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קבלת החלטות מושכלת:
דו"ח שנתי  2011מוסד שמואל נאמן
דו"ח שנתי לשנת  2011המסכם 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.

אומת הטכניון
אמנון פרנקל ,שלמה מי-טל
הספר Technion Nationמספר על תרומתם של בוגרי
הטכניון למעבר שעשתה מדינת ישראל מכלכלת תפוזי "יפו"
לכלכלת "מוליכים למחצה" .הספר מתאר כיצד העניקו מדעני
הטכניון לעולם תגליות בתחום יצירת חומרים חדשים ,דחיסת
נתונים דיגיטלית ,תגליות שהובילו לטיפולים חדשניים
במחלות הסרטן ואלצהיימר ,וחידושים אין ספור המעשירים
את חיי האנושות ואשר על חלקם זכו שלושה ממדעני הטכניון
בפרסי נובל.

שילוב חרדים :מודל ,תסריטים ומיפוי
ראובן גל ,איליה זטקובצקי ,גלעד מלאך
הדו"ח כולל מספר מאמרים שבהם נעשית הצגת מודל
לקביעת מדיניות הממשלה לשילוב האוכלוסייה החרדית
בכלכלה ,בדיקת תסריטים אפשריים לקצב השילוב ומיפוי
מוסדות אקדמיים המותאמים לציבור החרדי.

הפקת גז ונפט בראי אתגרים גלובליים
לתעשיות המים – סקר ואתגרים
גלעד פורטונה ,שירי פרוינד-קורן
דו"ח זה סוקר את תעשיית הפקת הנפט והגז ,במטרה
לאתר את תפקיד המים בתהליכי ההפקה וצרכי הטיפול
במים מבחינת חיסכון ,שימוש ,השבה ומיחזור נכון לסביבה.
זהו דו"ח ראשון במסגרת סקירת שימושי המים בשבעה
סקטורים תעשייתיים גלובליים.

תרומת הטכניון למשק בישראל באמצעות בוגריו
אמנון פרנקל ,שלמה מי-טל
ההשקעה ביצירת הון אנושי בטכניון מניבה שיעור תשואה
שנתית של  197-76אחוז לפחות ,או במונחים מוחלטים
תשואה של  60-35מיליארד דולר במהלך  50שנות מחזור
בוגרים .התפוקה השנתית הכוללת של המהנדסים בוגרי
הטכניון בענפי ההי-טק ושירותי המחשב ,התקשורת ומחקר
ופיתוח נאמדת ב 21-מיליארד דולר לפחות...

ניצול אנרגית רוח בישראל – סיכום והמלצות דיון
פורום האנרגיה ה  23של מוסד שמואל נאמן
גרשון גרוסמן ,טל גולדרט
לאנרגית הרוח פוטנציאל משמעותי מבחינת משק האנרגיה
של ישראל ,ויתרונות רבים הקשורים בהפחתת זיהום,
שימושי קרקע כפולים ודרישה לשטח מועט יחסית לאנרגיות
מתחדשות אחרות .בנוסף ,יתרונות הגלומים בעידוד
התעשייה המקומית הם משמעותיים במיוחד בתחום זה.
משתתפי הפורום תמימי דעים באשר לצורך ברגולציה
ומשמעותה במסגרת מימוש פוטנציאל הרוח בישראל...

מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים -
דו"ח מס'  - 1תקציר מנהלים
דו"ח  - 2מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי
האקלים  -המלצות
אופירה אילון ,מרדכי שכטר ,נורית קליאוט ,חיים
קותיאל ,ארנון סופר ,מנפרד גרין ,מרסלו שטרנברג,
גדי יצחק קפלוטו ,טל גולדרט
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,474שהתקבלה ביוני
 ,2009נדרש המשרד להגנת סביבה ,יחד עם משרדי
ממשלה נוספים להכין תוכנית לאומית לנושא ההסתגלות
לשינויי האקלים .לשם הכנת תוכנית זו הוקם במרץ 2011
מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים בישראל

דו“ח לימודי אמ“מ
מעיין שחף ,יהודה מורגנשטרן
הדו"ח כולל ניתוח הפער הקיים במערכת החינוך החרדית
עקב חסרונם של  3מקצועות :אנגלית ,מתמטיקה ומחשבים
בתכנית הלימודים .הדו"ח מציג  4המלצות לפעולה,
שמטרתן שילוב מקצועות אלו (אמ"מ) בתוך מערכת החינוך
החרדית.
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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

