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דו“ח שנתי  2014מוסד שמואל נאמן

דו"ח שנתי לשנת  2014המסכם את פעילות מוסד שמואל
נאמן לשנה זו במגוון רחב של נושאים.

פיתוח בר-קיימא של חקלאות ימית בים התיכון
של ישראל
אופירה אילון ,תמי טרופ ,ציפי עשת ,עידן ליבס,
אפרת כרם ,מעיין זרביב ,אינג' נעם מוזס ,יעל
קחל ,דן צ’רנוב ,מיכל גרוסוביץ ,עמוס טנדלר ,דן
רוס
לפי פרסומי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם )FAO,
 ,(2014רוב אזורי הדייג בעולם נוצלו במלואם או סובלים
מדייג יתר ,בעוד הביקוש למאכלי ים (כולל דגים ,רכיכות,
סרטנים ואצות) הולך וגובר ,בשל היתרונות התזונתיים
הרבים הגלומים בהם .על מנת לענות על הפער הגדל בין
הכמות המסופקת על ידי דייג לבין הביקוש למאכלי ים,
ובכדי להתמודד עם משבר המזון העולמי...

לקראת מדיניות מבוססת ראיות בתחום
תקשורת המדע בישראל
יעל בראל ,אילת ברעם -צברי ,רן פלג ,רוני
ערמון ,איילת רווה
בתקציר זה מאוגדים עיקרי הממצאים העולים מדו"ח מצב
המדע בתקשורת החדשותית דוברת העברית בישראל.
איסוף הנתונים נערך לאורך חצי שנה רצופה (אוקטובר
 2013עד אפריל  )2014וכלל מקורות משלושת אפיקי
המדיה השונים :תקשורת משודרת (טלוויזיה ורדיו),
תקשורת מודפסת (עיתונים יומיים) ,והתקשורת המקוונת
(אתרי אינטרנט חדשותיים)...

איך להביא חרדים למקצועות מדע וטכנולוגיה?
ראובן גל
מטרת המסמך היא להצביע על הגורמים העשויים לעודד
שילובם של חרדים    במקצועות המדע והטכנולוגיה
בישראל   .
המסמך נכתב על רקע המצוקה הגוברת והולכת ,מחד,
בכח אדם טכנולוגי-מדעי בתעשייה ,במרכזי המו"פ
ובאקדמיה; ומאידך ,על רקע הפוטנציאל האדיר הקיים
בתוך המגזר החרדי והשינויים המהירים המתחוללים
באוכלוסייה זו....

הוראה המונית מקוונת  -חדשנות משבשת
באוניברסיטאות?
אורי קירש
מטרת העבודה היא לבחון ולהבהיר היבטים שונים הנוגעים
לקורסים המקוונים רבי המשתתפים )Massive Open
 ,(Online Courses - MOOCsשהתפתחו בשנים
האחרונות .מוצגת תמונת מצב בהווה ונעשה ניסיון להעריך
את התפתחותם בעתיד ,בעיקר את השפעתם על מערכת
ההשכלה הגבוהה .נדונות סוגיות הנוגעות להיבטים
כלכליים ,חברתיים ואקדמיים .לקבלת תמונה מקיפה של
מורכבות הסוגיות הנדונות ,מוצג מגוון של דיעות שונות
והרציונאל עליו הן מתבססות.

פעילות מו”פ ,תשתיות וכוח אדם בתחום החלל
האזרחי בתעשייה ,באקדמיה ובמערכת החינוך
בישראל
עבודה זו הוזמנה על הוועדה הלאומית לחלל ,המועצה
הלאומית למו"פ .מטרת העבודה היא לספק נתונים ומידע
על כל הגורמים הפעילים במו"פ בתחום החלל ,תפקידם
ומצב כוח אדם והתשתיות שברשותם ,במטרה לסייע
למולמו"פ לגבש תכנית לאומית לפיתוח ,שימור ,וקידום
המו"פ בתחום החלל .עבודה זאת הינה המשך למחקר
שהתבצע במוסד נאמן במהלך השנים  2009-2007בנושא
הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על כלכלת ישראל...

סקר לבחינת הקשיים בהעברת טכנולוגיות ננו
מהאקדמיה לתעשייה
דפנה גץ ,ורד סגל ,בהינה איידלמן ,אושרת כץ-
שחם
מוסד נאמן זכה במכרז סגור וביצע עבור המדען הראשי ו-
   INNIמחקר שמטרתו לבחון את הקשיים בהעברת
טכנולוגיות ננו מהאקדמיה ליישום בתעשייה הישראלית
והצעת דרכים אפשריות להתגברות עליהם.
המחקר התבסס על ראיונות מובנים עם בעלי עניין בנושא,
על סקר שהופץ בקרב החוקרים של מכוני הננו ומשתתפי
כנס ננו ישראל ,ועל איסוף וניתוח של נתונים לגבי היקף
המחקר בננו-טכנולוגיה והתפוקות שלו...

פורום אנרגיה  :34יצור משולב של חום וחשמל
גרשון גרוסמן ,יגאל עברון
בעת ייצור חשמל ממקורות חום בטמפרטורה גבוהה (כגון
זו המתקבלת משריפת דלקים שונים או אנרגיה גרעינית)
נוצרת כמות נכבדה של חום שיורי הנפלט בטמפרטורה
נמוכה .כמות החום השיורי ,הנתפס לכאורה כ"בזבוז"
אנרגיה ,נקבעת משיקולים תרמודינמיים ותלויה בין השאר
בטמפרטורות העבודה ,כפי שיוסבר להלן...

קרית הטכניון ,חיפה .טלפון  04-8292329 :פקס 04-8231889 :דוא“לinfo@neaman.org.il :

כל פרסומי מוסד שמואל נאמן ניתנים להורדה דרך האתר,
לצפייה ברשימת הפרסומים  -יש ללחוץ כאן
להסרת כתובתך מרשימת התפוצה לחץ כאן

