבו,עידוד
נושאהפרדתפסולתומיחזורבטריות.
בשנת2007ניתןדגשעלחסכוןבאנרגיהבטכניון.השנה,
הופעלבפקולטהלהנדסתחשמלפרויקטדגללחסכון
בחשמל,תוךשימושבאמצעיםזוליםופשוטים.תוצאותיו
שלפרויקטבודדזהניכרובמסדרונותהקמפוס,שכן
הפרויקטהניבלפקולטהחסכוןשל232,500שקלבהוצאות
החשמלבתוךתקופהשל9חודשים.סה"כהושקעובפרויקט
45,000שקלים.תוצאהזומדגימהאתהפוטנציאלהסביבתי
והכלכלישלפעולהמתואמתביןאנשיהסביבהלאנשי
ההנדסה.הנהלתהטכניוןהחליטהלהמשיךבכיווןזהבשנים
הקרובותוהדבריחסוךלטכניוןמספרמיליונישקלים,
יקטיןפליטתגזיחממהומזהמיםאחריםוידגיםלסטודנטים
ולביתהטכניוןבכללותוחשיבותותועלותמהתנהלות
סביבתיתנאותה.נציגיאוניברסיטאותאחרותוארגונים
נוספיםמגיעיםומתייעציםעםנציגיה"קמפוסהירוק"על
מנתללמודמלקחיהפרויקט,תוךכוונהליישמםבמוסדות
נוספים.
∫¯˙‡·†‡ÂˆÓÏ†Ô˙È†ÛÒÂ††Ú„ÈÓ
http://techunix.technion.ac.il/~greenweb
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דיאלוג-גישור

איכותהסביבה

דיאלוג ,גישור ,ויצירת הסכמות :תעשייה-קהילה-רשויות
בראשהפרויקטעומדתד"ראריאלהורנסקי;מרכזהפרויקט:משהאלעד

פרויקטזהנועדלקדםדיאלוגאמיתיביןהתעשייה,היזמים,
הציבור,הקהילותוהרשויותברמההמקומיתוהארצית
בנושאיאיכותהסביבה,מתוךהבנהכישת"פביןהגורמים
השוניםמהווהזרזלפיתוחכלכליברקיימא,תוךכדישיפור
סביבתימתמיד.הפרויקטמשלבחדשנותמדעיתעם
תרומהלחברה,לכלכלהולסביבה,וצפוילהוותדגם
לפיתוחיםויישומיםנוספיםבארץובמדינותאחרות.את
הפרויקטיזםומוביל,מאזשנת2006מוסדשמואלנאמן,
והואעוסקבקידוםקבלתהחלטותמתואמתובגיבוש
מתודולוגיהליצירתהסכמות.פרויקטזהמסתמךגםעל
פעילויותאחרתשנעשותבמוסדשמואלנאמן,הבולטים
בהם,¢Ï‡¯˘È·†˙ÈÓÈÎ‰†‰ÈÈ˘Ú˙Ï†˙ÈÓÂ‡Ï†˙ÈÎÂ˙¢:
¢≤∞≤∏††˙˘Ï†Ï‡¯˘È·†˙ÂÈÓÂ‡Ï†˙ÂÈ˙˘˙†ÁÂ˙ÈÙ†˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡¢
ו,¢‰ÙÈÁ†ı¯ÙÓ·†¯ÈÂ‡†ÌÂ‰ÈÊ¢תוךהתבססותעלידע
בין-תחומיבנוגעלהתמודדותקונסטרוקטיביתעם
סכסוכיםמורכבים,ולקחיםמיוזמת"אחריותסביבתית"
)(ResponsibleCareשלהתעשייההכימיתברחביהעולם,
ולאחרונהגםבישראל.
כמובמקומותרביםבעולם,בעבר,התעשיותהמזהמות
השונותלאשקדועלפתרוןכולללבעיותהקצהשלהן.גם
הרשויותלאפיתחומערכתחוקיםותקנותתואמיםלבעיות
והטכנולוגיותהסביבתיותלאהיוזמינות.בעשורהאחרון
הרשויותהממשלתיותוהעירוניותהחלולהחמיר
בדרישותיהןהסביבתיות,והמודעותהציבוריתלסיכונים
הסביבתייםגברה.בשניהעשוריםהאחרוניםאנועדים
לשינויביחסיהגומליןשביןהתעשיותהשונות)שנחשבות
מזהמות(ברחביהעולםלביןהקהילותשבקרבתןהןשוכנות.
ההתעלמותמהחששות,הביקורת,חוסרהאמון,וההתנגדויות
שהתעשיותהשונותיצרובקהילה,מפניםאטאטאת

28

מקומםלהדברותלקראתדוקיוםבשלוםביןהתעשיות
לביןסביבתן,תוךחשיבהעלצמיחהכלכליתויצירתסביבה
איכותית.
לפיכך,אנומאמיניםשדיאלוגאמיתיביןתעשיות,קהילות
ורשויותעתידלשפרלאיןערוךאתאיכותהסביבהוהחיים,
להקטיןסיכוניםסביבתייםוכלכלייםכאחד.הדבריאפשר
תשואהאופטימאליתלהשקעות,ויהווהזרזלהשקעות
נוספות,שמהןכולנונצאנשכרים.סיכוייפרויקטמסוגזה
להצליחעוליםמאדכאשרהואמתבצעבשיתוףעם
הגורמיםהמשפיעיםוהמושפעים.
צוותמוסדשמואלנאמןהשליםאתשלביההכנהוהחל
בשיתוףבעליענייןבעיצובהמתודולוגיהליצירתהסכמות.
עיקריהפרויקטהוצגוונדונובכנסיםובמפגשיםעםאנשי
רשויות,עמותות,וארגוניםשונים.בנוסף,הוקמוקבוצות
המכילותנציגיםמהתעשייה,הקהילותוהרשויותבשיתוף
אנשיאקדמיה.הקבוצותשותפותלפיתוחויישום
מתודולוגיהליצירתהסכמות.ביןהנושאיםשבהםעוסקות
קבוצותהחשיבהניתןלמצוא:ייעולהליכיתכנוןותקינה;
פיתוחדרוםמפרץחיפה;תעשיותוסביבהבגליל.את
עבודתהקבוצותמרכזתומתאמתועדתהיגוי.עדכוןוזרימת
מידעביןהקבוצותמתבצעבאמצעותועדתההיגוי,אשר
גםיוזםמפגשיםמשותפים.הפרויקטילווהבמידעוקשר
אינטראקטיביבאמצעותאתראינטרנטשיושקבעתיד,
לינקלאתריהיהבאתרמוסדשמואלנאמן.באתריוצגו
ביןהשארחומררקע,סקירותומחקריםממוקדיםשנערכים
על-פיצרכיהפרויקט.בנוסףיופעלופורומיםלהדברות
תעשייה-קהילה-במקביל,כאמור,לפעילותצוותיהחשיבה.
הלמידהמקבוצותהחשיבהמשמשתאתהפורומים,
והפעילותבשניהםמזינהאתהמו"פשבמסגרתהפרויקט.
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הפורום להשכלה גבוהה
יו"ריםמשותפיםלפורום:פרופ'מרדכישכטר,פרופ'נדבלירון,ד"רנילשרמן

הפורוםלהשכלהגבוהההינופועליוצאשלהכנס":שינוי
במערכתההשכלההגבוהה:השוואותופרספקטיבות
בינלאומיות",שנערךבסוףשנת2004ושבוהומלץעל
קיוםדו-שיחפתוחביןהאוניברסיטאותלמכללות.הפורום
נערךבשיתוףעםעמותת"בשער"ועםקרןחינוך
ארה"ב-ישראל)קרןפולברייט(.מטרתפגישותהפורוםהיא
להגיעלהבנהרחבהוטובהיותרשלהמטרותהמשותפות

שלמערכתההשכלההגבוההבישראלושלתפקידכל
הגורמיםהרלוונטייםאשרצריכיםליטולבהחלק.לאחרונה
הורחבונושאיהפורוםוהיוםהדגשהואעלסוגיותבמערכת
ההשכלההגבוההומדיניותההשכלההגבוההבישראל.כל
פגישותהפורוםמצולמותוניתןלצפותבהםבאתרמוסד
שמואלנאמן.

הפרטות במערכת ההשכלה הגבוהה
בינואר,2008נערךבמוסדשמואלנאמןכנס
בינלאומי,בנושאהפרטותבמערכתההשכלההגבוהה.
הכנסנעשהבחסות:מוסדשמואלנאמן;בשער-
קהילהאקדמיתלמעןהחברההישראלית;מרכז
עזריאלילמדיניותכלכלית;החוגלכלכלה,אוני'בר
אילן;הקרןלחינוךארצותהברית-ישראלוהאקדמיה
הישראליתלמדעים.מאזשנת1990התאפיינה
מערכתההשכלההגבוההבישראלבגידולמהיר
ובשינוימבני.אחתהשאלותהמרכזיותשלהמדיניות
שהתעוררהבעקבותהתפתחויותאלוהיא":מהצריך
להיותתפקידםהיחסישלמוסדותציבורייםופרטיים
בתוךהמערכתהלאומיתשלההשכלההגבוהה?".

בהתאםלכך,מטרתהכנסהיתהלפתוחבחשיבה
שיטתית,כמוגםבחינתהפתרונותהראוייםלסוגיה
זובהקשרהישראלי.דיוניהכנסאמוריםהיולספק
לקובעיהמדיניותבמערכתההשכלההגבוהה
ובממשלהניתוחהמצבבישראללאורהניסיון
הבינלאומישנצברוזאתבאמצעותחוקריםמקומיים
מתחוםההשכלההגבוההומומחיםזרים.מארגני
הכנסמקוויםשתהליכיהחשיבהשיוזמובכנסיעודדו
ויתרמולהיווצרותמדיניותרציונאליתופרו-אקטיבית
ביחסלהפרטות,מתוךכוונהלהחליףצעדיה"אד-הוק"
שאפיינובמידהרבהאתהטיפולבסוגיהזועדכה.
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תקציב

מימון המדע בישראל  -אספקטים נבחרים
בראשהפרויקטעומדד"רמאירצדוק

מימוןמערכתההשכלההגבוההוהמחקרהמדעיבישראל
נחשבסוגיהמרכזיתבסדרהיוםהציבורישלהמדינה.
לפיכך,החליטמוסדשמואלנאמןלקדםעבודהשתבחן
אתמימוןמערכתההשכלההגבוההוהמחקרהמדעי
בישראלותרכזאתהנתוניםהמתאריםאתהמצבהנוכחי
שלהפעילות.
מטרותהעבודה:תיאורשיטותהתיקצובהקיימותבמערכת
ההשכלההגבוההובחינתן,עלרקעהתרחבותמערכת
ההשכלההגבוההוהמחקרהמדעי.
במהלךשנת2007הוכנהטיוטאראשונההמתעדתאת
תיקצובמערכתההשכלההגבוההוהמחקרהמדעיבישראל
ממקורותציבורייםואחרים.

30

טיוטאזוהועברהלהערותבצוותהמומחים.בעקבותכך
חלושינוייםבטיוטאהראשונהוהיאהורחבה.
כתיבתושלהמסמךהמורחבהסתיימהוהואכולל
התייחסותבשלושהמישורים:
 .1המישורהאישי-הסיפורמאחוריההצעה.
 .2עקרונותהנחותתיאורטיותומתודולוגיות.
 .3דרכיפעולהוטכניקותעבודה.
העבודהכוללתהתייחסותלמודלהתיקצובשנהוגבישראל,
הקרןהלאומיתלמדע,תכניתביכורהוגיווןמקורותהמימון.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†˙˙È†‰„Â·Ú‰
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כוח אדם

הון אנושי ,מדעי וטכנולוגי בישראל
בראשהפרויקטעמדהד"רדפנהגץ;צוותהפרויקט:ציפיבוכניקובלהזלמנוביץ'

חוסנןהכלכלישלמדינותנשעןעליכולתןלתרגםידע
מדעיוחדשנותטכנולוגיתלמוצריםושירותיםחדשים.
הדבררלוונטיבמיוחדלמדינתישראל,שענייהבמשאבים
טבעיים.התשתיתליצירתהידעהמדעיוהטכנולוגי
מתבססתעלמדעמפותחוכוחאדםעתירידע.
מטרתהפרויקט,הפועלבמימוןמשותףשלהמועצה
הלאומיתלמחקרופיתוחאזרחי)מולמו"פ(ושלמוסד
נאמןובשיתוףפעולהעםהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
להציגנתוניםלגבימצבכוחהאדםהמדעיוהטכנולוגי
במדינתישראל.נתוניםאלוישמשובסיסלחבריהמולמו"פ,
לשםעיצובמדיניותמושכלתלהכשרתכוחאדםלתעשייה
ולאקדמיה.
במסגרתהפרויקטהוגשלמולמו"פ,במהלך,2007דו"ח
הכוללבסיסנתוניםשלההיצעוהביקושלכוחאדםמדעי
וטכנולוגיבמדינתישראל.להצגתההיצע,הובאונתונים
לגביהכשרתכוחאדםמדעיוטכנולוגי,הןברמהשל
ההשכלההגבוההוהןברמהשלבתיספרתיכוניים,לפי
חתכיםשונים)מין,מסלולחינוך,פילוחגיאוגרפי,אוכלוסיות
שונות,מקצועותלימוד,סוגיתארים(.להצגתהביקוש,
הובאונתוניםלגביהמועסקיםבשוקהעבודההמדעי
והטכנולוגיונתוניםעלהביקושהעתידילעובדיםבמקצועות

אלו,לפיחתכיםשונים)מין,שנותלימוד,משלחיד,פילוח
גיאוגרפי,הכנסה,אוכלוסיותשונות(.בנוסף,הדו"חכלל
גםסקירתספרותהמציגהאתמצבההיצעוהביקוששל
כוחאדםמדעי וטכנולוגיבמדינותה.OECD-
העבודהבנושאנמשכתב2008-והיאמתרכזתבנושאים
הבאים:
 תחזיתלהיצעשלכוחאדםבהתאםלצרכיםשלהתעשייה
 דרכיםלצמצוםבריחתהמוחות הכשרתאוכלוסייהללאתואראקדמאילשוקהעבודההמדעיוהטכנולוגי
 סקרשלהמכללותהאקדמיותלהנדסה הגדלתההיצעשלבוגריתאריםמתקדמיםבתחומיהמדעוהטכנולוגיה
 חיזוקהחינוךהטכנולוגיהלאאקדמי סקירתשיתוףהפעולהביןהתעשייהלאקדמיהÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†Ô˙È†ÌÂÒ¯Ù‰
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 הפרטה

השפעות ההפרטה על איכות ההשכלה הגבוהה
בראשהמחקרעמדהפרופ'אליסברזיס;עוזרהמחקר:אריאלסוארי

המחקרהשפעותשלהפרטהעלאיכותההשכלההגבוהה,
בותומךמוסדשמואלנאמן,נועדלנתחאתהקשרבין
הפרטהבהשכלההגבוההלאיכותהאוניברסיטאות.עובדה
מעניינתשעולהמןהמחקרהיאשמתוךעשר
האוניברסיטאותהטובותביותרבארה"ב,תשעמהןפרטיות,
כאשרבסקירתמחקריםקודמיםהטיעוןהיהשקייםקשר
ביןהפרטהשלאוניברסיטאותלאיכותן.הסיבהלכך,כפי
שמסביריםהמחקריםהשונים,היאשיעורגבוהשלמקורות
פרטייםובעלותפרטיתשהופכיםאתהאוניברסיטאות

32

למעולות.לפיכך,במחקרזהנעשהניסיוןלנתחהאםאכן
הקשרהמשוערנובעמסדירותאמפיריתשלאיכותובעלות.
הניתוחהמוצגבמחקרמבוססעלנתוניםשנאספומ508-
אוניברסיטאותב40-מדינות.בסופושלדבר,מהמחקר
עולהכיגמישותהיאהאלמנטהחשובשמשפיעעלאיכות
האוניברסיטאותולאהבעלותלכשעצמה.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†Ô˙È†¯˜ÁÓ‰
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מתודולוגיה

גישה חדשה לחינוך מתמטי בהקשר רב-תרבותי
בראשהפרויקטעומדיםד"רדאודבשותיוד"ראיגורורנר

פרויקט"גישהחדשהלחינוךמתמטיבהקשררבתרבותי,
כשמוהואנועדלהובילהתנסותחדשהבחינוךלמתמטיקה.
במסגרתהפרויקטמתבצעותעבודותהכנהלקורס"הוראת
גיאומטריהבהקשרתרבותי"שמתקייםבסמסטרב'
2008-2009בטכניון.הרעיוןהואלמפתחחומרילימוד
שישמשופרחיהוראהלהתנסותבהוראתגיאומטריה
בהקשרתרבותיבבתיספרעליסודייםבמסגרתהמקצועות
גיאומטריהועיצוב.עדכהפותחותוכניותלימודים
טנטטיביותבהיקףשל12שעותשאושרוע"יהפיקוחעל
הוראתהמתמטיקה.בנוסף,פותחהוהודפסהיחידתלימוד
בנושא"רנגולים-תבניותגיאומטריותבתרבותההודית".
בשלושהבתיספר)שנייםתיכונייםואחדחטיבתביניים(
מתקיימתהוראהניסוייתשלתוכניתהלימודיםהמוצעת
באמצעותחומריהלימודשפותחו.בהוראההניסויית
מעורבותמורותוסטודנטיותלהוראה.
הפרויקטיםהלימודייםשמתבצעים:
 פיתוחאורנאמנטיםבסביבהממוחשבת)פרחהוראה( תבניותגיאומטריותבתרבותהאסלאמית)פרחהוראה( הקשריםביןתרבותאוקראיניתויהודיתהמתבטאיםבאורנאמנטים)פרחהוראה(
 הוראתגיאומטריהבהקשרלאורנאמנטיםהודייםבחטיבתביניים)פרחהוראה(
 ניסויבהוראתגיאומטריהבהקשרתרבותיבביתספרתיכון,במגזרהערבי)מורה(
 ניסויבהוראתגיאומטריהבהקשרתרבותיבחטיבתביניים,במגזריהודי)מורה(

חלקמהפרויקטיםהלימודייםמצוייםבשלביהוראהניסויית
בשלושהבתיספרעליסודייםבמגזרהערביוהיהודי.
במקבילמתבצעותעבודותמחקרעלידישתימשתלמות:
 מורהלמתמטיקהח'ייריהמסרווהמבצעתעבודתמחקרלקראתתוארשלישיבנושא":למידתגיאומטריהמתוך
חקרהקשריםתרבותיים"
 מורהלעיצובטטיאנהנקריץ'מבצעתעבודתמחקרלקראתתוארשניבנושא":היבטיםחברתייםותרבותיים
בלימודיעיצוב"
˙‰ÏÈ‰˜†≠†‰ÈÓ„˜‡†˙ÂÙ˙Â˘¢†ÒÂÈÎ·†Â‚ˆÂ‰†Ë˜ÈÂ¯Ù‰†˙Â‡ˆÂ
˘„ÂÁ·†¨ÌÈÏ˘Â¯È†¨˙È¯·Ú‰†‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰†¨¢È˙¯·Á†˜„ˆ†ÔÚÓÏ
Æ≤∞∞∏†¯‡ÂÈ
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                                              ENS

