If you can’t view this news letter correctly -click here — For the English version - click here

WWW.NEAMAN.ORG.IL

אוקטובר  ,2014הוצאה 16 #

דוח שנתי  2013מוסד שמואל נאמן
דו"ח שנתי לשנת  2013המסכם 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.

מודל הגיוס לצה"ל :חלופות וחידושים .סיכום
דיוני שולחן עגול ברוח בן-גוריון
ראובן גל ,שלמה מי-טל
מסמך זה בא לסכם את השלב הראשון במסגרת פרויקט
'מודל הגיוס לצה"ל  --חלופות וחידושים' ,אותו יזם מוסד
שמואל נאמן בתחילת שנת  .2014המסמך כולל ,במרכזו,
את מלוא דבריהם של משתתפי 'השולחן העגול' ,שהתכנס
במוסד נאמן ב 19-במרץ  .2014בנוסף ,כולל הדו"ח הזה את
ההזמנה לדיון ובה גם דברי ההסבר ו'הראציונל' להעלאת
הנושא לדיון בעת הזו...

חדשנות של חברות רב-לאומיות בישראל :עדות
מנתוני פטנטים ומסקר מרכזי מו"פ
דפנה גץ ,ערן לק ,ורד סגל
המחקר בוחן את ההשפעה של חברות רב לאומיות על
המשק הישראלי במונחים של ביקוש לחדשנות .המחקר
מתמקד בשתי השפעות של החברות הרב-לאומיות על
המשק הישראלי )1( :זליגות הידע )knowledge
 (spilloversוההשפעות החיוביות על הכלכלה המקומית...

התפתחות אוניברסיטאות המחקר בישראל
אורי קירש
אוניברסיטאות המחקר בישראל התפתחו בעקבות
ההתפתחויות בעולם .במהלך השנים הן מילאו תפקיד מרכזי
בהתפתחותה הכלכלית ,החברתית והתרבותית של ישראל.
בעבודה הנוכחית מתוארים אירועים עיקריים ותהליכים
שהתרחשו במשך עשרות שנים ,במהלכן התפתחו כמה
מאפיינים ייחודיים ,התגבש מעמדן האקדמי המכובד
בעולם...

פיתוח תרבות כמנוף לפיתוח עירוני
אלוירה מולין ,נעמי כרמון
מטרתו של המחקר המוצג בספר זה הינה להרחיב את הידע
ביחס לפיתוח תרבות ככלי להתחדשות עירונית ולצמיחה
קהילתית .הספר כולל סקירה של פרויקטים חדשניים
ומוצלחים לפיתוח תרבות במדינות המערב ,סקירה
שאיפשרה לזהות שלוש אסטרטגיות פעולה עיקריות ,שטמון
בן פוטנציאל גבוה להפקת תועלות לעיר ולתושביה....

אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית  -עדכון
והמלצות מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה
הישראלית
גלעד פורטונה ,שירי פרוינד-קורן ,עידן ליבס,
איילת רווה
מטרת נייר זה הינה לפרוש ולעדכן את המגמות
וההתפתחויות בעולם ובישראל בשנים האחרונות בנושא
האנרגיה המתחדשת במבט תעשייתי-עסקי .מטרתנו היא
למפות את ההזדמנויות העסקיות היום ,לזהות את החסמים
ולקדם את הפתרונות בעזרת חיזוק המדיניות...

פורום אנרגיה  :31ביומסה לאנרגיה
גרשון גרוסמן ,עידן ליבס
ביומסה הינו אחד המקורות לאנרגיה מתחדשת העומדים
לרשות המשק .בניגוד לשריפת דלקים מאובנים (פוסיליים),
אין שריפת הביומסה ,באופן ישיר או עקיף ,מייצרת עודף
פחמן דו-חמצני (פד"ח) ואינה משנה את המאזן האקולוגי
של כדור הארץ ,שכן בעצם גידולה הטמיעה בפוטוסינתזה
כמות זהה של פד"ח לזו שיצרה בשריפתה...

מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה
בישראל :סיכום דיווחי שנת 2012
אופירה אילון ,מרים לב-און ,פרי לב-און,
טל גולדרט ,אפרת כרם
 42חברות וארגונים מסרו את דיווחן לגבי כמות פליטות    גזי
החממה לשנת  2012למשרד להגנת הסביבה .המערך הינו
וולונטרי והוא מייצג כ 68%-מכלל הפליטות במצאי הפליטות
הלאומי..

הערכת תרומתה של חברת טבע לכלכלה
הלאומית של ישראל
גלעד פורטונה ,יובל ניב ,דניאל פרימן
עבודה זו הינה חלק מניסיוננו לבחון את הסוגיה של תרומת
חברות גדולות גלובליות למשק הלאומי.
נותחו שלושה מרכיבי תרומה – ישירה ,כוללת והתרומה
ה”רכה” בעשור האחרון  .2003-2012בשנים האחרונות
הייתה תרומתה של חברת טבע לעשירית מסך התמ"ג של
כלל התעשייה בישראל...

הערכת התרומה וההישגים של המדענים
בתוכנית "קליטת מדענים עולים" (קמ"ע)
לקידום המחקר המדעי והתעשיה בישראל
אברהם שיצר ,מרים אסוצקי ,אירדה קיאזימוב,
סמדר שאול ,אמיר חפץ
המחקר בוצע בשיתוף בין מוסד שמואל נאמן והמשרד
לקליטת העלייה .מטרת המחקר הייתה להעריך את
התרומות והישגים של התוכנית לקליטת מדענים עולים
(קמ"ע) במוסדות המחקר וההשכלה הגבוהה בישראל לצד
הערכת עלויות התוכנית מאז תחילת הפעלתה בשנת 1998
ועד סוף ...2011

תופעות פצלי השמן בישראל
צבי מינסטר
בישראל עשרות תופעות של פצלי שמן אשר משתרעות על
פני  15-20%משטחה של המדינה ,רובן ככולן בתת הקרקע.
התופעות העיקריות מצויות באזורי השפילה והנגב הצפוני.
כמויות המסלע של פצלי השמן נאמדות בקירוב בכ400 -
ביליון טונות ,שהן יותר מ 30-ביליון טונות של שמן פצלים;
האיכויות הממוצעות הן כ 7% -פחמן אורגני וכ 20-גלון לטון,
בהתאמה...

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות
איליה זטקובצקי
בדו"ח הקצר שלפניכם נעשה ניסיון לבדוק מספר נתונים
הקשורים במגמות הפריון הכולל בקרב הנשים החרדיות,
כפי שהם הוצגו במחקרם של מספר חוקרים .כמו כן,
המסמך כולל ניתוח ראשוני של הסיבות למגמות אלה.
הבדיקות שנעשו במסגרת המסמך מאפשרות להצביע על
היתכנות מסויימת של מגמת ירידה בילודה בקרב הנשים
החרדיות .עם זאת ,לא הוכח קשר בין שיעור התעסוקה של
נשים חרדיות לבין שיעור הפריון הכולל שלהן...
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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

