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מתכננים את העתיד :דו"ח שנתי  2010מוסד
שמואל נאמן
דו"ח שנתי לשנת  2010המסכם את פעילות מוסד
שמואל נאמן לשנה זו במגוון רחב של נושאים.
במיוחד יש לציין את נושאי מדיניות מדע וטכנולוגיה,
השכלה גבוהה ,סביבה ,מדיניות תעשיה ותשתיות
פיזיות במדינת ישראל.

מיפוי תשתיות מחקר בישראל :מיפוי תשתיות
מחקר קיימות בישראל ותשתיות מחקר
בינלאומיות הפתוחות לחוקרים מישראל
דפנה גץ ,דן קאופמן ,ניר בן  -אהרון ,ורד סגל ,בלה
זלמנוביץ ,יאיר אבן-זוהר ,אלה ברזני ,רעות מרציאנו
מוסד נאמן זכה במכרז של המועצה הלאומית למחקר
ולפיתוח – הוועדה הלאומית לתשתיות מחקר (ות"מ)
באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה ,לביצוע מחקר
למיפוי תשתיות מחקר לאומיות .מטרת המחקר למפות
את תשתיות המחקר הלאומיות הקיימות ולהגדיר צרכים
של חוקרים ישראלים בשדרוג והקמה של תשתיות מחקר
חדשות .המחקר נערך במהלך שנת  2010והתמקד
בציוד ובמתקנים המצויים בתשתית המחקר.

חיסכון באנרגיה במערכות תאורה – סיכום
והמלצות דיון פורום האנרגיה ה 19של מוסד
שמואל נאמן
גרשון גרוסמן ,טל גולדרט ,מיכל נחמני
מערכות תאורה מהוות צרכן חשמל משמעותי ביותר
במשק האנרגיה בישראל ,וצורכות כ 10% -מכלל
החשמל במשק .לגבי צרכנים מסוימים ,כגון בנייני
משרדים ,השפעת התאורה על צריכת החשמל עשויה
להגיע עד כדי  40%אם נתחשב גם בהשפעתה על
הגדלת עומס מיזוג אוויר.
משתתפי הפורום תמימי דעים כי יש מקום רב לחיסכון
והתייעלות בתחום התאורה ,וקיימים לשם כך אמצעים
פשוטים הניתנים ליישום מידי.

תפוקות מחקר ופיתוח בישראל :2008-1990
פטנטים ישראלים בהשוואה בינלאומית
דפנה גץ ,ערן לק ,אורלי נתן-שץ ,יאיר אבן-זוהר,
אמיר חפץ
מחקר זה מנתח את מאפייני הפעילות ההמצאתית של
מגישי פטנטים ושל ממציאים ישראלים במשרדי
הפטנטים :האמריקאי ) ,(USPTOהאירופי
( )EPOוהישראלי בשנים  .2008-1990המחקר בוחן
את מעמדה הבינלאומי של ישראל בפעילות המצאתית
בהשוואה לקבוצת המדינות המפותחות )(OECD
ולמדינות נבחרות שונות ,באמצעות ניתוח בקשות
לפטנטים שהוגשו במסלול הבינלאומי )(PCT

תפוקות מחקר ופיתוח בישראל :פרסומים
מדעיים בהשוואה בינלאומית
דפנה גץ ,יאיר אבן-זוהר ,בלה זלמנוביץ ,ערן לק,
גדעון שפסקי
מוגש למועצה הלאומית למחקר ופיתוח  -תת-הועדה
לנושא כח אדם
הדוח מציג נתונים מעודכנים לגבי פרסומים של חוקרים
ישראלים והציטוטים שלהם ,בתחומים של מדע ,רפואה
וטכנולוגיה ומנתח אותם ,תוך השוואה בינלאומית
לתפוקות המחקריות של מדינות אחרות .הדו"ח כולל
סקירת ספרות נרחבת ,ניתוח ביבליומטרי באמצעות
מדדי פריון ,מדדי קדימות ומדדי איכות של הפרסומים
הישראליים; דירוג ישראל במדרג לפי תחומי מחקר
שונים (שטחים ותת-שטחים) ,ניתוח מגמות שונות של
שיתופי פעולה.

 - TODפיתוח עירוני סביב מסילת הרכבת
דני גת ,יהודה חיות ,פיטר כץ ,שלמה מיטל ,יודן
רופא
במוסד נאמן התקיים כנס ,ב ,9.3.2010-בנושא "פיתוח
עירוני סביב מסילת רכבת"   .הכנס אורגן ע"י פרופ'
דניאל גת (טכניון) ,ד"ר יודן רופא (אונ .בן גוריון) וכן
פרופ' (אמר ).שלמה מי-טל (מוסד נאמן)   .ספר זה
מסכם את המצגות העיקריות שהוצגו בכנס.

הערכת תוכנית נופר
דפנה גץ ,ורד סגל ,ערן לק ,איריס אייל
תוכנית "נופר" נהגתה כחלק מיישום המלצות "דו"ח
מוניטור" ,שהעלה את הצורך בהקמת קרן לתמיכה
בפיתוח בהמצאות אוניברסיטאיות עם פוטנציאל מסחרי
בתחומים של ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה ,כך שיגדל
הסיכוי להעברה מוצלחת של הטכנולוגיה מהאקדמיה
לתעשייה .התוכנית מסייעת לבניית גשר בין המחקר
הבסיסי למחקר היישומי בשלב בו התעשייה עדיין לא
מכירה ברעיון כבעל פוטנציאל מסחרי.

"מפת דרכים" לתכנית לאומית להאצת שילוב
האוכלוסייה החרדית בכלכלה הישראלית.
ראובן גל ,איליה זטקובצקי
מפת הדרכים“ הנו מסמך המשך לדו“ח ”ישראל
 .”2028היא באה כדי לתת מענה לאחת הבעיות
העיקריות של המשק הישראלי ,עליה הצביע הדו“ח -
ההשתתפות הנמוכה של הקהילה החרדית בשוק
העבודה.
לקבלת לקט מחקרים וידיעון ,המופקים מידי תקופה,
בנושא ”שילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלה הישראלית“,
ניתן להירשם כאן (המידע מופץ בחינם).
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כל פרסומי מוסד שמואל נאמן ניתנים להורדה דרך האתר,
לצפייה ברשימת הפרסומים  -יש ללחוץ כאן
להסרת כתובתך מרשימת התפוצה לחץ כאן