כלכלתהביטחוןהלאומי

)(ENS

בראשהתכניתעומדפרופ'דןפלד;מתאםהתכנית:משהאלעד

תכניתה,(Economics of National Security)ENS-הוקמה
בסוףשנת.2003זוהיתכניתמחקרבין-מוסדיתהיוזמת,
מעודדתותומכתבמחקריםאקדמייםשלקשריהגומלין
ביןכלכלהלביטחון.מטרותהתכניתהןלפתחמחקר
איכותיעלהשפעותהמצבהביטחוניעלהתפתחות
הכלכליתבישראל,הערכתהיקףהמשאביםהמוקצים
לביטחוןבישראלומידתהיעילותבניצולם.בתכניתהשתתפו
באופןפעילכ40-חוקרים),ועודכ30-משתתפיםבאופן
לאסדיר(,מתחומיהכלכלהותחומיםנוספים
מהאוניברסיטאותהשונותבישראל,ממחלקותהמחקר
שלבנקישראלומגופימחקרממלכתייםאחרים.בנוסף,
השתתפובתכניתבעליתפקידיםבכיריםבהווהובעבר
בממשלה,בזרועותהביטחוןובתעשייההביטחונית.
במסגרתהתכניתהתקיימו,במשךלמעלהמשלוששנים,
מפגשיחוקריםחודשיים,בהםהוצגומחקריםשלחברי
התכניתוהרצאותשלמרציםחיצוניים,בעליתפקידים
בכיריםבמשקובמערכתהביטחון,מתוךמטרהלהאיר
רבדיםשוניםבמערכתהכלכליתוהביטחוניתשלישראל.
במסגרתהתכניתהופצוקולותקוראיםלמחקריםועבודות
סטודנטיםלתאריםמתקדמיםבתחומיכלכלתביטחון.
הצעותראויותשנבחרוע"יועדתהשיפוטשלהתכניתזכו
למימוןע"ימוסדשמואלנאמן.בסה"כניתנובמהלךארבע
השניםהאחרונותכ40-מענקימחקרבמסגרתזו.
במהלךהשנים,2006-2007התקיימובמסגרתהתכנית

34

למעלהמ10-מפגשיחוקרים,בהשתתפותכ30-חוקרים
בממוצע.ביןהמרציםהחיצונייםשהופיעובמפגשיהENS-
בתקופהזוהיו:מיקוגילת-מנכ"לסולתם,שעסק
בהתמודדותעםשוקהביטחוןהמשתנה;פרופ'אביבן
בסטשהציגאתדו"חהוועדהלקיצורשרותהחובהבצה"ל
שבראשותו;ד"ראל"מ)מיל(.שמואלגורדוןשהציגאת
המתודולוגיהשפיתחלמדידתעוצמהצבאית;אוריריכב,
לשעברמהנדסמערכתראשיברפא"ל,שדיברבהפיכת
רפא"ללחברה;דןעינברוחמיפקרשעסקובעיצובמדיניות
ביטחוןפנים);(Homeland Securityד"רקרניתפלוג,
מנהלתמחלקתהמחקרבבנקישראלוחברהבוועדתברודט
שדיברהעלדו"חועדתברודטלבחינתתקציביהביטחון
בישראלוד"רשאולחורב,לשעברעוזרושלשרהביטחון
וכיוםיו"רהוועדהלאנרגיהאטומית,שדיברעלהעברת
טכנולוגיהממוקדיידעומחקרביטחוניים.
במהלךשנת2007פורסמהחוברתשסיכמהאתהרצאות
יוםהעיוןשנערךבדצמבר2006בהרצליה,במלאתשלוש
שניםלתכניתה,ENS-בהנכחוכ100-משתתפים.
מחקריםשבוצעובתמיכתתכניתהENS-מופציםע"י
מוסדשמואלנאמןכסדרתמאמריעבודהלדיון,
ENS Working Papers Series.

„„ÒÂÓ†Ï˘†Ë¯ËÈ‡‰†¯˙‡·†ÌÈÈÓÊ†ÌÈ¯˜ÁÓ‰†˙ÂÁ¢Â
˘ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ
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חלל

הערכתההשפעהשלתעשייתהחללעלכלכלתישראל
צוותהפרויקט:ד"רדפנהגץ,ארקדיכצמן,בלהזלמנוביץ',דגניתפייקובסקי,ורדסגלויאיראבן-זוהר

מטרותהפרויקט,שפועלבמימוןמשותףשלמוסדנאמן,
במסגרתהתוכנית"כלכלתהביטחוןהלאומי"ושלמנהלת
מת"א,הןלמפותאתהקשריםבמצולעהכוחותאקדמיה,
מערכתהביטחון,תעשייהוכלכלה,אשרנוצרובתהליך
צמיחתענףחקרטכנולוגיותהחללויישומןבארץ.במסגרת
הפרויקטנעשהמאמץלהעריךאתהשפעתהשלתעשיית
החללעלכלכלתישראל,ע"יאיסוף,ניתוח,והצגהשל
נתוניםעלהתעשייה,הכשרתכוחהאדםוהמו"פבתחום
זה.השאיפההיאלרכזנתונימפתחעלתעשייהזוועל
הגורמיםהמשפיעיםעלהתפתחותהותרומותיהכדילבחון
אתהמדיניותהממשלתיתלגביהתעשייהבנושאיחלל.
הפרויקטמתוכנןלהתבצעבשנישלבים,המשקפיםשתי
רמותשלהתוצרהמוגמר:
,ÔÂ˘‡¯‰†·Ï˘‰שנערךבשנים,2007-2006עסקבפיתוח
כליםואיסוףנתוניםבנושא.העבודהסוכמהבדו"חות
הבאים:
 מעמדההמחקרישלישראלבתחומיהנדסתחללעלפינתונים ביבליומטריים בהשוואהלמדינותאחרות
 נתונים על תעשיית החלל בישראלובעולם מדדים לפעילות בתחוםהחללבישראל -סקירת מודלים עסקיים אפשריים בתעשיית החלל

,È˘‰†·Ï˘‰שנערךבשנת,2008שואףלהשתמשבאותם
נתונים,ובנתוניםמראיונותעםראשיתעשייתהחלל
וגורמיםנוספיםהמתמחיםבנושאהחללבארץ,כדילבצע
ניתוחיםשלהנתוניםוהגורמיםהמשפיעיםעלהתפתחותה
ותרומותיהשלתעשייתהחללבארץ.ביןהנושאיםשנבחנים:
זיהוישינוייםומגמותעיקריותבתעשייתהחלל,הערכת
החשיבותשלמו"פוחדשנותבתחוםהחלל,אפיוןהתהליכים
שלהעברתידעוטכנולוגיהבנושאהחלל,חקרהשוקוניתוח
מדיניותבתחוםהחלללישראל.
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בטחוןלאומיוכלכלהטרור

פרויקטמו"פלהתמודדותעםטרור
בראשהפרויקטעמדוד"רארנהברי;צוותהחוקרים:פרופ'אבימרמור,פרופ'נדבלירון,תא"ל
)מיל'(דניארדיטי,דןענבר,חמיפקרואחרים
פרויקטמו"פלהתמודדותעםטרורהואפרויקטמשותף
שלהמועצהלביטחוןלאומיומוסדשמואלנאמן.בפרויקט
נבדקושיטותלעידודמו"פלהתמודדותעםטרור,המשלבות
אתהמגזריםהשוניםבמשק:המגזרהפרטי,המגזר
הממשלתיומערכתהביטחון.ממשלתישראלאימצהאת
תכניתהפרויקטובתקציבהמדינהלשנת2008הוקצבו
25מיליוןשקללמטרהזו.
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חברה,מדינה



לאומיות

תנאים לשגשוגם של העם היהודי ומדינת ישראל
השתתפובפרויקט:פרופ'אביעזררביצקי,פרופ'זאבתדמור,פרופ'משההלברטל,פרופ'שלמהאבינרי,
פרופ'רותגביזון;מתאםהפרויקט:משהאלעד
בסוף שנת  2004הקים מוסד שמואל נאמן פרויקט לחשיבה
ומחקר על בעיות היסוד העומדות בפני מדינת ישראל
והעם היהודי .המוסד כינס לשם כך קבוצת חוקרים והוגים,
מן השורה הראשונה בחברה הישראלית ,המייצגים תחומי
עניין שונים  -פילוסופי ,חברתי ,משפטי ,מדיני וטכנולוגי.
כל אחד מהמשתתפים קיבל על עצמו משימה ,לכתוב
חיבור עצמאי בו מנותחת המציאות הנוכחית מתוך כוונה
להציג המלצות לעתיד ,תוך התרכזות בסיכויים ובסכנות
העומדות בפני העם היהודי ומדינת ישראל .העבודות נכתבו
בעיקרן באופן אינדיווידואלי והן משקפות את עמדותיו
האישיות של כל מחבר .יחד עם זאת ,נעשה מאמץ להקיף
מגוון רחב של נושאים ולתאם בין המחברים לגבי תחומי
היצירה.
כוונת העבודה הייתה להתרכז בשאלות-יסוד של ההוויה
הלאומית שצפויות להן השפעה על העתיד היהודי
והישראלי .בהתאם לכך ,חברי הקבוצה התמודדו עם ניתוח
נתונים קיימים הקשורים בחברה הישראלית ,עקבו אחר
תהליכים שנוצרו בה וגיבשו המלצות לעתיד .חברי הצוות
ניסו להתרומם מעל האירועים התכופים והאינטרסים
הדוחקים ,להתבונן במציאות באופן רפלקטיבי ולהציע
דרכים לתיקונה .פעילות הפרויקט התקיימה בגישה משלבת
ובין-תחומית והיא מתמקדת ,הן במישור התרבותי והן
במישור המעשי .היא משלבת יחדיו עבודה אינדיווידואלית
של מומחים בשדות שונים תוך ניסיון לתת ביקורת הדדית.
מרבית החיבורים כבר הוצאו לאור בעברית ובאנגלית .שני
חלקים מתוך העבודה הוצגו ב"כנס הרצליה" )ינואר (2008
במסגרת מושבים שהוקדשו לנושאי הפרויקט.

∫ÌÈ¯Â·ÈÁ‰†È‡˘Â
≠†˙ÂÈÁ¯Î‰†ÔÈ·†∫‰Ê‰†ÔÓÊ·†È„Â‰È‰†ÌÚ‰¢†¨È˜ˆÈ·¯†¯ÊÚÈ·‡†ßÙÂ¯Ù
¢˙Â¯ÈÁÏ
≠†ÈÁ¯Î‰†È‡˙Î†¨‰È‚ÂÏÂÎËÂ†Ú„Ó¢†¨¯ÂÓ„˙†·‡Ê†ßÙÂ¯Ù
¢Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†‰‚Â˘‚˘Â†‰˙Â„¯˘È‰Ï
≠†‰„È˙ÚÂ†˙ÂÈ¯„ÂÓ†˙ÂÈ„Â‰È†˙ÂÈÂ‰Ê¢†¨ÏË¯·Ï‰†‰˘Ó†ßÙÂ¯Ù
˘¢Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï
≠†¢Ï‡¯˘È·†Ï˘ÓÓ‰†È¯„ÒÏ†˙Â¯Ú‰¢†¨È¯È·‡†‰ÓÏ˘†ßÙÂ¯Ù
≠†˙È„ÓÏ†ÏÚ†˙¯ËÓ†≠†ÌÚ†Ú¯ÙÈÈ†ÔÂÊÁ†ÔÈ‡·¢†¨ÔÂÊÈ·‚†˙Â¯†ßÙÂ¯Ù
¢‰È˙Â¯Ê‚Â†Ï‡¯˘È
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡Ó†‰„¯Â‰Ï†ÌÈ˙È†ÌÈ¯Â·ÈÁ‰
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חברה,מדינה

חוסן לאומי

החוסן החברתי של מדינת ישראל
בראשהפרויקטעומדפרופ'עוזאלמוג;מתאםהפרויקט:משהאלעד

בשנת  2006חנך מוסד שמואל נאמן פרויקט חדש ,שבראשו
עומד פרופ' עוז אלמוג מאוניברסיטת חיפה .מטרת הפרויקט
היא לחקור את החוסן החברתי של מדינת ישראל .אין זה
סוד שהחברה הישראלית נעשית עם השנים פחות ופחות
הומוגנית ואזרחיה מאבדים את הסולידאריות החברתית
שאפיינה בעבר את החיים בישראל .הפערים האידיאולוגים,
הכלכליים והתרבותיים הולכים וגדלים ותחושות של חיבה
והזדהות עם המדינה ,שהיו בעבר לנחלת רבים ,נחלשות
ומפנות דרכן לתחושות של ניכור ,ביקורתיות ואף איבה
הדדית.
הנכונות לתרום ולשאת קורבן למען המדינה נדחקת מפני
גילויים מדאיגים של אגואיזם ,נרקיסיזם ואסקפיזם .כבר
מראשיתה של החברה הישראלית היא נאלצה להתמודד
עם בעיות חברתיות לא פשוטות כגון ,מצוקה חומרית
ומתחים עדתיים ,דתיים ,פוליטיים ומעמדיים .אולם דומה
שבעשור האחרון ,כתוצאה ממכלול מורכב של גורמים,
המתח הפנימי כובש שיאים חדשים ,המעמידים בסכנה
את עצם קיומה של מדינת ישראל .משבר החינוך ,קריסת
המוסד הפוליטי ואיבוד אמון הציבור במנהיגות ,השתלטות
החומרנות והנהנתנות ,התגברות השחיתות והאלימות,
ההקצנה האידיאולוגית והפוליטית ,התפשטות העוני
והתרחבות הפערים הכלכליים ,הירידה במוטיבציה לשרת
בצה"ל והתחזקות הזיקה השבטית )"איש לאוהלו"( – כל
אלה ועוד הן הסיבות והתוצאות של המשבר הזה .הליקויים
והמחדלים שהתגלעו במהלך מלחמת לבנון השנייה )(2006
במערכת הביטחון ובמערכות שלטוניות אחרות ,כמו גם
הויכוח והמחאה הציבורית-תקשורתית שהתפתחו סביב

38

המלחמה ,חשפו וחידדו את המשבר החברתי העמוק שבו
ישראל שרויה מזה זמן .ההתפוררות הפנימית ,לצד התחזקות
האיום החיצוני על המדינה ,מצריכים היערכות חירום,
שמשמעותה ניטור המתחים הפנימיים וגורמיהם והעלאת
הצעות מעשיות ל"עצירת הדימום" והבראת החוסן החברתי
של המדינה.
·∫ÌÈ·ÈÎ¯Ó†‰˘ÂÏ˘†ÏÏÂÎ˘†¯˜ÁÓ†Úˆ·˙Ó†Ë˜ÈÂ¯Ù‰†˙¯‚ÒÓ
א .תיאור הקבוצות ותרבויות המשנה )מגזרים( המרכיבות
את הפסיפס הישראלי ,על ממדיהן הסוציו-דמוגרפיים,
ומשקלן החברתי-תרבותי )גודל ,פיזור ,שותפות בשיח
הלאומי ,בולטות ציבורית ,השפעה פוליטית ותרבותית,
ועוד(.
ב .סיכום וניתוח מרכיבי היסוד בתפישת העולם של כל
אחד מהמגזרים בישראל )ערכים ,אמונות ,שאיפות,
ציפיות וכדומה( ,תוך מתן דגש לנושאים הבאים :מעמד
המדינה ,שירות לאומי )ובכלל זה שירות בצה"ל( ,חינוך
והשכלה ,דת ,גבולות המדינה ,צריכה חומרית ורוחנית
)בידור ,אמנות וכו'( ,תקשורת ,יחסים שבין אדם לחברו,
מנהיגות ,תפישת 'העצמי' ו'האחר' ,חוק ומשפט.
ג .הגשת הצעות אופרטיביות לחיזוק החוסן החברתי
)ההצעות יתבססו על ממצאי המחקר ,על ספרות
מחקרית בארץ ובחו"ל ועל ראיונות והתייעצויות עם
מומחים בשטחים שונים(.
˙ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†ÂÓÒ¯ÂÙÈ†¯˜ÁÓ‰†˙Â‡ˆÂ
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מגדר

כניסת רופאות לתחום התמחות גברי )כירורגיה(
עורכותהמחקרפרופ')אמריטוס(בלההמנהייםופזיתסביון

עבודה זו עוסקת בשינוי שחל בשיעור כניסת נשים לתחום
ההתמחות כירורגיה בישראל בין השנים ,1995-2005
ובגורמים הקשורים לכך על פי תפיסת הרופאות.
נתונים מהארץ ומהעולם ,וכן ספרות תיאורטית בנושא,
מצביעים על כך ,שלמרות העלייה בשיעור השתתפות
הנשים בכוח העבודה ,הן עדיין נמצאות בתת ייצוג בעיסוקים
שהם גבריים באופן מסורתי .לפיכך ,נשים נמצאות בתת
ייצוג במקצוע הרפואה בכלל ,ובתחומי התמחות מסוימים,
שנשלטו באופן דומיננטי על ידי גברים לאורך ההיסטוריה,
בפרט.
מטרת העבודה היא לקבל תמונה מדויקת של תמורות
שחלו במשך השנים בשיעור כניסת נשים לתחום התמחות
"גברי" ברפואה -כירורגיה ,ולהסביר תמורות אלה באמצעות
סקירת ספרות אודות הגורמים השונים שהביאו לתמורות
אלה ובאמצעות תשאול רופאות בתחום.
שתי קבוצות גורמים נבחנות במחקר זה כמסבירות כניסת
נשים רופאות לתחום ההתמחות כירורגיה בשנים האחרונות.
האחת כוללת משתנים ארגוניים סביבתיים:
 תרבות רפואית גברית מחסור במודל תפקיד נשי בתחום הכירורגיה -אפליה חברתית/הטרדה מינית

הקבוצה השנייה כוללת משתנים אישיים:
 מאפיינים ותכונות אישיותיות המובילות אישה רופאהלבחירה בתחום התמחות כירורגיה
 קונפליקט משפחה קריירה תפישת תחום ההתמחות כירורגיה המשפיעה עלבחירתו ,ועמידה בכל הדרישות מהמתמחה
בשנת  ,2007במסגרת המחקר ,תושאלו  30רופאות
כירורגיות מבתי החולים בארץ .כקבוצת ביקורת שימשו
 20רופאות פנימאיות שענו על אותו שאלון תוך שינויים
מתאימים .נתוני המחקר התבססו על שאלון למילוי עצמי.
על הנתונים שנאספו נערכו בדיקות סטטיסטיות ראשונות,
כגון התפלגויות המשתנים ,ניתוחי מהימנות ,וניתוחי גורמים
של כל המשתנים.
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קליטת עליה

השוברים לעולים חדשים ככלי בשוק התעסוקתי
בראשהפרויקטעמדהפרופ'מריםארז

מזה כשנתיים מפעיל משרד הקליטה פרויקט שוברים
שמטרתו להגביר את התאקלמותם של העולים החדשים
בשוק העבודה .במסגרת הפרויקט ,עולים ,העומדים בתנאים
שהוגדרו מראש ,זכאים להירשם ללימודים על פי בחירתם
 במימון נרחב של משרד הקליטה .מחקר זה ,הוזמן ע"יאגף התעסוקה של משרד הקליטה בשיתוף מוסד שמואל
נאמן ,והתמקד בבחינת פרויקט השוברים ככלי להשמת
עולים שאינם מועסקים ולהעלאת רמת המקצוענות של
עולים עובדים ,על מנת לשפר את תנאי העסקתם .בשיטת
השוברים להכשרה מקצועית ,השוברים שווים סכום כסף
קבוע ומאפשרים למשתתפים בתוכנית לבחור בעצמם את
סוג ההכשרה והספק מתוך רשימת ספקים מורשים תוך
קבלת הכוונה מיועץ תעסוקה ומימון .בפרויקט זה השתתפו
כ 10,000-עולים.

40

מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את יעילות פרויקט
השוברים כאמצעי למציאת עבודה או לשדרוג מצב
התעסוקה של עולים שסיימו את הכשרתם .במסגרת
המחקר מתקיימות שתי מתודולוגיות מחקר:
 ∫±†¯˜ÁÓהוא מחקר אורך עם כ 500-משתתפים ממיקומים
שונים בארץ.
 ∫≤†¯˜ÁÓהוא מחקר שנערך כסקר טלפוני בשפת האם של
העולים ,ובו השתתפו  326עולים שסיימו את הכשרתם,
מתוך מאגר של משרד הקליטה ,והוא הכולל את
המשתתפים בפרויקט השוברים.
¯Ù˘Ï†‰˙ÈÈ‰˘†˙È¯˜ÈÚ‰†Â˙¯ËÓ†˙‡†‚È˘‰†ÌÈ¯·Â˘‰†Ë˜ÈÂ¯Ù
‡˙†ÆÌÈ˘„Á†ÌÈÏÂÚ†Ï˘†Ì˙˜ÂÒÚ˙†·ˆÓ
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נשים ערביות

תעסוקה בקרב נשים ערביות בישראל :גיבוש אסטרטגיות
להגדלת שיעור השתתפותן של ערביות בכוח העבודה האזרחי
בראשהפרויקטעומדד"ריוסףג'בארין
אחת מנקודות התורפה של מצבם החברתי-כלכלי הנמוך
של הערבים בישראל בכלל ,ורמת העוני הגבוהה בפרט,
קשורה בהשתתפותן הנמוכה של הנשים הערביות בכוח
העבודה האזרחי .הנתונים הרשמיים מלמדים ,שבשנה
האחרונה ) (2007רק כחמישית מהנשים הערביות השתתפו
בכוח העבודה האזרחי ,כאשר ממוצע זה הגיע לכ60%-
בקרב נשים יהודיות בישראל .למצב זה ישנם מספר השלכות
שליליות מיידיות וארוכות טווח על הכלכלה והחברה
הישראלית ,מחד גיסא ועל היחסים האתניים בין ערבים
ויהודים ,מאידך גיסא.
לאור זאת ,העלאת הרמה החברתית-כלכלית של הערבים
בישראל והקטנת ממדי העוני הגואים בקרבם ,נדרשת
בצורה משמעותית .יש לחפש אחר דרכים שיביאו להגדלת
שיעור השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה האזרחי
בארץ.
בהתאם לכך ,המטרה המרכזית של מחקר זה היא לזהות
את החסמים החברתיים ,התרבותיים ,והאתניים אשר
עומדים בפני תעסוקתן של נשים ערביות ובפני השתתפותן
בשוק העבודה האזרחי בישראל ,ובעקבות זאת לגבש תכנית

אסטרטגית להגדלת שיעוור השתתפותן בשוק העבודה
בישראל .איסוף הנתונים של המחקר הסתמך על ניתוח
נתונים תקופתיים רשמיים ,הקשורים בנושאי תעסוקה
בכלל בישראל ,ותעסוקת נשים ערביות בפרט כפי
שמפרסמת הלמ"ס.
ליד זאת ,בוצע מחקר אמפירי שהתבסס על הפצת שאלונים
במדגם מייצג אשר כלל  1,500נשים ערביות המתגוררות
הן בישובים ערביים בצפון הארץ ,המשולש ובדרום ,והן
בערים מעורבות בארץ .זהו המחקר המקיף ביותר בישראל
מבחינת נושאים ושיטת מחקר שנעשה עד כה בנושא
תעסוקת נשים ערביות ,ואשר מבוסס על ראיונות בקרב
מדגם רחב ומייצג ברחבי הארץ .מוסדות פורמאליים ,כמו
משרד האוצר והמועצה לחברה וכלכלה ליד ארגוני החברה
האזרחית בארץ מביעים התעניינות רבה במחקר.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†ÌÒ¯ÂÙÈ†¯˜ÁÓ‰
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 מו"פ

מדע,טכנולוגיה,כלכלה,תעשייה

מדדיםלמו"פלאומי
צוותהפרויקט:ד"רדפנהגץ,פרופ'דןפלד,יאיראבן-זוהר,ציפיבוכניק

מטרתפרויקטמדדיםלמו"פלאומי,שפועלבחסותמוסד
שמואלנאמן,היאיצירתסדרותנתוניםומדדיםעלפעולות
בתחומימדע,טכנולוגיהומחקרופיתוח)מו"פ(בישראל,
בהשוואהבינלאומית,תוךבחינתהתפתחותםעלפניזמן.
מדדיםאלהמאפשריםמיפויוהערכהשלפעילויותהמו"פ
בישראל,שלהיכולותוהתשתיותהמדעיותושלדרכי
מימונם.בסיסיהנתוניםמפותחיםבשיתוףפעולההדוק
עםהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהובהתאםלהנחיות
אשראומצובאופןרשמיעלידיהאיחודהאירופי.
בספטמבר2007פורסמהחוברתשנייהבסדרה"מדדים
למדע,לטכנולוגיהולחדשנותבישראל:תשתיתנתונים
השוואתית".פרסוםזהנעשהבשיתוףפעולהעםהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהוהואמתמקדבסקירתחמישה
תחומיםהמהוויםאבנייסודבתהליכימו"פוחדשנות
טכנולוגית:
 ∫ÈÁ¯Ê‡†Ù¢ÂÓÏ†˙ÈÓÂ‡Ï‰†‰‡ˆÂ‰‰הערכות,במונחיםכספייםואחרים,שלהיקפיפעילותהמו"פבישראל,
תוךהבחנהביןהגורמיםהמבצעיםוהגורמיםהמממנים.
 ∫‰È‚ÂÏÂÎËÂ†Ú„Ó·†È˘Â‡†ÔÂ‰ניתוחמדדיםעלהוןאנושישהםבריהשוואהבינלאומית.מדדיםאלהכוללים
לדוגמה,מספרהחוקריםהמועסקיםבסקטורהעסקי,
בוגריאוניברסיטאותבתחומימדעוטכנולוגיהוחלקן
שלהנשיםבתעסוקהובלימודים.
 ˙∫‰È‚ÂÏÂÎËÂ†Ú„Ó·†˙Â˜ÂÙהצגתמדדיםכגון:מספרהפטנטים,מספרהפרסומיםהמדעיים,מידתציטוטם
כמדדלאיכותהמחקרומדדיםהקשוריםבפטנטים
בבעלותזרה.ניתןלצייןכילצורךתוצאותפרקזהפותחו
במיוחדמספרמדדיםשיהיומקובליםלמדידתחלק
מתפוקותהמחקרהמדעיטכנולוגי.
 ¯˜ÁÓ†˙ÂÈÂÏÈÚÙ†Ï˘†˙ÂÈÏÎÏÎ‰†˙ÂÚÙ˘‰‰Â†˙Â¯ÂÓ˙‰∫È‚ÂÏÂÎËÂ†ÈÚ„Ó†ÁÂ˙ÈÙÂבפרקזהמוצגיםהיבטים
כלכלייםשלמדעוטכנולוגיהויכלולמדדיםשלתעסוקה,
תפוקה,יצואויבואלפיעוצמהטכנולוגית.

42

 ∫˙È·†È˜˘Ó·†‰È‚ÂÏÂÎË†·ÂÏÈ˘Â†È‚ÂÏÂÎË‰†¯ÚÙ‰בפרקזהמוצגיםמדדיםהקשוריםלגישהושימוששל
האוכלוסייהבטכנולוגיתהמידע.מדדיםאלומאפשרים
להעריךאתהפערהדיגיטאליהקייםבתוךישראלואת
מיקומהשלישראלבהשוואהלמדינותמתקדמות
אחרות.
שימושבמדדים,שהוצגובדו"חלניתוחמדיניותבנושאי
מדע,טכנולוגיהוחדשנותמודגםבמספרניירותעמדה
שהוכנובמוסדשמואלנאמןואותםניתןלהורידבאתר
המוסדוהם:
 ‰˜ÂÙ˙Â†È˘Â‡†ÔÂ‰†¨ÈÁ¯Ê‡†Ù¢ÂÓ·†˙ÂÚ˜˘‰ÔÂÈ„Ï†ÒÈÒ·Î†ÌÈÂ˙†∫Ï‡¯˘È·†Ù¢ÂÓ†Ï˘†˙È‚ÂÏÂÎË≠˙ÈÚ„Ó
Ô‡È¯Ó†¨¯ÂË·†ÔÂ¯‡†¨ı‚†‰Ù„†Ø†˙ÈÓÂ‡Ï†˙ÂÈÈ„Ó†˘Â·È‚Ï
˘≤∞∞μ†¨Û‡ÓÂ
 ¨¯ÂË·†ÔÂ¯‡†Ø†≤∞∞μ†·ˆÓ†˙ÂÓ˙†≠†Ï‡¯˘È·†Ù¢ÂÓ„ÆÏ˜¯Ù†ÔÂÂÈÒ†¨„ÏÙ†Ô„†¨ı‚†‰Ù
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ננוטכנולוגיה

מדע,טכנולוגיה,כלכלה,תעשייה

ננוטכנולוגיהבישראל-תמונתמצב
בראשהפרויקטעומדתד"רדפנהגץ;חוקרים:לריסהאיידלמןויאיראבן-זהר

כחלקמפעילותמוסדשמואלנאמןבנושאננוטכנולוגיות,
מתקיימתעבודהלמיפויהפעילויותהשונותשנעשות
בישראלבתחוםננו-מדעיםוננוטכנולוגיהבאקדמיה,
בתעשייהובגופיםממשלתיים,שמעורביםבקביעתמדיניות
בנושאזה.אחדהתוצריםמפעילותזוהואכתיבתמאמר
שראהאורבמרץ 2007בכתבהעתהאמריקני
Nanotechnology Law & Business.
Rosenbaum, B., Ardetz, M., Getz, D., Shafer, D., Frenkel,
A. and Stones, H.A.(7002,March). Israel’s
Nanotechnology Research Landscape: A Survey of
Israeli Nanotechnology Capabilities and Technology

לסיום,מנתחהמאמרמספקניתוחשלחוזקים,חולשות,
הזדמנויותואיומים)”(“SWOTשלהמו"פהננוטכנולוגי
ושלתמונתמצבהמסחורשלתחוםזהבישראל.
בשנת,2008מוסדשמואלנאמןממשיךואףמרחיבאת
הפעילותלמיפויומעקבאחריההתפתחויותבתחום
הננוטכנולוגיהבישראלבהשוואהלנעשהבעולם.נאסף
מידערבעלחברותהפעילותבתחוםננוטכנולוגיהבישראל.
נעשהניתוחשלדרכירכישתהידעושלסוגיומימדי
ההשקעותבתחוםיבוצעבהמשך,ובנוסף,נבדקות
ההשפעותשלפעילותמאגד NFM (Nano Functional
(Materialsעלהתפתחותתעשייתהננוהישראלית.

Transfer Policies. Nanotechnology Law & Business,
4(1).

ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†Ô˙È†¯Ó‡Ó‰

המאמרמציגסקירהעדכניתשלהמטרות,הפעילויות
והמוכנותהכלליתשלתחוםהננוטכנולוגיהבישראל.
בנוסף,מציגהמאמרהשוואהביןתרבותהעברתטכנולוגיות
מהאקדמיהלתעשייהבישראלובארה"בומציגמדריךקצר
ושימושילחוקיהייצואבתחוםהטכנולוגיהשלישראל.
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ביוטכנולוגיה

מדע,טכנולוגיה,כלכלה,תעשייה

מקבץתעשיותביוטכנולוגיותבצפון
בראשהפרויקטעומדפרופ'קרלסקורצקי;מרכזהפרויקט:ד"ראברהםרותם

פעילותמקבץתעשיותביוטכנולוגיות,שיזםמוסדשמואל
נאמןבשנת,2005היאבהכוונתהשלועדתהיגוישבה
חבריםנציגיםמחמשההגופיםשמממניםאתהפעילות
והם:החברההכלכליתלחיפה;הנהלתהטכניון;בי"חרמב"ם;
מכוןרפפורטומוסדשמואלנאמן.בראשועדתההיגוי
עמדבשנתייםהאחרונותפרופ'קרלסקורצקי-מנהלמכון
רפפורט,כשאתהפעילותמפעילבאופןשוטףד"ראברהם
רותם.
במהלךהשנתייםהאחרונות,מאזהתקבלסיועמצדחמשת
הגופיםהנ"ל,התקיימופעילויותשונות)פירוטבפרק
פעילויותהמוסד,עמ'.(63
בנוסף,הוקםאתרמידעותקשורתאשרמתעדכןבאופן
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שוטף.www.BioNorth.org.il:כמוכן,התקיימומפגשים
וסמינריםבנושאיםמקצועייםספציפייםבהשתתפות
נציגיםמהאקדמיהומהתעשיות-חברותותיקות,
חממותוחברותהזנק,שתרמולשיפורההיכרותולקרוב
העוסקיםבאותםנושאיםוכןנערכושיתופיפעולההדדיים
עם,BHLSI (Boston-Haifa Life Science Initiative):
),ILSI (Israel Life Science IndustryעםBioJerusalem
ומט"י-חיפה.כלהגופיםמהנ"לחובריםביניהם
בקישוריות)'לינקים'(ומסייעיםזהלזהבהפצתמידע
לקידוםהביוטכנולוגיהבאיזורהצפון.
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חדשנותהודו-ישראל

מדיניותלאומיתבתחוםהחדשנות:שת"פבינלאומיבין
ישראללהודו
ועדתהיגוי:ד"רשוקיגלייטמן)יו"ר(,ענתברנשטיין,נחמןשלף,רביבצולר,פרופ'מוריסתובל;
דר'אליאופר,פרופ'נדבלירון,פרופ'גדיאריאב)מנהלאקדמי(,ד"רגלעדפורטונה;
מתאםהפרויקט:נפתלימוזר;ועדהמדעית:פרופ'גדיאריאב)יו"ר(,פרופ'נדבלירון,פרופ'שלמהמיטל,
ד"רדפנהשוורץ,פרופ'מוריסתובל,ד"ראורלייחזקאל;מתאםהפרויקט:נפתלימוזר

: 3IPתכניתהחדשנותהודו-ישראל
ועדתהיגוי:דר'אורנהברי,פרופ'שלמהמיטל,פרופ'מוריסתובל;דר'אליאופר,פרופ'נדבלירון,
פרופ'גדיאריאב,ד"רגלעדפורטונה;מתאםהפרויקט:נפתלימוזר
בשנת2004יזםמוסדשמואלנאמןתכניתמחקרלבחינה
שלמגווןהנושאיםשמניעים-וכאלהשמונעיםחדשנות
עסקיתבשיתופיפעולהכלכלייםביןהודווישראל.הבסיס
לתכניתהואההכרהכילישראלולהודואינטרסיםמשלימים
ביצירתקשריםכלכלייםברי-קיימא.בפרט,הודותופסת
בהדרגהמקוםמרכזיבנוףהגיאו-פוליטיהעולמי,השוק
ההודיהמתפתחמהווהכרצמיחהראשוןבחשיבותו
לתעשייההישראליתומקורלחדשנותתהליכית,בעוד
ישראלמהווהעבורהודומקורנגישואטרקטיבילטכנולוגיות
וידערלוונטיבמגווןרחבשלתחומים-מביטחוןועד
לחקלאותמדברית-כמוגםלחדשנותמוצרית.התכנית
התמקדהלפיכךבזיהוייכולותמשלימות,יצירתרשת
משאביםבינלאומית,חילופיעמדותוחוקרים,תיאום
מדיניות,והפצתמידעהדדי.
במהלךשנת2007המשיכההתוכניתלמצבאתעצמה
כמוקדמשמעותיבאקדמיההישראליתשלהעיסוקבהקשר
ההודי-ישראליבתחומיםהאקדמיים,המדיניותהציבורית,
הכלכלייםוהעסקיים.במהלךהשנה,הושקושלושתכניות
מחקרבנושאים:רפואהזמינה,ניהולזכויותבנכסים
אינטלקטואלייםופיתוחהמגזרהכפריבהודו.
∫˙ÈÎ˙‰†˙¯‚ÒÓ·†Â˘Ú˘†ÌÈ¯˜ÁÓ
בשנת2007התמקדההתכניתבקידוםשנינושאיםמרכזיים
מתוךהקבוצההמקוריתשלנושאימחקרשאותרוב,2006-
הראשוןעוסקברפואהזמינה)כשהכוונהב"זמינות"בעיקר
לזמינותכלכלית(והשניבניהולזכויותבנכסים

אינטלקטואליים".קבוצותליבה"שלחוקריםבשני
הפרויקטיםנפגשוודנובהיקףהמחקריםובהגדרתהמסגרת
המחקרית.
ד"רגלעדפורטונה,לשעברמנהלבכירבתעשייה
הפרמצבטית,הצטרףלתכניתבמהלך2007והואמוביל
אתהצוותשחוקראתנושאהרפואההזמינהיחדעםד"ר
רוביןבלאט,חוקרתבתחוםהביו-טכנולוגיהשקשורה
לאוניברסיטתהרווארד.הצוותהחלבלימודהסינרגטיות
ביןישראל,הודוו-ארה"בביחסלגילויתרופותופיתוחן,
מתוךכוונהלפתחתרופותבעלויותנמוכותבאופןניכר
מהמקובלכיום.
באופןדומה,קבוצתהמחקרבראשותפרופ'ניבה
אלקין-קורןמאוניברסיטתחיפהופרופ'ג'יימסקונלי
מאוניברסיטתנורתווסטרן,נפגשהלהגדיראתמבנה
המחקרשעוסקבניהולזכויותיוצריםבנכסים
אינטלקטואלייםבמסגרתשיתופיהפעולההעסקייםבין
הודולישראל.
נושאמחקרנוסף,שהוצגהשנהונכללבמגווןהפעילויות
שלהתוכניתעוסקבמדיניותציבוריתושת"פבינ-מדינתי
בתכנוןופיתוחהמגזרהכפריההודי.המחקרמובלע"י
ד"רמרטיןשרמן.
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חדשנותהודו-ישראל

¯˘˙†˜˘¯∫˙ÈÎ˙‰†˙¯‚ÒÓ·†ÌÈ
רשתהקשריםשלהתכניתטופחהוהמשיכהלהתפתח
וכללהאנשיאקדמיה,ממשל,תעשייהוארגוניםאחרים
בישראל,הודווארה"ב.לדוגמא,הקשרשנוצרעםהוועד
האמריקאי-יהודישמקדםבאופןפעילשת"פמשולשבין
ישראל,הודווארה"ב.
בנוסף,נערכהעבודתהכנהמקיפהלקראתביקורשל
הנהלתקבוצתטאטהבישראלבכללובמוסדנאמןבפרט
ביקורשעסקבנושאשל"חדשנותכללארגונית".אחדמשיאיהפעילותהיההמפגשבישראלעםד"ראי.פי.ג'יי.
עבדולקאלאם,הנשיאהיוצאשלהודוומחברהספר,יחד
עםפרופ'י.ס.ראג'אןÆ¢˘„Á‰†ÌÂÈÏÈÓÏ†ÔÂÊÁ†≠†≤∞≤∞†Â„Â‰¢,
ד"רקאלאם,מהבולטיםבמדעניהשלהודו,תיאראתחזונו
לשת"פביןהודווישראלוהשתתףבדיוןערעםמובילי
התוכניתאודותהדרכיםלהביאאתתוצאותהפרויקטים
לביטויבשיתופיפעולההודיםוישראליים,אםבהפצת
הידעשנצבראובהנחיהוקידוםשלמאמציםמשותפים.
Ó‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰ÈÈÙˆÏ†˙Â˙È†ÌÈ˘‚ÙÓ‰†˙Â‚ˆÓן
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אפידמיולוגיה

מחקריאוכלוסייהבאפידמיולוגיהמולקולאריתשלסרטןבישראל
בראשהפרויקטעומדפרופ'גדירנרט;צוותהחוקריםכוללאת:ד"ררוניתאלמוג,ד"רפלביולייפקוביץ,
ד"רמילהפינצ'ב,ד"רליאוןרסקין,ד"ריורםחאיטר,ד"רעופרהברנט,ד"רעדהתמיר,הדירנרט,
סאנאשאקור,שרהדישון,וחנהארד
במסגרתמוסדשמואלנאמן,מבוצעיםע"יהמחלקה
לרפואתהקהילהואפידמיולוגיה)המרכזהארצילבקרת
סרטן,(CHSהמרכזהרפואיכרמלוהפקולטהלרפואהע"ש
רפפורטבטכניון,מחקריםשמטרתםלאסוףמידעעל
מאפייניוגורמיהתחלואהבסרטןבאוכלוסייההישראלית
עלרבדיההאתנייםהשונים.התחלואהבסרטןהיאבדרך
כללתולדהשלחשיפותשונותשלהאדםהנובעתבעיקר
מהתנהגותווהמבנההגנטיהאישישלו.
עדכהנכללובמחקריםלמעלהמ13,000-משתתפים,
כמחציתםחוליםבסרטןוכמחציתםללאסרטןהמשמשים
כקבוצתביקורתועובריםאתאותםתהליכימחקרכמו
קבוצתהחולים.במחקריםנכלליםכ6,500-חוליסרטן
המעיהגס,וכ5,700-חולותסרטןהשד.בנוסףנכללים
במחקרים400חולותבממאירותגינקולוגיתו250-חולים
בסרטןהריאה.
משתתפיהמחקרמתגורריםבאזורגיאוגרפימוגדר-צפון
הארץהכוללאתאזוריהאשפוזשלבתיהחולים:העמק
בעפולה,הגלילהמערביבנהריה,המרכזיםהרפואייםרמב"ם,
בניציוןוכרמלבחיפה.כלהחוליםהמעורביםבמחקרים
עובריםראיוןאישיבביתהחוליםאובביתםובוהם
מתבקשיםלענותעלשורהארוכהשלשאלותהנוגעות
לגורמיהסיכוןוההגנההאפשרייםלסרטן)למשל:עישון
בהווהאובעבר,הרגליתזונה,פעילותגופנית,חשיפות
להורמונים,היסטוריתרביה,לקרינהמסוגיםשונים,לחומרים
מסוכנים,סיפורמשפחתישלסרטןועוד(.בנוסףנלקחות

מהמשתתפיםדגימותדםונלקחתדגימתרקמהמחולי
הסרטןבמהלךהניתוחיםשהםעוברים.חומריםאלו
משמשיםלמגווןרחבשלבדיקותמולקולאריות.הבדיקות
המולקולאריותמסייעותבאפיוןגנטישלהמשתתפים,
באפיוןגנטישלגידוליםשוניםובהגדרתסמניםשלסיכון
יתר.כחמישהעדעשרהאחוזמכללהמשתתפיםבמחקר
משתייכיםלקבוצתסיכוןיתרגנטיתשניתןלזהותה.
נתוניהמחקריםמשמשיםתשתיתמידע,להפעלתמדיניות
מניעהוגילוימוקדםשלסרטןבישראל,ומאפשריםטיפול
מכווןונקודתיבגורמיסיכוןמשמעותייםלאוכלוסייה
הישראליתאולקבוצהדמוגרפיתמסוימתבאוכלוסייה.
כמוכן,מאפשריםנתוניהמחקראתהערכתההתנהגות
הקליניתבקבוצתהחולים,מבטעלשיעוריההישרדותועל
המשפיעיםעלההישרדותמסרטןבארץ.המידעהדמוגראפי
הנאסףבמחקרמאפשרלהציגתמונתמצבתחלואהומצב
גורמיסיכוןבחוליםובבריאיםלפיקבוצותדמוגרפיות
שונות)יהודים/ערבים,גברים/נשים,עולים/ותיקים,
צעירים/מבוגרים(.
עדהיוםהתפרסמותוצאותמהמחקריםהמדוברים
במאמריםרביםובכללםבעיתוניםהמוביליםבהם:
The New England Journal of Medicine, Science, Nature
Genetics, American Journal of Human Genetics and
the Journal of the National Cancer Institute.
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מערכתהחדשנותבישראל:מדיניותלאומיתואספקטיםתרבותיים
בראשהפרויקטעומדתד"רדפנהגץ;חוקרתבפרויקט:ורדסגל

פרויקטמערכתהחדשנותבישראל:מדיניותלאומית
ואספקטיםתרבותייםהואחלקמפרויקטבינלאומישעוסק
במדיניותשלחדשנותבמסגרתהוועידההכלכליתשל
הUN-באירופה.

systems. Lessons learned from the experiences of

TOS-ICP - Team of Specialists on Innovation and

"UNECE countries

Competitiveness Policies - UN Economic Commission

חלקוהשנישלהמסמךמתייחסלכמההיבטיםתרבותיים
שלישראלאשרמעודדיםותומכיםבחדשנותויזמות.
הושםדגשעלמספרמרכיביםייחודייםלישראל:השירות
בצבאטכנולוגיומתקדם,העלייהלישראל,המרקםהתרבותי
וזמינותהמשאבים/המימוןלצרכיחדשנות.

for Europe.

משימתושלצוותהמומחיםלשנת2007הוגדרהכניסיון
ללמודמהצלחותשלמדיניותבנושאיחדשנותותחרותיות
במדינותעםכלכלותמפותחותלצורךיישומםבמדינות
ששואפותלפתחאתכלכלתםולהשתלבבכלכלההגלובלית.
לצורךכך,נאספוחומריםמנציגיהמדינותהשונותהשותפות
)כ30-מדינות(וכןממומחיםמאוניברסיטאותומוסדות
שוניםשעובדולדו"חמסכם.
מטרתמסמך,שהוכןבמוסדנאמן,הייתהלסקוראת
המדיניותהלאומיתוהאספקטיםהתרבותייםהתומכים
ומוביליםלחדשנותבישראל.החומריםלמסמךנאספו
מדוחות,מסמכיםומאמריםשנכתבועלהנושאמתוך
כוונהלהציגתמונהמקיפהשלמערכתהחדשנותבישראל.
חלקוהראשוןשלהמסמך,כוללסקירהשלמדיניות
החדשנותשלישראלבנושאיםכגון:קביעתמטרותחדשנות,
כלימדיניותשמטרתםתחרותיותהמבוססתעלחדשנות
ויישוםהמדיניותוהערכתה.קטעיםנרחביםמחלקזה
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שולבובמסמךשפרסםצוותICP-TOSשנקרא:
"Creating a conducive environment for higher
competitiveness and effective national innovation

* ד"ר דפנה גץ ,התמנתה לייצג את ישראל בצוות המומחים
בנושאי מדיניות של חדשנות ותחרותיות.
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†Ô˙È†ÍÓÒÓ‰
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פעילות בינלאומיות

††††††††††††††††††PRIME

PRIME 2007

במסגרתהתוכניתהשישית,שלהאיחודהאירופי,חבר
מוסדנאמן,יחדעםעוד48קבוצותמ16-מדינות,ברשת
מצוינותNoE-בשם,PRIMEשהחלהלפעולבאופןרשמי
בינואר.2004
פירושהשםPRIMEהואמדיניותבנושאימחקרוחדשנות
לקראתיצירתאזורמחקרכללאירופי.
(PRIME - Policies for Research and Innovation in the
)move towards the European Research Area

סוגיהמדיניותבנושאימחקרוחדשנותעומדיםבפני
שינוייםמרחיקילכת.השינויהראשוןקשורלדינאמיקות
המשתנותשלייצורהידע,עםמשטרהחיפושבתחומי
המדעהמוביליםהחדשים)ננוטכנולוגיה,ביוטכנולוגיה,
טכנולוגיותמידע,ומדעיםקוגניטיביים(,ועםהעצמת
הפעילותהמחקריתשלתעשיותושירותיםרבים.השינוי
השניעוסקבקשרהמשתנהביןמדעוחברה,עםהתפתחות
מחלוקותודיוניםציבורייםבנוגעלאופןביצועהמחקרים
)כדוגמתמחקרישדהבנושאהשבחהגנטית(.השינוי
השלישיעוסקבחשיבותההולכתוגוברתשלרשויות
ציבוריותאזוריותמצדאחדוכלל-אירופאיותמהצדהשני.
פירושהדברהואשלאניתןיותרלהתייחסלכלהתערבות
ציבוריתכתולדהממדיניותלאומיתושישלהעריךולנתח
מחדשאתהידעהמצטברשקייםאודותסוגימדיניות
מחקרוחדשנותבארצותובאזוריםהשונים.
הרציונללהקמתרשתהמצוינותבנושאימדיניותמדע
וחדשנותנובעמכךשלמרותשלאירופהיכולותחשובות
בתחוםשלמדיניותמדעוחדשנות,ולמרותשישניסיון
קודםשלשיתוףפעולהבמסגרתהתוכניותשלהאיחוד
האירופי,התחוםנותרמפוצלמבחינתהתארגנותוומבחינת
ייצורהידעשלו)מוגבל,למשל,עלידיההיקףהמצומצם
שלמאגריםדומיםהעוסקיםבנושאיםהקשוריםלמדיניות(.
כדילענותלאתגריםשהוזכרו,ישלעודדצמיחהשלמבנה
קבועאשרישלבאתהמאמציםשלחוקריםמובילים
בתחום,ולפיכךהוצעלהקיםרשתשלמצוינותשתעסוק
בנושאיםאלה.

לפרויקטמספרמאפייניםבסיסיים:הפרויקטהואבינלאומי
ובין-תחומי,והואמקשרלמעלהמ250-חוקרים)מחציתם
בעלימוניטיןבינלאומימבוסס(ו150-דוקטורנטיםמארבע
דסיפלינותשונות)כלכלה,מדעיהמדינה,ניהולוסוציולוגיה(,
למעלהמ40-מוסדותו16-מדינות.הרשתפיתחהמודל
התקדמותלעידודאינטגרציההדרגתיתשלקבוצות
שעוסקותבתחום)כוללקבוצותהבאותממדינותשעתידות
להצטרףלאיחודהאירופי(,במרכזימצוינותוירטואליים
ומבנהארגוניחדשניאשריענהעלהדרישותשלרשת
המצוינות.נבנתהתכניתפעילויותמשותפתהמאזנתשלוש
פעילויותמחקריותשמוקדשותלייצורשלמחקרברמה
עולמיתושלושפעילויותמבניותשמטרתןהשגתשינויים
ארוכיטווחמבחינתבנייתהתחוםברמההאירופית,תוך
התמקדותבמאגרימידעואינדיקטורים,בהכשרה,ובהקמת
דפוסיםלאינטראקציותעםבעליענייןועםקובעימדיניות.
∫ÌÈË˜ÈÂ¯Ù†¯ÙÒÓ·PRIME˙¯‚ÒÓ·†ÏÈÚÙ†ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ
 ,ENIP/ENIDהואפרויקטשמטרתולהקיםרשתאינדיקטוריםשלמדעוטכנולוגיה.במסגרתהפרויקט
מתבצעמחקרבהובלתד"רדפנהגץ,ציפיבוכניקכעוזרת
מחקרובשת"פעםפרופ'ברוךרזוד"רדורוןגל,שמטרתו
לבנותמיזםשיאפייןאתהמצבהקייםואתהמגמהשל
חדשנותטכנולוגיתבמדינה.ממצאיםראשוניםשל
הפרויקטיוצגובכנסבאוסלו.
 ,PRIME Euro - CVבראשועומדתד"רדפנהגץובומשתתפים:בלהזלמנוביץ',יאיראבן-זוהרוציפיבוכניק.
הפרויקטהואחלקמנושאתשתיתישלPRIMEשבוחן
שימושבאינדיקאטוריםחדשיםלמדע,טכנולוגיה
וחדשנות).(ENIDמדוברבשיתוףפעולהאירופאיראשון
מסוגושנועדלבחוןאתהפוטנציאלשלשימושבקורות
חייםבפורמטאלקטרוניכאינדיקאטורלניידותשלאנשי
מחקר.בנוסף,זהופרויקט PRIMEהראשוןשעוסק
בהערכתדפוסיהניידותשלאנשימחקרוהואנועד
לבדוקאתהתועלתבשימושבקורותהחייםככלי
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להערכתהניידותוהתפוקהשלאנשימחקר.לצורךכך
נסקריםומאופייניםמספרמאגריקורותחייםנבחרים,
וכןנעשהשימושבאינדיקאטוריםשפותחועלבסיס
קורותהחייםכדילאפייןאתדפוסיהניידותשלאנשי
המחקרולהעריךאתהשפעתהניידותעלהקריירהועל
התפוקההמדעיתשלהם.לפרויקטשותפיםמוסדות
אקדמייםומרכזימחקרמהמדינותהאירופאיותהבאות:
ספרד,פורטוגל,נורבגיהושוויץ.במסגרתהפרויקט,
ישתתףמוסדנאמןבהערכההמתודולוגיתשלמאגרי
קורותהחייםמבחינתהיקףהכיסוי,הגישהלנתונים,
איכותהנתונים,נקודותהחוזקוהמגבלותהקיימות
בשימושבנתוניםממאגריקורותחיים.הפרויקטמתבצע
במהלך,2008תוצאותראשוניותשלוהוצגובכנס
 PRIME-ENIDשהתקייםבמאי2008באוסלו.
 ,PRIME - Nanodistricבראשהפרויקטעומדתד"רדפנהגץואיתהחוקרים:לריסהאיידלמןויאיראבן–זוהר.
הפרויקטמתמקדבדינאמיקהשלהתפתחותהתחום
החדששלננוטכנולוגיותובתעשיותבהםננוטכנולוגיה
תהווהמרכיבמשמעותי.מוסדשמואלנאמןשותף
בפרויקט )Nanodistrict 2פרויקטהמשךלפרויקט
Nanodistrict 1שהסתייםב.(2005-מטרתו לחקור
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††††††††††††††††††PRIME

השערותחדשותלגביהתפתחותהמדעוהטכנולוגיה
והדינאמיקותהכלכליותבתחוםננוטכנולוגיה.הפרויקט
מנסהלאפייןאתמסלוליההתכנסותשלמרכיביהידע
בננו-טכנולוגיהוננו-מדעיםוגםלתאראתהאופןבו
חידושיםעובריםביןתחומיםמדעיים,טכנולוגיים
ומסחריים.הואבוחןאתהרשתותהתעשייתיות
המתפתחותבתחוםהננוטכנולוגיה,ובפרט,אתתפקידן
שלחברותההזנקוהחברותהגדולותברשתותאלהואת
משמעויותהמיקום,כוללהחלטותעלבחירתמיקומם
שלמרכזימחקרשלחברותרב-לאומיותהפועלות
בתחומיננו.בפברואר2007התקיימהבפיזהפגישה
שנייהשלהפרויקטובההוצגוחקרי-מקרהמקיפים
לגבי3חברותישראליות:חברהרב-לאומית,חברה
ישראליתגדולהומבוססתשנכנסהלתחום
הננוטכנולוגיהוחברתהזנקבתחוםננו-טכנולוגיה.
מקריםאלהנבחרולהיותהדגםעלפיויבוצעוחקרי
החברותבארצותאחרות)צרפת,גרמניה,טייוואן,פינלנד
ודנמרק(.בנוסף,משתתףמוסדנאמןבבחינתמודל
ביבליומטרילזיהויפרסומיםמדעייםבתחומי
הננוטכנולוגיההשונים.
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†††††††††††††††††RICAFE2

RICAFE2
בראש הפרויקט עומדים ד"ר הרי יוקלה ,פרופ' שאול לך וד"ר אמנון פרנקל

תוכניתהמחקרRICAFE2הושקהב1-במרץ2006בחסות
DG-Researchמטעםהנציבותהאירופאית.מוסדשמואל
נאמןלוקחחלקבRICAFE2-כשלוחתמחקרלאומית
המתואמתע"יהרייוקלהוכוללת3חוקרים:
‡˙Â¯·Á†Ï˘†ÌÂ˜ÈÓ†˙¯ÈÁ·¢†∫≤Æ≤†‰„Â·Ú≠˙ÏÈ·Á·†Ï˜¯Ù†ÔÂÓ
:¢È‡ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ≠ÍÂ˙†¯ÂÊ‡·†˜Ë†ÈÈ‰
במהלךשנת2007הסתייםסקרשטחבקרבחברותהיי
טקהממוקמותב4-אזוריתעסוקהנבחריםבאיזורתל
אביב.המדגם,שכלל118חברותהייטק,מהווה27%מתוך
440חברותהייטקהממוקמותב4-האזורים.החברות
הכלולותבמדגםמעסיקות8,250עובדיםהמהווים18%
מתוךסה"כמספרעובדיההייטקבאזוריםאלו.מרבית
חברותההייטקבמדגםהינןבסדרגודלקטןעדבינוני
מבחינתמספרהעובדים.התחומיםהעיקרייםשביניהן
הם:מרכיביםוציודאלקטרוני),(33%תוכנה)(39%וציוד
תקשורת).(16%רקמספרקטןשלחברותמשתייך
לתעשיותהביוטכנולוגיהוהציודהרפואי.וכןנותחמאגר
המידעבאמצעותהנחלתמודליםסטטיסטיים.
˘‡ÌÈ„ÚÈÂ†˙ÂÏ·‚Ó†ÌÈˆÈ¯Ó˙¢†∫≤Æ≥†‰„Â·Ú≠˙ÏÈ·Á·†ÍÏ†ÏÂ
·˙¯·Ú‰†˙ÂÏÈÚÙ††Ï˘†˙ÂÏÈÚÈ‰Â†‰È‚ÂÏÂÎË†˙ÂÂÈ˘È¯†È„¯˘Ó
:¢‰È‚ÂÏÂÎËחבילתעבודהאשרמתמקדתבמערכתהיחסים
ביןשינויטכנולוגילאאוטסורסינג.בפרויקטזההשאיפה
היאלפתחמודלדינאמיהמנתחכיצדציפיותיהןשל
חברותלגבישינויטכנולוגימשפיעותעלהביקוש
לאאוטסורסינג-נושאנטולהתייחסותבמודליםקודמים
ובנפרדמשיקוליםאחרים)דוגמתעלויותטרנזקציה,ספציפיות,וכו'(.בחינתתחזיותהמודלנעשיתבאמצעות
פאנלנתוניםהמבוססעלחברותספרדיותבתקופהבין
השנים1990ל.2002-

˙ÂÓÊÈÂ†˙È˙Ï˘ÓÓ†˙ÂÈÈ„Ó¢†∫≤Æ¥†‰„Â·Ú†˙ÏÈ·Á·†‰Ï˜ÂÈ†È¯‰
:¢Ú„ÈÓ†˙ÒÒÂ·Óבמסגרתעבודהזו,נחקרהרעיוןכיעל
יכולתהמדיניותהציבוריתלתמוךבמימוןיזמותחדשנית
ישלקחתבחשבוןאת"החוליההחלשה"בשרשרת
האינטראקציותביןתחומיםשוניםשלפעילותכלכלית.
אילכך,פעילויותרלוונטיותבתחוםאחדבלבדלאבהכרח
ישפרואתהביצועיםהכוללים,משוםשצווארהבקבוק
האמיתיעלוללהימצאבחלקאחרבשרשרת.
המודלהמוצעבחבילתעבודהזוהוא"מודלהשרברב
למימוןיזמות",המבוססעלהרעיוןכיתכנוןמערכתמימון
יזמותאפקטיביתהיאביסודהבעייתתכנוןקיבולת.
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הדיפלומטיה הציבורית )ההסברה( של מדינת ישראל
בראש הפרויקט עומד פרופ' דב שנער; משתתפים עיקריים בצוות :פרופ' אריה נאור ,ד"ר לאה מנדלזיס,
ד"ר דליה לירן-אלפר ,ד"ר ענת פירסט; מתאם הפרויקט :משה אלעד
מוסדשמואלנאמן,בשיתוףעםמשרדהחוץ,גיבשהצעה
לכתיבתהשלתכניתלדיפלומטיההציבורית)הסברה(של
מדינתישראל.התכניתנשענתעלהנחתיסודשלמרות
העיסוקהמתמידשלגורמיםממשלתייםואחריםבנושא,
ישצורךלבדוקולעדכןמעתלעתתכנים,שיטות,הגדרת
קהליםוסוכניםברמותהאסטרטגיתוהרעיוניתולצדןגם
ברמתהפעילותהלכהלמעשה.עלהבדיקותוהעדכונים
האלהלהשתלבבמדיניותמקיפהשתענהעלהצרכיםשל
מדינתישראלותושביהברוחהתקופה.הרעיוןהואלהמליץ
לקובעיהמדיניותהמלצותשנובעותממעקבמתמידאחר
הישגיםוכישלונותוממחקריםבישראלובעולםואשר
מתאימותלהתמודדותעםעמדות,דעותוהתנהגויות
רווחותבישראלובעולם.בנוסףמתמודדותההמלצותעם:
נושאיםשנחשביםשנוייםבמחלוקת,טכנולוגיותחדשות,
הצורךביצירתיות,ייחודיותוהעלאתוהחדרתמסריםלסדר

52

היוםהתקשורתי.הפרויקטמתבססעלעבודתםשלחמישה
צוותיעבודה:צוותא'מבצעסקרהיסטוריומנתחתכנים,
צוותב'עוסקבפיתוחתכניםבנושאהלגיטימיותשלמדינת
ישראל,צוותג'עוסקבהארתהישגיהשלישראלבתחומים
שונים,צוותד'בוחןשיטותודרכיםלהעברתמסריםוצוות
ה'מזההאתקהליהיעדלהסברהומפלחאותםלשם
הגברתהיעילות.
במסגרתהפרויקטמתבצע"פיילוט"בשתימדינות:אחד
במזרח)הודו(ואחדבאירופה)דנמרק(.באמצעותהפיילוט
בשתיהמדינותייבחנואופציותהמשךלפיילוטיםנוספים
במקומותאחריםבעולם.בשלבהסופישלהפרויקטיתקיים
כנסמקצועיבותוצגלנוכחיםטיוטהשלתכנית
הדיפלומטיההציבוריתManualולאחרקבלתההערות
וההתייחסויותשלאנשיהמקצועתגובשהתכניתהסופית.
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מלכודת החדשנות
בראש הפרויקט עומד פרופ' דן ברזניץ

פרויקט"מלכודתהחדשנות"הואפרויקטבינלאומי4,
שנתי,שבשנת2007החלאתשנתוהראשונה.הפרויקט
נתמךע"ימוסדשמואלנאמןבשיתוףקרןסלואן,קרן
קאופמןומכוןהיזמותבאטלנטה.
מטרתהפרויקטהיאלהובילמחקרהשוואתיבינלאומי
בנושאחדשנותומדיניותלצמיחהכלכליתבעולמנוהחדש
שמאופייןבדה-לוקליזציהגלובליתוייצורפעילויותשל
שירותיםבצורהשל.OFF-SHOREעלמנתלהשליםאת
מטרותהמחקר,העבודהנעשתהבשיתוףבכירים
מהתעשייהוהממשלהבמדינותרבותבעולםבהן:ישראל,
ארה"ב,אירלנד,פינלנד,צרפת,סין,והודו,תוךניסיוןלהבין
וללמודאתנושאמסחורהמו"פופיתוחמדיניותטכנולוגית
שתתאיםלעולםהחדשנותוהיזמות.
מאמציםאלההובילולפרויקטיםנוספיםשמהוויםחלק
מפרויקטהדגל"מלכודתהחדשנות",ולהבטחתמימוןנוסף
בשלושהשניםהקרובותמהממשלההאירית,קרןפורד,
המכוןהטכנולוגיבג'ורג'יה)(Georgia Techוקרן.OCS
כדיללמודאתישימותממצאיהמחקר,היתכנותומתבצעת
במדינות:סין)בהמובלמהלךלימודישלמדיניותממשלתית
עלתעשייתה,(IT-הודו)בדגשעלתעשייתשירותיה,(IT-

ישראל)תוךהסתכלותעליזמותוחדשנותבתעשיות
המסורתיותובתעשייתההייטק(,צרפת,אירלנד)תעשיית
השירותים(וארה"ב)תוךשימתדגשעליוזמותחדשות
שיצאומחברותהייטקבחקרימקרהשנוצרובמספר
מדינות(.
עדכה,זכההפרויקטלפופולאריותרבה.סקירותומאמרים
בנושאהמחקרפורסמובמגזיניםמוביליםבעולםדוגמאת
ה,Challenge:שסוקראתמדיניותתעשייתהיזמות,
והResearch Policy-שעוסקבהפרטתתעשייתהמו"פ,כמו
גםעיתוניםנבחריםאחריםבאירלנד,ארה"בועוד.
בנוסף,המחקרזוכהלתהודהבכנסיםמוביליםכמו:
SMS special conference on Entrepreneurship 7002, APSA
7002, ASA 7002, AOM 7002, ISA 6002 and 7002, DRUID

7002, and SASE 7002והרצאותרבותהוזמנובאטלנטה,
דבלין,פאריס,וושינגטון,סאןפרנסיסקו,בוסטוןבייג'ין
ובולוניה.
„ÒÂÓ†¯˙‡·†ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ†ÌÈ¯Ó‡Ó‰Ó†˜ÏÁÂ†¯˜ÁÓ‰†È‡ˆÓÓ
˘ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ

·˙ÂÈÂÏÈÚÙ†¯ÙÒÓ†ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†ÌÈÈ˜Ó†ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·†‰ÏÂÚÙ†ÈÙÂ˙È˘†˙¯‚ÒÓ
·¯∫ÌÏÂÚ‰†È·Á
®‰È‚¯‡†≠†ÈÓÂ‡Ï†ÔÂÎ˙Â†˙ÂÈ˙˘˙†˜¯Ù†‰‡¯©†ÈÊ¯ß‚†ÂÈ†≠†Ï‡¯˘È†∫‰È‚¯‡‰†ÌÂÁ˙†Æ±
≤®‰ÈÈ˘Ú˙†¨‰ÏÎÏÎ†¨‰È‚ÂÏÂÎË†¨Ú„Ó†˜¯Ù†‰‡¯©†Â„Â‰†≠†Ï‡¯˘È†∫Ù¢ÂÓ†ÁÂ˙ÈÙ†Æ
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הערכת פרויקטים לאומיים

מחקר הנדסי

איכות מחקר הנדסי/מדעי בטכניון ובאוניברסיטאות אחרות
בישראל בהשוואה לעולם
בראש הפרויקט עמדה ד"ר דפנה גץ; צוות הפרויקט :ורד סגל ,מריאן תחאוכו ,יאיר אבן-זוהר ,אורלי נתן-שץ

במהלךשנת2007השליםמוסדנאמןמחקרהבוחןאת
רמתהמחקרההנדסיבטכניוןובאוניברסיטאותבישראל
בהשוואהלעולםבכליםאובייקטיביים,ככלהאפשר,וכן
אתהכליםלהערכתהשפעתהמחקרההנדסי/מדעיעל
הכלכלה,התעשייהוהחברהבישראל.המחקר,בהזמנת
הטכניון,החלבשנת2005וכללשלושהחלקים:
 .1נערכהסקירתספרותלבחינתהקריטריוניםלהערכת
מחקרהנדסי/יישומיומחקרמדעי/בסיסיוהשיטות
הנפוצותבעולםלהערכתם,וסקירהשלהשיטות
שבשימושכיוםלהערכתההשפעהשלהמחקרעל
הכלכלה,התעשייהוהחברה.סקירתהספרותכוללת
אתהרקעוהמימדיםהשוניםלהערכתםשלהמחקר
המדעי/בסיסיוהמחקרההנדסי/יישומי;הערכהעל-ידי
עמיתיםוביבליומטריה,המשאביםהעומדיםלרשות
המחקרבאוניברסיטאותודרךניהולהקצאתהמשאבים
כמדדעקיףלהערכתאיכותהמחקרבאוניברסיטאות,
ודירוגהאוניברסיטאותבעולםתוךהדגמהשלדירוגים
שוניםהמשלביםמגווןקריטריוניםושיטות.מיקוד
הסקירההואבשיטותומדדיםלהערכתההשפעהשל
המחקרההנדסיעלהכלכלה,התעשייה,והחברה
וההשפעהשלהעברתהידעמהאוניברסיטאות,הכשרת
בוגרים,העברתטכנולוגיותמהאוניברסיטאותלתעשייה
והשותפותביןהאוניברסיטאותלתעשייהבתהליכי
חדשנות,ובהערכתהשפעתהמחקרעלהצמיחה
הכלכליתועלהחברה.
 .2ניתוחביבליומטריעלבסיסמאגריהמידעשלISI
),(Institute of Science Informationעלמנתלהשוות
אתהתפוקההמדעיתשלישראל,ביחסלמדינותהעולם,
ואתהתפוקההמדעיתשלהטכניון,ביחסלמוסדות
אחריםבארץובעולם.
 .3מיקודבשלושהתחומיידע,ICT:ביוטכנולוגיהוחלל
והוצגונתוניםואינדיקאטוריםלתחומיםאלה.
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∫ÌÈÓÂÒ¯Ù†‰˘ÂÏ˘†˙·†‰¯„ÒÏ†Âˆ·Â˜†¯˜ÁÓ‰†È‡ˆÓÓ
 "הערכתהאיכותשלמחקרהנדסי/מדעיוהשפעתועלהתעשייה,הכלכלהוהחברה:סקירתספרות"",מעמדם
שלישראלוהטכניוןבהשוואהלמדינותומוסדותנבחרים
בעולםעלפימדדיםביבליומטריים"ו"נתונים
ואינדיקאטוריםלתחומיהנדסתחלל,ענפיטכנולוגיות
המידע)(ICTוביוטכנולוגיהבישראל")ראופרקפרסומים
בדו"חזה(.
כהשלמהלמחקרזה,ביצעמוסדנאמןהשוואהבין
הפקולטהלתעשייהוניהולבטכניוןלביןפקולטתדומות
בחו"למבחינתרמתהמחקרופוריותהחוקרים.המרכיב
ההנדסיבתכניותובתאריםשלהפקולטהלתעשייהוניהול
בטכניוןהופךאותהלפקולטהייחודיתואיןפקולטהאחרת
הדומהלהבדיוק,לכןנדרשהבחינהנפרדתבמסגרתה
בוצעהההשוואהלפקולטותקרובותמבחינתשטחיהלימוד
ונעשהניתוחביבליומטרישלהפרסומיםבפקולטותאלה.
פרסוםתוצאותמחקרזהנקרא":השוואהביןהפקולטה
לתעשייהוניהולבטכניוןלביןפקולטותדומותבחו"ל".
ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†¯˙‡·†‰„¯Â‰Ï†ÌÈ˙È†ÌÈÓÂÒ¯Ù‰
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ננוטכנולוגיה

הערכת פרויקטים לאומיים

הערכת תוצאות הפעילות של המכון לננוטכנולוגיה
ע"ש ראסל ברי
צוות החוקרים כולל את ד"ר דפנה גץ ,לריסה איידלמן ויאיר אבן-זוהר

מטרתהפרויקטלחקורמקרובאתהתפתחותתחוםהננו
בטכניוןבעקבותהקמתהמכוןלננוטכנולוגיהע"שראסל
ברי.המכון,אשרהוקםבטכניון,הואפרימאמץמשותף
של3גורמים:קרןראסלברי,ממשלתישראל-דרךהפורום
שלתשתיותלאומיותלמו"פ)תל"ם(והטכניון,שגייסו
במשותףתקציבכוללשל88מיליוןדולרלחמששנים.
פעילותהמכוןלננוטכנולוגיהע"שראסלבריתבחןלאורך
זמן,במטרהלהעריךאתהתוצאותוההשפעותשלפעילות
החוקריםבמסגרתהמכון.להערכתהתוצאותשלפעילות
החוקריםבמסגרתהמכוןנעשהשימושבמספרשיטות
כגון:ניתוחביבליומטרישלפרסומיםושלפטנטים,וניתוח

ממצאיסקרמקיףשנערךביןחוקריהמכון.באמצעות
שאלוןשנבנהלמטרתהסקרנבחנופעילויותהחוקרים
בתחוםהננוטכנולוגיהוננו-מדעיםואתתוצאותיהןשל
התוכניותהשונותהמוצעותלחוקריםבמסגרתמכוןראסל
ברי.הסקרשנערךבמהלךשנת2007מהווהבסיסלהשוואה
לתוצאותסקרנוסףשיבוצעבמהלךשנת,2009במטרה
להעריךאתפעילותהמכוןוההשפעותשלהלטווחהארוך.
דו"חהמסכםאתתוצאותהסקרהמקיףוהניתוח
הביבליומטרישלפרסומיםופטנטיםבנושאננוטכנולוגיה
הוגשלראסלבריבתחילת.2008
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מגנטון

הערכת פרויקטים לאומיים

הערכת תכנית המגנטון
בראש הפרויקט עומדת ד"ר דפנה גץ; חוקרת בפרויקט :ורד סגל

המחקר,הערכתתכניתהמגנטון,במימוןמשותףשלמוסד
נאמןומנהלתמגנ"ט,מתבססעלמחקרמקדיםשבוצע
במסגרתמוסדשמואלנאמןלבחינתתכניתה"מגנטון",
ככלילהעברתטכנולוגיותמהאקדמיהלתעשייהבאמצעות
שיתוףפעולהדואליביןקבוצתמחקראחתלביןתאגיד
תעשייתיאחד.
המחקרמיועדלהקמתמאגרנתוניםשלכלהפרויקטים
שבוצעועדהיוםבמסגרתתוכניתה"מגנטון",עיקרויתבצע
בשנת2008והואיכלולנתוניםלגבימאפייניהמשתתפים
בפרויקטיםמהאקדמיהומהתעשייה,מאפייניהפרויקטים,

56

תהליכיהעבודהשקיימוהשותפים,ומדדיההצלחהשל
הפרויקטיםושלהתכניתבכללותה.בנייתמאגרכזהתאפשר
לנתחולהציגאתהקשריםביןהמשתנים,לזהותאת
המשתניםהמשפיעיםעלהצלחתהתוכניתולבחוןאת
התוצאותוההשפעותשהיולפרויקטיםשהשתתפובתוכנית
בפרספקטיבהשלזמן.
מסקנותיושלהמחקריתייחסולדרכיםלמיקסום
הפוטנציאלהטמוןבתכנית,באמצעיםהניתניםלהכוונה
על-ידיבעליהענייןהשוניםבתכניתה"מגנטון".
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חברה ישראלית

מאגרי מידע ומרכזי מחקר

פרויקט מרכז מידע על החברה הישראלית
www.peopleil.org
בראש הפרויקט עומדים פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג; מתאם הפרויקט :משה אלעד
מוסדשמואלנאמן,בשיתוףעםפרופ'עוזוד"רתמר
אלמוג,עוסקיםבהקמת"מרכזהמידעעלהחברה
הישראלית".זהופרויקטלאספקתמידעעדכני,עובדתי
ופרשני,עלאוכלוסיות,תרבויותוסגנונותחייםבישראל.
הרעיוןהואלהקיםמנגנוןאיסוףמידעכמותניואיכותני
עלקבוצותאוכלוסיהותרבויותבישראלממידעהמתפרסם
בספרים,אנציקלופדיות,לקסיקונים,עיתונים,כתביעת,
דפיאינטרנט,דו"חותממשלתיים,דו"חותהלמ"סוכו'.
במקביל,מוקםמנגנוןמחקריפנימילהעשרתהמאגר
ועדכונו)סקרים,תצפיות,ראיונותוצילומישטח-שאותם
יזוםהמרכז(.הפרויקטמתבססעלמאגראינפורמנטים
שישביכולתםלתרוםמידעעלהחברההישראלית,המבוסס
עלניסיונםוהיכרותםעםקבוצותאוכלוסיה,וכןעלנגישותם
לחומרים,נתוניםומאגרימידעשאינםפתוחיםלציבור
הרחב:מדעניםמדיסציפלינותמגוונות,אנשיתקשורת,
אמנים,אנשיצבא,שוטרים,עובדיםסוציאליים,מדריכים,
אנשירפואה,משרדיפרסום,יועציםארגוניים,אספנים,
מנהיגיםקהילתייםוכדומה.בנוסף,מגבשהפרויקטרשימת

יועציםמקצועייםמתחומימחקרשונים)סוציולוגיה,
אנתרופולוגיה,פסיכולוגיה,סטטיסטיקה,בלשנות,
גיאוגרפיה,היסטוריה,תקשורת,פרסוםועוד(שיוכלולסייע
למרכז.תכליתהפרויקטביןהשארהיאהקמתמאגרמידע
ממוחשבעםגישהבאינטרנט.המאגריוכללאגורולספק
בזמןאמתמידעטקסטואליואודיו-ויזואלי)תצלומים,
וידאו,הקלטותקול,קטעימוסיקהוכו'(.בשלבמאוחר
יותריוקםמנגנוןשלאספקתמידעושירותיםלמגווןרחב
שלצרכנים)תשובותלשאילתות,קורסיםעלהחברה
הישראלית,תדרוכים,סיוריםאתנוגרפיים,הדרכותוסיורים
וירטואליםועוד(.המוטושלהמרכזושלמאגרהמידע
הממוחשביהיה"סובלנותמתחילהבהכרתהזולתובעיקר
הכרתהשכן".סטריאוטיפיםודעותקדומותנובטיםעל
מצעשלבורותתרבותית.לפיכך,מרכזמידע,שיוקםעל
פיהמודלהמוצע,יוכללהתגאותבתרומהחשובהלקידום
הדמוקרטיההישראלית,ויהווהמודללאוניברסיטאות
ומדינותאחרות.
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ביבליומטריה

מאגרי מידע ומרכז מחקר

שימוש בכלים ביבליומטרים
צוות הפרויקט :ד"ר דפנה גץ ,יאיר אבן-זוהר ופרופ' גדעון שפסקי

ביבליומטריה)איסוףוניתוחשלנתוניםביבליוגרפיים
כמותיים(הינהשיטהלהערכתאיכותהמחקר.בשיטה
הביבליומטריתנעשהניתוחשלפרסומיםבתחומיהמחקר
השוניםעלפימדדיפוריות,איכות,וקדימות.
בשניםהאחרונותהרחיבמוסדשמואלנאמןאתפעילותו
בתחוםושילבניתוחיםביבליומטרייםבמספרמחקרים
בתחומימדע,טכנולוגיהותעשייה.
במהלךשנת2007הושלמהבמוסדשמואלנאמןהטמעתם
שלמספרמאגרימידעביבליומטרייםהמאפשריםעריכת
ניתוחיםמתקדמיםהמבוססיםעלנתוניםביבליוגרפים
שלפרסומיםמדעייםשראואורבכתביהעתהאקדמאיים
המוביליםבעולם.
בשנהזובוצעובמוסדנאמןמספרפרויקטיםבהםנעשה

58

שימושבכליםביבליומטריים:
 .1איכותמחקרהנדסי/מדעיבטכניוןובאוניברסיטאות
אחרותבישראלבהשוואהלעולם,כוללהרחבותעל
תחומיהתעשייהוהניהולוהנדסהאזרחיתוסביבתית.
 .2הערכתתוצאותהפעילותשלהמכוןלננוטכנולוגיה
ע"שראסלברי,בטכניון.
:PRIME – Nanodistrict2 .3בחינתמודלביבליומטרילזיהוי
פרסומיםמדעייםבתחומיהננוטכנולוגיה.
 .4מדדיםלמדע,לטכנולוגיהולחדשנותבישראל:תשתית
נתוניםהשוואתית-תפוקותבמדעוטכנולוגיה.
 .5מעמדההמחקרישלישראלבתחומיהנדסתחלל,
ניתוחביבליומטריבמסגרתמחקרלהערכתההשפעה
שלתעשייתהחללעלכלכלתישראל.
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מאגרי מידע ומרכז מחקר

צבי גריליכס

מרכז נתונים ע"ש צבי גריליכס

מרכזהנתוניםוהמידעע"שצביגריליכס,במוסדשמואל
נאמן,פותחע"יחייםרגב,משנהלמנהלהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהלשעברופרופסורשאוללאך,מהמחלקה
לכלכלהבאוניברסיטההעברית,שאיחדונתוניםשל
משרדהמדעןהראשיבמשרדהתעשייה,המסחר
והתעסוקה)תמ"ת(עםמידעשלהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה)למ"ס(.המאגר,שכאמור,הוקםבמוסד
שמואלנאמןופועלבמסגרתו,מכילמידעעלפרויקטים
שלמו"פ,שנתמכוע"יהמדעןהראשיבמשרדהתמ"ת
ומידעעלהחברותשעסקובמו"פהחלמאמצעשנות
ה.80-הקמתהמאגרופיתוחומהוויםחלקמהפעילות
המתמשכתשלקבוצתהSTE-הפועלתבמסגרתמוסד
שמואלנאמן)ראופרק.(STEמאגרהמידעעומדלרשות
החוקריםלצורכימחקר,בחלקודרךהאינטרנטובחלקו
באמצעותחדרמחקרמיוחדבלמ"סומטרתוהעיקרית
היאלקדםנושאיםשלמחקרופיתוח,להובילחדשנות,
לקדםתחומיםשעניינםהוןאנושי,פרודוקטיביותשל
עסקיםונושאיםקרוביםהקשוריםישירותלישראל.
∫Â·†˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙÂ‡Â†Ú„ÈÓ‰†¯‚‡Ó†˙Â¯ËÓ
≠ לסייעבהקמתתשתיתרבתהיקףשלנתונימחקר,
המאפשריםמחקרברמתהפירמה.התשתיתמוקמת
בלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,מנתוניםשנאספו
עלידהבמהלךהשניםומקבציםמנהלייםשמתקבלים
ממשרדיהממשלההשונים.
 לאפשרשימושבנתוניםהמצוייםבתשתית,ובנתוניםאחרים,כוללנתוניםסודייםברמתהפרטאוהפירמה
בחדריהמחקרשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה.
השימושבנתוניםאלהנעשהלפיהסדרמיוחדשסוכם
ביןהלמ"סוביןמוסדשמואלנאמן.הסיועלשימוש
בנתוניםניתןעלידיחוקריםמורשיםשלהלמ"ס,
וכןע"יפרסוםכלהכללים,הטפסיםוההסדרים
הנהוגיםבחדריהמחקרבאתרשלמאגרהמידע.מאגר
המידעמהווהחלקאינטגרלישלאתרהאינטרנט
שלמוסדשמואלנאמןוהאחראיתעלתחזוקתהמאגר
היאאורלינתן-שץ,מידעניתבמוסדשמואלנאמן.

בשנת2005המשיךחייםרגבאתעבודתובהכנתקבצי
נתוניםחדשנייםעבורהמרכזע"שגריליכס,בעזרתןשל
שמחהבראליעזרוסוליפלג,מנהלותבכירותבתחום
הכלכלהבלמ"ס.בנוסף,פיתחודןרימוןוברוךבר-טל
מאגרמידעעלזניצמחיםחדשיםואפשרלדלותמתוכו
נתוניםבאתרשלמוסדנאמן
∫Â·†˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙÂ‡Â†Ú„ÈÓ‰†¯‚‡Ó
 גיליונותאלקטרוניםבנושאיםשלמחקרופיתוחמתוךפירסומיםשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה.
 תיאוריםמפורטיםשלקבוצותנתונים)(Data-Setsעלפירמותברמתהמיקרוהנמצאיםבחדריהמחקר
שלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה.
 טפסיבקשהבעבורגישהלחדריהמחקרשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה.
˜·∫ÌÈÂ˙†˙ÂˆÂ
 פאנלהתעשייה)3ספרות(.1999-2001 פאנלפירמותשלמו"פ)פירמותתעשייתיות(.1990-1999
 פאנלגריליכס-רגב)פירמותתעשייתיות(1970-1999 קובץמשולבעובדיםמעבידים.1995 קובץסובסידיותלמו"פ.1987-1999 זניםחדשיםשלצמחיםבישראל:בקשותלרישוםזניםחדשים.
ÌÈ¯Â˘˜‰†‰˜ÈËÒÈËËÒÏ†˙ÈÊÎ¯Ó‰†‰Î˘Ï‰†Ï˘†ÌÈÓÂÒ¯Ù
∫Ù¢ÂÓÏ
≠ סקרימו"פוחדשנות.
 ההוצאההלאומיתלמחקרופיתוחאזרחי. -סקריהתעשייה.
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מאגרי מידע ומרכז מחקר

תעשיה

מגנ"ט
מוסדשמואלנאמןמשתתףחמשעשרהשניםבתכניתמגנ"טשלמשרדהתעשייה,המסחרוהתעסוקה)תמ"ת(,הפועלת
לעידודמו"פגנריטכנולוגיבישראל.מטרתהתכניתליצורשיתופיפעולהביןחברותמהתעשייהלביןחוקריםמהאקדמיה
במחקרופיתוחבתחומיםשונים.התכניתהושקהבשנת1992ע"יהמדעןהראשישלמשרדהתמ"ת.כיוםמפעילמגנ"ט
עשרהמאגדיםותומךבשלושהמסלוליםנוספיםלפיתוחתעשייהעתירתטכנולוגיה)איגודמשתמשים,מגנטוןונופר(.
מוסדשמואלנאמןתרםרבותבשלביהקמתהופיתוחהשלהתכנית,בשיתוףפעולהעםהמדעןהראשי,ופעלכמגשר
ביןהאקדמיהלתעשייהבעידודמו"פמשותףוהעברתטכנולוגיותביןשניהמגזרים.מוסדנאמןהגדיראתהרעיוןשל
מרכזמידעמרכזישלמאגדמגנ"טכחלקממאמץשתוףהפעולהביןכלהחוקריםבתעשייהוהאקדמיההחבריםבמאגד.
במהלךשנת2007הפעילמוסדשמואלנאמןשבעהמרכזימידעלמאגדימגנ"ט.

מרכזי המידע של מאגדי מגנ"ט
מנהלת :ד"ר דפנה גץ; רכז :יוסף לינהרט
במוסדשמואלנאמןפועלמרכזמידעממוחשבמהגדולים
ביותרבישראל.המרכזהוקםעלמנתלמלאאתצרכי
ניהולהידעואספקתשירותיהמידענותלמאגדיםהפועלים
במסגרתתוכניתמגנ"ט.מרכזיהמידעמבוססיםעל
מערכתממוחשבתשתוכננהבהתאםלדרישותצוותמוסד
שמואלנאמןובשיתוףהמאגדים.

ÌÈÏÏÂÎ†Ú„ÈÓ‰†ÈÊÎ¯Ó†Ï˘†ÌÈ˙Â¯È˘‰
∫Ú„ÈÓ†¯‚‡Ó†˙Ó˜‰†Æ±המאגרנועדלארגוןולאחסוןהמידע
הפנימישנוצרבמאגדוהואכוללדו"חותטכנייםתקופתיים,
מצגות,רשימותקשר,טפסים,תכתובתועוד.האתרשל
מאגרהמידענגישלמשתמשיםמורשיםבלבד.מערכת
ניהולהידעשלהאתרמתבססתעלמנשקאינטרנטי
סטנדרטיהמאפשרגישהמהירהונוחהלמידע.
≤∫˙ÂÚ„ÈÓ†È˙Â¯È˘†Æהשירותיםניתניםבמטרהלספקלחברי
המאגדמידעעדכנישהתפרסםבנושאיםבהםעוסק
המאגד.המידעמאוחזרממאגריםמקצועייםטכניים
ומאתריאינטרנט,וכוללתקנים,פטנטים,מאמרים
מקצועייםוחדשות.המידעמופץלחבריהמאגדבאופן
שוטף.
≥∫ÈÂ‚¯È‡†ÏÂ‰È·†ÚÂÈÒÏ†ÌÈÏÎ†Æהמערכתהמשודרגתמספקת
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מודוליםלסיועבניהולארגוניהמאגדיםכמו:ניהולפגישות
שלקבוצותהעבודהבאמצעותלוחשנהאינטראקטיבי,
רשימותתפוצהלהעברתמסריםוהודעות,פורומים
מאובטחיםלניהולדיוניםלאמובניםביןאנשיהמאגד.
∫ÌÈ„‚‡Ó‰†Ï˘†ÌÈÁÂ˙Ù†Ë¯ËÈ‡†È¯˙‡†Æ¥בנייתאתרי
אינטרנטלמאגדיםהמעונייניםבפרסוםפעילותםברחבי
העולם,ביניהםMOEMS ,REMON ,ISRC ,NEGEV ,ISMART:
NFM,,BMPועוד.
∫˘Â‡†È·‡˘Ó†Æμבמרכזהמידעמועסקיםארבעמידעניות
ומידעןאחדאשרמקימיםומנהליםאתמרכזיהמידע
השונים:אלהברזני,אורלינתן-שץ,אפרתגלעד,בלה
זלמנוביץ'ואורןמלברגר.תשתיתמחשוב:גולןתמיר.
ÌÏ‰Ó†‡Â‰Â†Ú„ÈÓ†ÈÊÎ¯Ó†ÌÈ˜‰†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†Ì‰·†ÌÈ„‚‡Ó‰
∫ÌÂÈÎנח"תננו-חלקיקיםתפקודיים),(NFMרימון)(REMON
הדורה4-בתקשורתהניידת,תקשורתאלחוטיתרחבת
פסלטווחיםקצרים),(ISRCמכונותמונחותהדמייהדור
רביעי),(IMG4נגב-שירותיתוכןוידאובהתאמהאישית,
BMPפוטוניקהביו-רפואית,נחושה)(ISMARTשיפורקצבי
מידעברשתותגישה.
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אתרמוסדשמואלנאמן

אינטרנט

WWW.NEAMAN.ORG.IL

אתרמוסדשמואלנאמןהואאתרבינלאומיהמשמש,הןמרכזמידעבכלהקשורלמדעוטכנולוגיהבמדינתישראל
והןביתלעשייהשלמוסדשמואלנאמן.באתרניתןלקרואולהורידאתכלפרסומיהמוסדשייצאוממנוהחלמשנת
.1987החומריםניתניםלהורדהללאתשלום.שפותהאתרהן:עבריתואנגלית.האתרמתעדכןתדירוכלפרסוםשיוצא
מטעםמוסדשמואלנאמןמידעולהלאתר.
האתרשלמוסדשמואלנאמןמחולקלנושאים4-קטגוריותמרכזיות,כךשהגולשיםיכוליםבנקללמצואכל
אינפורמציהנדרשת.
∫Ô‰†¯˙‡·†˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰
 מדע,טכנולוגיה,כלכלה,תעשייה אוניברסיטה,חינוךוהוןאנושי תכנוןלאומי,תשתיותוסביבה מדיניותחברהובריאותפעילותנוספתבאתרהיאמרכזימידע,אליהםניתןלהיכנסבאמצעותלינקמיועד.
האתרמעדכןעלפעילותיוהמגוונות,לרבותימיעיון,כנסיםופורומיםשמוסדשמואלנאמןמארגןמדייוםוכן
באמצעותהאתרניתןלהירשםלכלאותןפעילויות.בנוסף,בחלקמהפעילויותניתןלצפותבאמצעותהקלטותוידיאו
שהועלולאתר.
חלקמימיהעיוןבשנההחולפותשניתןלצפותבאתרהם:
 הפרטהבמערכותההשכלההגבוהה. ועידתישראללעסקים-מושב":רבשיח-התעשייההכימית-המשאבהנסתרשלמדינתישראל". הדורהבאשלמוצרים,שיטותושירותיםרפואיים. תשובותמבעדלערפיח.בשנההאחרונהביקרובאתרהמוסד285,240מבקריםוהורדו51,363פרסומים.עםהגולשיםבאתרשלמוסדשמואל
נאמןנמניםראשיהמשק,מקבליהחלטות,חוקריםמוביליםמישראלוהעולםועוד.מהסטטיסטיקותשלהאתרעולה
כי2/3ממספרההורדותשלהפרסומיםבוצעומישראלוהשארממדינותדוגמת:ארה"ב,הודו,סין,שוודיה,גרמניה,
צרפת,איראן,רוסיהועוד.
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פעילויות-אירועים

יוזמות ,כנסים ,שיתופי פעולה

במהלך שנת  ,2007ערך מוסד שמואל נאמן ,כנסים ואירועים רבים .בנוסף ,חוקרי
המוסד לקחו חלק בכנסים ברחבי העולם .להלן הכנסים והאירועים המרכזיים שערך
מוסד שמואל נאמן וכן ,חלק פירוט הפעילויות של חוקרי המוסד:
ÔÓ‡†ÌÒ†¯ÎÊÏ Æ±
מתוךרצוןלכבדאתזכרושלסםנאמן,ברוחהמוסד,
נערכהזוהשנההחמישיתב,28.11.07-הרצאתזיכרוןעל
שמו.אתההרצאהנשאפרופ'עוזאלמוגוכותרתההיתה:
"הישראליםהחדשים-מדינתישראלבעידןהגלובאלי".
≤ÈÓÂ‡Ï†ÔÂÎ˙ Æ
במסגרתהפעילויותשלהפרויקטיםבתחוםהתכנוןהלאומי,
בתאריךה-9.12.07-נערךבמסגרתועידתישראללעסקים,
פאנלבנושאעתידהתעשייההכימיתשלישראל,שהתבסס
עלעבודהשהכיןמוסדשמואלנאמן)ראופרקתכנון
לאומיבדוח(.בפאנלהשתתפוד"רגלעדפורטונהשעמד
בראשהדוח,ד"ראליאופר,המדעןהראשיבתמ"ת,
פרופ'זאבתדמור,יו"רמוסדשמואלנאמןועודבכירים
מהתעשייה.
≥‰È‚¯‡† Æ
במסגרתפעילותתחוםהאנרגיהבמהלךשנת2007
התקיימובמוסדשמואלנאמן2הרצאותמשותפות
לסטודנטיםמMIT-ומהטכניוןבמסגרתפרויקט"חיבור".
מטרתהפרויקטלהובילהרצאותבנושאאנרגיהולשדר
אותןבשידורחיבאתרמוסדשמואלנאמןבאמצעות
וידאו.ההרצאותששודרוהיושל:ד"ריאנגצ'או-הורןמMIT-
אשרהרצתהבנושא:שימורואחסוןאלקטרוכימישלחשמל,
בחומריםבקנהמידהננומטרי,ומרדאגניומן,מנהלNECSC
המרכזהלאומילעריםבנותקיימאבארה"ב,אשרהרצהבנושא":פיתוחקהילהבתקיימאוחסכוניתבאנרגיה".
 ‰È‚¯‡‰†ÌÂ¯ÂÙבנוסף,במסגרתמפגשיפורוםהאנרגיהשלמוסד
שמואלנאמן,במהלךשנת2007התקיימוהמפגשים
הבאים24.1.2007:אנרגייתהשמשלהפקתחום.
26.2.2007צרכיהמחקרבאנרגיהחלופיתבישראל;
,11.6.2007חיסכוןבמערכותמיזוגאוויר;,16.10.2007
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ביודלקיםלהפקתאנרגיה;,6.12.2007ניהול
ביקושים )(DSMואספקה.
‰·È·Ò†˙ÂÎÈ‡ Æ¥
במסגרתפעילויותאיכותהסביבההתקיימוהפעילויות
הבאות:בתאריךה1.3.07-התקייםכנסבנושא"כלים
כלכלייםבניהולמשאביטבעוסביבה".הכנסנערךבשיתוף
החוגלניהולמשאביטבעוסביבהבאוניברסיטתחיפה
והפקולטהלמדעיהחקלאותבאוניברסיטההעברית.בתאריך
4.7.07התקייםבמוסדשמואלנאמןיוםעיוןבנושא"מקלות
בגלגלים-רכבצמודומשקהתחבורה".
בתאריך,10.12.07השתתףמוסדשמואלנאמן,בוועידת
ישראללעסקים,בפאנלמומחיםבנושאתעשייתהקלין
טקבישראל.אתמוסדשמואלנאמןייצגהד"ראופירה
אילון.בתאריך17.12.07הכנסהשנתישלאגףהתקציבים
באוצר-שוק"הקלינטק-טרנדחולףאוהכרחקיומי?"
ד"ראופירהאילוןייצגהאתהמוסדבכנס.בנוסף,התפרסם
מאמרבמגזיןאנרגיהע"יד"ראופירהאילוןופרופ'יורם
אבנימלך.
"The Role of an Academic Institute in Setting National
Environmental Policy: The Case of Israel". Energy.
Volume 23: 729-439.

È˘Â‡†ÔÂ‰Â†ÍÂÈÁ†¨˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Æμ
בינואר,2008נערךבמוסדשמואלנאמןכנסבינלאומי,
בנושא:הפרטותבמערכתההשכלההגבוההשנעשהבחסות:
מוסדשמואלנאמן,בשער-קהילהאקדמיתלמעןהחברה
הישראלית,מרכזעזריאלילמדיניותכלכלית,החוגלכלכלה,
אוני'בראילן,קרןחינוךארצותהברית-ישראל,והאקדמיה
הישראליתלמדעים.מטרתהכנסהיתהלפתוחבחשיבה
שיטתיתולבחוןאתהפתרונותהראוייםלסוגיהזובהקשר
הישראלי.
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∂‰ÏÎÏÎ†¨‰ÈÈ˘Ú˙†¨‰È‚ÂÏÂÎË†¨Ú„Ó Æ
 ‰È‚ÂÏÂÎËÂÈ·†˙ÂÈ˘Ú˙†ı·˜Óבמהלךשנת2007התקיימובמסגרתהמקבץהפעילויות
הבאות:בתאריך1.2.2007התקייםסמינר"טיפול
בשפכיםבאמצעיםביולוגיים",בתאריךה29.3.2007-
התקייםמפגשBHLSIבשיתוףוארגוןיזמתBioNorth
ומט"יחיפה,ב12.7.2007-נערךסמינר"חידושיםבפיתוח
תרופותאנטיביוטיות",ב18.10.2007-נערךסמינר
"ביו-קטליזהיישומית"וב,19.12.2007-השתתפומארגני
המקבץבארגוןמפגש:

אירופהובריתהמועצותלשעבר".ההצלחותבהןזוכות
התוכניותהישראליותשללשכתהמדעןהראשיבמשרד
המסחרוהתעשייהוייחודן,הובילולדרישהמצדהבנק
העולמילסיורלימודיזה.מסתברשבמרביתארצות
העולם,תוכניותכמואלהשפועלותבישראלנכשלו.
משלחתהבנקהעולמיכללהמנהליםבכיריםממטה
הבנקבוושינגטון,כלכלניםבכיריםוכןמומחיםמהאזור.
במהלךביקורםבישראלהתקייםסמינרמעמיקבמוסד
שמואלנאמן,התקיימופגישותעםמנהליהתוכניות
שללשכתהמדעןהראשיועםהמדעןהראשיעצמו,
וכןנערכופגישותעםפקידיממשלהאחרים,ובראשם
פרופ'מנואלטרכטנברגשעומדבראשהמועצה
הלאומיתלכלכלהבמשרדראשהממשלה.נפתלימוזר
היהאחראיעלהסיור.ד"רדןקאופמןהכיןדו"חלבנק
העולמילאחרהביקור.פרטיםנוספיםעלביקורזה
נמצאיםבאתרמוסדשמואלנאמן.

”“Next Generation of Medical Product & Systems

≠ ˘˙Ï‡¯˘ÈÏ†Â„Â‰†ÔÈ·†Ù¢
במסגרתפעילותהודוישראל,במהלךשנת2007ארגן
פרופ'גדיאריאבסמינרבאוניברסיטתתלאביבתחת
הכותרת.CHINDIAעו"דענתברנשטייןהציגהמטעם
3IPבסמינרשנערךע"ימשרדעו"דיגאלארנוןושו"ת
ועסקבנכסיםאינטלקטואלייםבהקשרשלעשיית
עסקיםבהודו.בנוסף,שנימאמריםמקיפיםמתחום
העיסוקשלהתוכניתנכללובפרסוםהחגיגי
"האפשרויותההודיות-ישראליותבעתיד"שלשגרירות
הודובישראל,שיצאלאורלציון15שנותיחסים
דיפלומטייםביןהמדינות.אחדמהמאמריםנבחר
לשמשכמאמרמפתחבחוברת.המאמריםהם:
""Challenges of Collaborative Business Innovation

מאתפרופ'נדבלירון,פרופ'גדיאריאבונפתלימוזר,
וכן,"Israel Building on Success in Indian Rural Sector":
מאתדר'מרטיןשרמן.
≠ ˘˙ÈÓÏÂÚ‰†˜·‰†ÌÚ†Ù¢
באפריל2007נערךסיורחקרהבנקהעולמיבישראל
בנושאחדשנות.מוסדשמואלנאמןארגןוהובילסיור
לימודילישראללבנקהעולמיאירופהומרכזאסיה
שכותרתו"מימוןחדשנותבישראל-לקחיםעבורמזרח

∑·Ï‚†„Â‰‡†¯¢„†˙ÂÏÈÚÙ Æ
במסגרתכנסEFITAהשישי,שהתמקדבקביעתסדרי
עדיפויותויחסיגומליןביןשיעוריאימוץICTבחקלאות,
פיתוחהמרחבהכפריומו"פ,הכיןד"ראהודגלבחומר
רקע,דיוןוסיכוםנושאיאימוץטכנולוגיותהמידע.משתתפי
הכנס,השאלוןוהדיוניםהתמקדובאילוציםהשונים,
החשיבותהמכרעתבקביעתסדריעדיפויותבמחקרוהפער
הגדולשביןהמחקרליישוםבפועלשלתוצאותיו.ממצאי
השאלוןשלEFITAבעברוהספרהאלקטרוניעלאימוץ
טכנולוגיותמידעבחקלאות,שניהםבמימוןחלקישל
מוסדנאמן,שימשוחומררקעלדיוניםולסיכומים.אלו
עםסיכומיהכנסיוצגוביפןבWorld Conference on-
.Computers in Agricultureבנוסף,הרצהד"ראהודגלב
)הרצאהמוזמנת(והכיןחומררקע,כמוגםהיהנוכחבדיון
עלאימוץטכנולוגיתמידעבכנסה18-של.ESEEההרצאה
המוזמנתלכנסה18-של ESEEהציגהאתאילוציאימוץ
טכנולוגיותמידעבהדרכהלחקלאיםופיתוחהמרחב
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הכפריכבעליחשיבותלאומיתאסטרטגית.האילוציםנדונו
בכנסבהתבססעלסיכומיכנסיEFITAוהספרהאלקטרוני
עלשימושיICTבחקלאות-שניהםבמימוןחלקישלמוסד
נאמן.הדיוניםימשכובמסגרתקשריהעבודההשוטפים
שלמשתתפיהכנס.זאתועוד,ד"ראהודגלבהגיששלושה
דו"חותמחקרבמסגרתתוכניתהאב"חזוןואסטרטגיה
לישראל"2028-2008בנושאים:הפוטנציאללמיצובישראל
כשחקןמרכזיבפיתוחטכנולוגיותמתקדמותבענפי
החקלאותהשוניםועידודהטמעתן;הפוטנציאללמיצוב
ישראלכשחקןמרכזיבטכנולוגיותחדישותבתחוםהמים.
הדו"חפורסםב"הנדסתמים";הפוטנציאללמיצובישראל
כשחקןמרכזיבטכנולוגיותמידעותקשורת)תקשוב(
לצמצוםהפערביןהמרחבהכפריוהעיר.
ÏËÈÓ†‰ÓÏ˘†ßÙÂ¯Ù†˙ÂÏÈÚÙ Æπ
במהלךשנת2007השתתףפרופ'שלמהמיטלבכנסים
הבאיםBest Practice Medical Design for 0202: A Scientist:
- Practitioner Dialogueשנערךבחודשיוניוכללהרצאות
מוזמותעלידימעצביםתעשייתייםמוביליםבעולםוכן
מישראל,יחדעםחוקריעיצובתעשייתי,במטרהליישם
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דיציפלינותשלעיצובתעשייתי,ביו-הנדסה,רפואה,ענף
שרותיהבריאותוכןחברותהיי-טק,אשרלרובאינם
משתתפיםיחדבאותוהכנס.הוועדההמארגנתשלהכנס
כללהאת:ד"רנעמיביטרמן,יו"רראשהתכניתלעיצוב
תעשייתיבטכניון,אשרעצבהאתהתכניתוגייסהאת
המימון,פרופ'מדארדוצ'יאפוני,ראשתכניתעיצובתעשייתי
בIUAV-בוונציה,איטליה,וכןפרופ'שלמהמי-טל,שייצג
אתמוסד שמואלנאמן.כ180-משתתפיםנרשמולכנס.
המצגותשלהכנסנמצאותבאתרשלמוסדשמואל נאמן.
כנסנוסףNext Generation Medical Products, systems:
and Servicesהתקייםבחודשדצמברבמוסדשמואלנאמן.
הכנסאירחנציגיםמ)GATIC-קונסורטיוםלחדשנות
טכנולוגיתמתקדמת,המאחדאוניברסיטאותמובילות
בעולםעםכ120-חברות(.שהואהכנסהשנישנערךבמוסד
שמואלנאמן)הכנסהראשוןהתמקדבננוטכנולוגיה(.
בנוסף,במהלךהשנהפרסםפרופ'מיטלמאמרים
לעיתוניםהשונים,לרבותטורקבועבכתבהעת)דו-שבועון(
JERUSALEM REPORT.
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קרן

הקרןע"שסםוססיליהנאמן
The Samuel and Cecilia Neaman Program for Doctoral and Post-doctoral Fellows
מתוךרצוןלהנציחאתזכרםשלסםוססיליהנאמן,ברוחהאידיאולוגיהשלסםנאמן,הקים
מוסדשמואלנאמןאתהקרןעלשםסםוססיליהנאמן.הקרןנחנכהבטקסבקורטוריוןשל
,2004והיאתומכתמידישנהבדוקטורנטיםופוסט–דוקטורנטיםבטכניוןשהינםמצטייניםובעלי
פוטנציאללהיותמנהיגיםבשטחם.
¯˘Á¢Ò˘˙†≠†ÔÓ‡†‰ÈÏÈÒÒÂ†ÌÒ†Ì˘†ÏÚ†Ô¯˜‰†Á¢Ú†ÌÈÓÏ˙˘Ó†˙ÓÈ
˘ÌÏ˙˘Ó‰†Ì

‰ËÏÂ˜Ù

Lippert s. Matthew

פיסיקה

אורנשטייןדניאל

ארכיטקטורהובינויערים

שוררחגי

ביולוגיה

ÌÈË¯ÂË˜Â„†≠†Á¢Ò˘˙†˙˘Ï†ÔÓ‡†‰ÈÏÈÒÒÂ†ÌÒ†˙‚ÏÓ·†ÌÈÎÂÊ
˘ÌÏ˙˘Ó‰†Ì

‰ËÏÂ˜Ù

אריהנחמני

הנדסתחשמל

ז'וטובסקיסמיון

הנדסהאזרחיתוסביבתית

זילברשטייןנטליה

מדעיהמחשב

ÔÓ‡†ÌÒ†Ì˘†ÏÚ†ÔÂ¯ÎÊ†˙Â‡ˆ¯‰
מתוךרצוןלכבדאתזכרושלסםנאמן,ברוחהאידיאולוגיהוכוונתושלשמואלנאמן,נערכהזוהשנה
החמישיתהרצאתזיכרוןעלשמו.
ההרצאההראשונהניתנהע"ידןמרידור.נושאההרצאההיה.¢˙ÂÚ¯Î‰†˙ÓÂˆ·†ÌÈÈÈ·†ÔÊ‡Ó†≠†˙ÂÂÈˆ‰¢:
אתההרצאההשנייהנשאפרופסוראבירביצקי,חתןפרסישראל.נושאהרצאתוהיהÔÓÊ·†È„Â‰È‰†ÌÚ‰¢:
.¢˙Â¯ÈÁÏ†ÌÊÈÈÓ¯Ë„†ÔÈ·††∫‰Ê‰אתההרצאההשלישיתהעבירפרופ'משההלברטלבנושא‰˘Â„˜†ÏÚ¢:
.¢˙„†˙ÓÁÏÓÏ†ÈËÈÏÂÙ†ÍÂÒÎÒÓ†≠†˙ÂÓÈÏ‡Âאתההרצאההרביעיתהעבירהפרופ'רותגביזוןÏÚ†‰ÓÎÒ‰¢:
,¢‰‚Â˘‚˘ÏÂ†‰˙ÁÏˆ‰Ï†È‡˙Î†Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†‰˙Â‰Êואילואתההרצאההחמישיתנשאפרופ'עוזאלמוג:
.¢ÈÏ‡·ÂÏ‚‰†Ô„ÈÚ·†Ï‡¯˘È†˙È„Ó†≠†ÌÈ˘„Á‰†ÌÈÏ‡¯˘È‰¢
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מחקר

פרסומימוסדשמואלנאמן2007-

˙¯˙ÂÎ

ÌÈ¯·ÁÓ

˙‡¯ÌÂÒ¯Ù‰†ÍÈ

˘ÌÂÒ¯Ù‰†˙Ù

ההשפעהשלשיטותמימוןשונותלהשכלהגבוהה
עליעילותוצדקחברתי:ניתוחמכוילמיושם
לישראל

יעקבגלבוע,משהיוסטמן

01.2007

אנגלית

אנרגייתהשמשלהפקתחוםסיכוםוהמלצות
דיוןפורוםהאנרגיהמס'4שלמוסדשמואלנאמן,
הטכניון

אופירהאילון,גרשוןגרוסמן,
דביקאופמן,יפעתברון

01.2007

עברית

01.2007

אנגלית

גבולותהקפיטליזם:הרחבתתפקידהמדינה
בתחוםהמחקרוהפיתוח)(STE-WP-04

דןברזניץ,עמוסזהבי

01.2007

אנגלית

זכויותקנייןעתיריידעוההתפתחותשל
קרןהון-סיכון)(STE-WP-93

כריסטיאנואנטונלי,מוריסתובל

01.2007

אנגלית

טכנולוגיותחלל,דפוסילחימהובנייןכוח
ביןמעצמהלמדינהקטנה

דגניתפייקובסקי

01.2007

אנגלית

מגבלתנזילותבלימודיההשכלההגבוההבישראל

יואבפרידמן

01.2007

עברית

אופירהאילון,אפרתאלימלך

01.2007

אנגלית

מדיניותההשקעותבתכניותמחקרופיתוחבטחוני אורןסתר,אשרטישלר

פוטנציאלהיישוםשלטכנולוגיותישראליות

בתחוםהסולאריבפרויקטהMEADOWLANDS-

בניוג'רזי

66

אסטרטגיהלפיתוחהתעסוקהבקרבהערבים
בישראל:חזוןהרחבתושלהמעמדהבינוניהערבי

יוסףג'בארין

01.2007

עברית

צרכיהמחקרבאנרגיהחלופיתבישראלסיכום
והמלצותדיוןפורוםהאנרגיהמס'5של
מוסדשמואלנאמן,הטכניון

אופירהאילון,גרשוןגרוסמן

02.2007

עברית

הקצאתמשאביביטחוןתחתאי-וודאותבגישת
פער-הידע

דןפלד,יעקבבן-חיים,
מיכאלבןגד

02.2007

אנגלית
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מחקר

˙¯˙ÂÎ

ÌÈ¯·ÁÓ

†˙‡¯ÌÂÒ¯Ù†ÍÈ

˘ÌÂÒ¯Ù†˙Ù

האםמהגריםבעליכישוריםגבוהיםמגדילים
אתהפריון?ממצאיםמתוךמפעליםתעשייתיים
בישראל(STE-WP-63)1990-1999,

דניאלפסרמן

03.2007

אנגלית

טכנולוגיותסביבתיות:רואיםרחוקרואיםירוק

אופירהאילון,
אביטמקין-גלובסמחקרים

03.2007

עברית

השקעהבטכנולוגייתמידעותקשורת)(ICT
בישראל)(STE-WP-73

גילשיף

04.2007

עברית

רותמיםהצלחה:מהמסביראתביצועימשרדי
הרישויהטכנולוגיבאוניברסיטאות?)(STE-WP-53

שרוןבלינזון,מארקשנקרמן

04.2007

אנגלית

העברתידעבאמצעותמסחורקנייןרוחני

ניבהאלקין-קורן

04.2007

עברית

ההשלכותהכלכליותשלהשימושוהאחזקה
בקרקעעלידימערכתהביטחון

זלמןשיפר,אורןעמירם

05.2007

עברית

נתוניםואינדיקאטוריםלתחומיהנדסתחלל,
ענפיטכנולוגיותהמידע)(ICTוביוטכנולוגיה
בישראל

דפנהגץ,מריאןשומאף,
ורדסגל

05.2007

עברית

חיסכוןבמערכותמיזוגאווירסיכוםוהמלצות
דיוןפורוםהאנרגיהמס'6שלמוסד
שמואלנאמן,הטכניון

אופירהאילון ,גרשוןגרוסמן

06.2007

עברית

האםציבורהבוחריםמושפעמטרור?
עדותישירהמהבחירותבישראל

אסטבןקלור,קלודברבי

06.2007

אנגלית

תכניתלאומיתלתעשייההכימיתבישראל-
תקצירים

גלעדפורטונה

06.2007

עברית

ייעולהשימושבאנרגיהבקיבוץעיןחרודאיחוד

אליעזרפרוכטר,גרשוןגרוסמן

07.2007

עברית
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˙¯˙ÂÎ

ÌÈ¯·ÁÓ

˙‡¯ÌÂÒ¯Ù†ÍÈ

˘ÌÂÒ¯Ù†˙Ù

ההשכלההשלישוניתבישראל-פרדיגמה
חדשהלמדיניות

ניסןלימור ,עמיוולנסקי

08.2007

עברית

השוואהביןהפקולטהלהנדסתתעשייהוניהול
בטכניוןלביןפקולטותדומותבאוניברסיטאות
בארה"בעלפימדדיםביבליומטריים

דפנהגץ,מריאןשומאף

09.2007

עברית

הקמתמנגנוןלמחקרופיתוחשלאמצעילוחמה
בטרורלהגנתהציבורמפניטרורבתחום
הHomeland Security -HLS-

אילןקוזיאטין,ארנהברי,
דןענבר,דניארדיטי,
חמיפקר ,מנואלטרכטנברג,
נדבלירון,שמוליקיכין

09.2007

אנגלית

ירידתמפלסיםהמלח,חלופותלפעולה

גדרוזנטל ,גיוראשחם,
יורםאבנימלך,יפעתברון,
נחוםיהושע

09.2007

עברית

ביודלקיםלהפקתאנרגיהסיכוםוהמלצות
דיוןפורוםהאנרגיהמס'7שלמוסד
שמואלנאמן,הטכניון

אופירהאילון,דורוןגל,
טלגולדרט

10.2007

עברית

מדדיםלמדע,לטכנולוגיהולחדשנותבישראל:
תשתיתנתוניםהשוואתית

אורהשי ,גליהיוחאי,דןפלד,
דפנהגץ ,יאיראבן-זוהר,
מריאןשומאף,נאוהברנר,
סוליפלג,סיוןפרנקל,
ציפיבוכניק

10.2007

עברית

הפרטתההשכלההגבוהה

גוריזילכה

11.2007

אנגלית

מעגלהאלימות?ניתוחאמפירישלהרוגים
בסכסוךהישראלי-פלשתיני

דניאלפסרמן,דייוידיגר

11.2007

אנגלית

"תעלתהימים"-מטרהאודעהקדומהלפתרון

דןזסלבסקי

11.2007

עברית

כחאדםמדעיוטכנולוגיבישראל;מוגשלמועצה
הלאומיתלמחקרופיתוח-תתהועדהלנושא
כוחאדם

בלהזלמנוביץ,דפנהגץ,
מריאןשומאף,סיוןפרנקל,
ציפיבוכניק

11.2007

עברית
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מחקר

˙‡¯ÌÂÒ¯Ù†ÍÈ

˘ÌÂÒ¯Ù†˙Ù

˙¯˙ÂÎ

ÌÈ¯·ÁÓ

אנגלית

הטרורומחירהפשע

אריקד.גולד,גיאסטקלוב

12.2007

עברית

ניהולהפסולתבישראל-ביןפיתוחטכנולוגי
לשקיפותציבורית:גיבושכליםלשיחהציבורי
המלווהיזמותעסקיתוחלופותטכנולוגיות
לטיפולבפסולתמוצקה

אופירהאילון,לימורספקטרובסקי,
נעםגרסל

12.2007

·Ï‚†„Â‰‡†¯¢„†˙‡Ó†˙Â‡Ï˜Á·†Ú„ÈÓ†˙È‚ÂÏÂÎË†ÏÚ†ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯ÙÒ
ביולי2006פירסםד"ראהודגלבספראלקטרוניבשם:
""ICT in Agriculture: Perspectives of Technological Innovationאשרנערךוהופק
בחסותותמיכתמוסדנאמןEFITA,והמרכזלמחקרבכלכלהחקלאיתשלהאוניברסיטה
העברית.הספרהועמדלרשותהציבור.פרקיהספרמוצעיםזאתהשנההשניהלציבור
בכתובת.http://departments.agri.huji.ac.il/economics/gelb-main.html:
הביקושלספרהגיעהשנהלכדי55,726הורדותעםממוצעמעל4,500כניסותלחודש.
הספרהגיעבנוסףלמיצובמועדףומרכזיבאתרבינלאומישל
.http://topics.developmentgateway.org/index.do
לספרנוספופרקיםחדשיםהעוסקיםבתרומתICTלמחקרחקלאיבמימוןציבורי,טיפוח
פטמים,הפצתמידע)בגנומיקה(,פיתוחספרעדרהבקרלחלבופרקהמנתחאתהביקוש
לכליניהולממוחשבים.הספרמפרטאתציפיותהעברמאימוץטכנולוגיתמידעבחקלאות
ופיתוחהמרחבהכפרי,התוצאותבפועלוהלקחיםמשניהעשוריםהאחרוניםבארץובחו"ל.

ÏËÈÓ†‰ÓÏ˘†ßÙÂ¯Ù†˙‡Ó†˙ÈÏÎÏÎ†‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†È‡˘Â·†ÌÈ¯Ó‡Ó†ı·Â˜†‡Â‰˘†¯ÙÒ
Recent Developments in Behavioral Economics, Elgar: London May 7002.

אוסףמאמריםשנערכוע"יפרופ'שלמהמיטל,בחמשהשניםהאחרונות,בנושאים
הקשוריםבהתנהגותכלכליתובפסיכולוגיהשמסתתרתמאחוריהכלכלה.
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∫Ï†‰„ÂÓ†ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ
א.ב.ינוביק-שחףיועציםבע"מ,אגודתהסטודנטיםבטכניון,אגרי-ביזנס,אהבה-מעבדותיםהמלח,
אוניברסיטתאולו-פינלנד,אוניברסיטתבןגוריון,אוניברסיטתבראילן,אוניברסיטתברצלונה-ספרד,
אוניברסיטתחיפה,אוניברסיטתטאפטס-מדפורד-מסצ'וסטס,אוניברסיטהעברית,אוניברסיטתקרלובה-צ'כיה,
אוניברסיטתתלאביב,אופגל,אופטום,אופטיבייס,אורביט,אורטל,איגודעריםלאיכותסביבהחיפה-שומריהמפרץ,
אינטל,אינטרפלייט,אינפו-וורפ,אינפוסיס,אלאופ,אלביט,אלובין,אלווריון,אלקטרוטרם,אמבלייז,אנגלנדר,
אסיףאסטרטגיותבע"מ,אפליידמטריאלס,אקסטריםמדיהסולושינס-יוון,אקסנדטכנולוגיות,אקרוסוורלדתקשורת,
ארגון,INNIב.ג.פולימרים,ב.גנגב-אוניברסיטתבןגוריון,ביו-דליה,ביוהדחיפה,ביוראדישראל,בי"סאליאנס-חיפה,
בי"סעירוניא'-חיפה,בי"סעירוניה'חיפה,בירד,בתיהזיקוק,גיוראשחם,גילתלוויינים,גלובס,גלילזרעים,גלעם,דיפארם,
ג'מיני,החברההישראליתלמגנזיום,החברההכלכלית-חיפה,הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,מדעטק-המוזיאוןהלאומי
למדע,טכנולוגיהוחלל,המועצהלמידעטכנולוגי-חיזויוהערכה,המועצותהאזוריותתמרומגילות,
המחלקהלהוראתהמדעים-הטכניון,המחלקהלמדעוטכנולוגיהב,OECD-המחלקההסטטיסטיתשלהאיחודהאירופי
משרדהפטנטיםשלארה"ב,המכוןההודילניהול-בנגלור,המכוןלפיתוחמנהלים-גורגאון,המרכזלחקרמשאבי
טבעוסביבהוהחוגלניהולמשאביטבעוסביבהבאוניברסיטתחיפה,המרכזלחקרהעירוהאזורבטכניון,
המשרדלהגנתהסביבה,המשרדלקליטתעליה,העמותההישראליתלקידוםהחינוךהמתמטילכל,
הרלןביוטקישראל,התאחדותהתעשייניםבישראל-אגףהכימיהוהפרמצבטיקה,התאחדותהתעשייניםבישראל  -צפון,
התאחדותהתעשייניםההודית,הקונסוליההישראליתבהודו-מומבי,וויביון,ויקון,ות"ת)הוועדהלתכנוןותקצוב(,
חברת,HPחברת,MRIחברת ,HPBMחברת,IDCחיפהכימיקלים,חממתהטכניון,טאוארסמיקונדקטורס,טאטא,טבע,
טי.טי.אי,.טכניון-מכוןטכנולוגילישראל,טלמאטיקס,טלרדרשתות,טלקוםקומסיסמובייל,טרהאופ,
יישום-אוניברסיטהעברית,כיוון-אסטרטגיה-כלכלה-פיתוחעסקי,כי"ל,כרמלאולפינים,כפרית,לשכתהמדעןהראשי,
לשכתהמסחראוסטרליה-ישראל,מגטק,מגנזיוםיםהמלח,מוביקסלרשתות,מוסדהטכניוןלמחקרופיתוח-טכניון,
מחקרביוטכנולוגי,מטאלינק,מיגל,מיקרוקים,מכוןיםהמלחלמחקר,מכוןצוקרברגלחקרהמים,מכללתויצולאדריכלות
וחינוך-חיפה,מכללתנתניה,מכתשים-אגן,מל"ל,ממשלתהודו,מפעלייםהמלח,מפעםגלילמערבי,מריסטם,
משרדהאוצר,משרדהבריאות,משרדהבטחון,משרדהחוץ,משרדהחינוך,משרדהמדע,משרדהמדעשלממשלת
הודו,משרדהפטנטיםהישראלי,משרדהתמ"ת,משרדהתשתיותהלאומיות,מתימו"פ,נאסקום-ההתאחדותהלאומית
לחברותתוכנהבהודו,נגבברקיימא,נובה,נילית,ננו-סייז,נסטכנולוגיות,נציבותאמריקה-ישראל,
נשר מפעלי מלט ישראלייםבע"מ,סה"לכבירן,סווה,סולג'לטכנולוגיות,סוליובסט,סייטקסויז'ן,סימהננוטקישראל,
סכמה,סלטרה,סלקום,סקופוס,סקורפוס,עמותתנגבבר-קיימא,עירייתחיפה,פארמוס,פוטפרינט,פולסיקום,פיליפס,
פלבם,AMTSפרגוןקומיוניקיישן,פרוטרום,פריגוישראלי,צברטק,צנובריועצים,ק.ל.א-.טנקור,קבוצתהמחקר
הבינלאומיתבנושאמודליםמתמטייםויישומים,הוועדההבינלאומיתלחינוךמתמטי,קבוצתלבאון-ארה"ב,קומברס,
קומסיס,קילולומבדה,קלריטוןרשתות,קרינהשימושית,קרן,ISREDקרנות,I2iקרןהמחקריםשלג'נרלמוטורס,קרן
סומך,רה"ן,רותםתעשיות,רמות-אוניברסיטתתל-אביב,רנקוםטכנולוגיות,רפאל,רשתפסג"ה-ארגוןלהשתלמויות
מורים,שגרירותדנמרקבישראל,שגרירותישראלבדנמרק,שגרירותהודובישראל ,שגרירותישראלבהודו,שטראוס,
שירון,שלףנחמן ,תדיראןספקטרלינק,תופ"אחיפה-העמותהלמעןתכנוןופיתוחאיכותיבחיפה,תמ"י,
תעשייההאוויריתובנותיה,תעשיותביולוגיות,תרו.

אלמלאשיתוףהפעולהאיתכם,לאהיינומצליחיםלקדםכלכךהרבהפרויקטיםחשוביםלמדינה.בתקווה
ובשאיפהלהמשךשיתופיפעולה...
70

תודהלכולכם,
צוותמוסדשמואלנאמן

Composite

Inside 65-74 8/9/08 03433:16 Page 7
K

CY CMY

MY

CM

Y

M

C

אנשים

צוותמוסדשמואלנאמן

האנשיםשלמוסדשמואלנאמן

ÌÈÏ‰Ó‰†˙ˆÚÂÓ
·‡Ê†¯ÂÓ„˙†ßÙÂ¯Ù
¯¢ÂÈ
לשעברנשיאהטכניון,פרופ'מחקר,טכניון
‰˘Ó†‚¯·ÊÈ‡†ßÙÂ¯Ù
משנהלנשיאלמחקר,פרופ'להנדסתחומרים,טכניון
ÔÂ¯‡†¯ÂË·†ßÙÂ¯Ù
דיקאןהפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביבתית,טכניון
ÏÂ‡Ù†ÔÈ‚ÈÈÙ†ßÙÂ¯Ù
משנהבכירלנשיא,פרופ'להנדסתתעשייהוניהול,טכניון
ÒÎÏ‡†ÔÈ˜†ßÙÂ¯Ù
פרופ'לביולוגיה,האוניברסיטההעברית

Ï¢ÎÓ
·„†ÔÂ¯ÈÏ†ßÙÂ¯Ù
פרופ'למתמטיקה,טכניון

˙ˆÚÈÈÓ†‰„ÚÂ
®ÆÏÈÓ©†ÛÂÏ‡†¨˜ÁˆÈ†Ï‡¯˘È†Ô·†ßÙÂ¯Ù
ראשהתוכניתללימודיבטחון,
אוניברסיטתתלאביב

·¯„Â„†Ë„Â
נציגתעשייה
ÈÊÂÚ†Ô‡‰≠‰„†ßÙÂ¯Ù
פרופ'להנדסתתעשיהוניהול,טכניון
Ú˘Â‰È†¯Â‡Ó
יו"רחברתגרין
קבוצתדלק
ÔÂÈ¯Â‚†¯ˆÏÓ
נציגהתעשייה
‰È¯‡†¯‡ÈÂÙ†ßÙÂ¯Ù
פרופ'להנדסתחשמל,טכניון
Â„‡†ÔÓÏ¯Ù†ßÙÂ¯Ù
דיקאןהפקולטהלרפואה,טכניון
ÔÊÈÈ‡†ÒÈ¯ÂÓ†ßÙÂ¯Ù
דיקאןהפקולטהלכימיה,טכניון
‰˘Ó†ÈÏËÈÙ˘†ßÙÂ¯Ù
דיקאןביה"סללימודימוסמכים,פרופ'להנדסת
מכונות,טכניון

„‰¯‡†È¯·†¯¢
שותפהבקרןהוןסיכוןג'מיני
לשעברמדעניתראשיתבמשרדהתמ"ת
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ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†˙ÂÂˆ

˙ÂÈÎÂ˙†ÈÏ‰Ó
‰Ù„†ı‚†¯¢„
מתאמתתכניותמאגדימגנ"ט,חוקרתבכירה
ומנהלתמרכזהמידעשלמוסדנאמן
daphne@sni.technion.ac.il

ÛÒÂÈ†ÔÈ¯‡·ß‚†¯¢„
חוקר
jabareen@mit.edu

Ì¯ÂÈ†ÍÏÓÈ·‡†®ÒÂËÈ¯Ó‡©†ßÙÂ¯Ù
(31.12.07תחוםאיכותהסביבה)עד,מרכזאקדמי
agyoram@technion.ac.il

È„‚†·‡È¯‡†ßÙÂ¯Ù
תכניתהודוישראל
gadia@tauex.tau.ac.il

È˜ÒÙ˘†ÔÂÚ„‚†¯¢„
חוקרבכיר

ÏÎÈÓ†ÔÈ¯‚†ßÙÂ¯Ù
תחוםאיכותסביבה,מרכזתאקדמית
(1.1.08-)החלמ

czapski@vms.huji.ac.il

agmgreen@tx.technion.ac.il

‰Ï‡È¯‡†È˜Ò¯Â†¯¢„
חוקרת

ÔÓÒÂ¯‚†ÔÂ˘¯‚†ßÙÂ¯Ù
פורוםאנרגיה

ariellav@technion.ac.il

grossmng@technion.ac.il

ÛÒÂÈ†Ë¯‰ÈÏ
מתאםתכניותמאגדיםשלמגנ"ט

®ÆÏÈÓ©†ÛÂÏ‡†¨ÈÊÂÚ†ÔÈÈ„
פורוםבטחוןלאומי

lyosef@sni.technion.ac.il

‰„Â‰È†˙ÂÈÁ†ßÙÂ¯Ù
תשתיותלאומיות

ÈÏ˙Ù†¯ÊÂÓ
חוקרומתאםפרויקטים
nmoser@inter.net.il

‰ÓÏ˘†ÏËÈÓ†ßÙÂ¯Ù
חוקרבכיר

yehoda@sni.technion.ac.il

È„†„ÏÙ†ßÙÂ¯Ù
כלכלתהביטחוןהלאומי
dpeled@econ.haifa.ac.il

smaital@technion.ac.il

‰‰Ï·†ÌÈÈ‰Ó†ßÙÂ¯Ù
כלתפרסישראלבחקרהסוציולוגיה,חוקרתבכירה
bilham@ie.technion.ac.il

„ÚÏ‚†‰ÂË¯ÂÙ†¯¢„
ישראל-פרויקטהודו,התעשייההכימית,חוקרבכיר
gfortuna@sni.technion.ac.il

ÔÂÓ‡†Ï˜¯Ù†¯¢„
חוקרבכיר
amnonf@technion.ac.il

¯˜ÁÓ†È˘‡Â†ÌÈË˜ÈÂ¯Ù†ÈÓ‡˙Ó
‰¯ÈÙÂ‡†ÔÂÏÈ‡††¯¢„
מתאמתתחוםאיכותסביבה,חוקרתבכירה
agofira@technion.ac.il

‰˘Ó†„ÚÏ‡
מתאםפרויקטים
eladm@technion.ac.il

ÏÁ¯†ÔÓ¯˙Ï‡†ßÙÂ¯Ù
חוקרתבכירה
alterman@technion.ac.il

È·„†ÔÓÙÂ‡˜
אחראיתפיתוחעסקי
debby@sni.technion.ac.il

ÌÈ¯Ó†Ê¯‡†ßÙÂ¯Ù
כלתפרסישראלבחקר,חוקרתבכירה
מינהלעסקים-מדעיהמינהל
merez@ie.technion.ac.il
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ÔÓ‡†Ï‡ÂÓ˘†„ÒÂÓ†˙ÂÂˆ

Ô¯Ú†˜Ï
leck@sni.technion.ac.il

„¯Â†Ï‚Ò
vered@sni.technion.ac.il

ÂÎÂ‡Á˙≠Ô‡È¯Ó†Û‡ÓÂ˘
marian@technion.ac.il

Ï‚Ò†È„·ÂÚ

Ì‰¯·‡†Ì˙Â¯†¯¢„
חוקר
mtrabe@technion.ac.il

ÒÈ¯ÂÓ†Ï·Â˙†ßÙÂ¯Ù
חוקרבכיר
teubal@netvision.net.il

ÌÈÚ„ÈÓ
¯È‡È†¯‰ÂÊ†Ô·‡

‰¯Â¯„†¯‚ÈˆÈ‡
מזכירה

yair@sni.technion.ac.il

drora@sni.technion.ac.il

‰Ï‡†ÈÊ¯·

ÔÈ¯Â„†È‡„ÂÒ†≠†‚ÂÓÏ‡
מתאמתמחקרים

ella@sni.technion.ac.il

˙¯Ù‡†„ÚÏ‚

dorin@sni.technion.ac.il

efrat@sni.technion.ac.il

‰˜·¯†ËÒ·
מנהלתלשכה

‰Ï·†ßıÈ·ÂÓÏÊ

rebecca@sni.technion.ac.il

Ï‡¯˘È†È¯È‡Ó
רו"ח
israel@sni.technion.ac.il

‰ÓÈÒ†¯Ï„
הנהלתחשבונות
sima@sni.technion.ac.il

bella@sni.technion.ac.il

Ô¯Â‡†¯‚¯·ÏÓ
oren@sni.technion.ac.il

ÈÏ¯Â‡†ı˘≠Ô˙
shats@technion.ac.il

¯˜ÁÓ†È¯ÊÂÚ
‰ÒÈ¯Ï†ÔÓÏ„‡

È¯Â‡†¯‰Ò
אבבית

larisa@sni.technion.ac.il

uri@sni.technion.ac.il

˙¯Ù‡†ÍÏÓÈÏ‡

˙ÚÙÈ†‰Ó¯È˜
עוזרתמנהלמערכותמידע

efratelm@gmail.com

ÈÙÈˆ†˜ÈÎÂ·

yifat@sni.technion.ac.il

zipibu@technion.ac.il

ÔÏÂ‚†¯ÈÓ˙
מנהלמערכותמידע

˙ÚÙÈ†ÔÂ¯·

golan@sni.technion.ac.il

yifaat@sni.technion.ac.il

ÏË†Ë¯„ÏÂ‚
tal@sni.technion.ac.il

È„˜¯‡†ÔÓˆÎ
arkat@technion.ac.il
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