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מבט לעתיד האוניברסיטאות – האם המהפכה
בפתח?
פרופ‘ אורי קירש
מטרת העבודה להעריך את השפעתם של
תהליכים המתרחשים בהווה על עתידן של
אוניברסיטאות המחקר .מתואר מבט רחב הכולל
היבטים כלכליים ,אקדמיים ,חברתיים ,ואחרים.
נדונים היבטים גלובליים....

הערכה הוליסטית של תקשורת מדע על-פי
עמדות בעלי עניין שונים :מדענים ,מורים,
סטודנטים ,תלמידים והציבור
פרופ' יהודית דורי ,ד"ר זהבית כהן ,ד"ר אורית
הרשקוביץ
בשנים האחרונות ,עולה דרישה ממדענים
להנגיש את המדע לציבור הרחב ,הן לצורך קיום
וקידום של חברה תומכת ומקדמת ידע והן לצורך
קבלת תמיכה ולגיטימציה מהציבור לעיסוק
במדע .תקשורת מדע מתייחסת ליכולת...

תעשיית האנרגיות המתחדשות וההתייעלות
האנרגטית בישראל עדכון מצב והמלצות
מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית
ד"ר גלעד פורטונה ,שירי פרוינד-קורן ,עידן ליבס
מטרת עבודה זו הינה הערכת הפוטנציאל של
תעשיית האנרגיות המתחדשות הישראלית
והתוויית הדרך והכלים למימושו .העובדה סוקרת
את המגמות הגלובליות בשוק האנרגיות
המתחדשות ,ממפה את היתרונות...

דוח שנה א של "רמזור לצפון"
פרופ' נצה מובשוביץ-הדר ,פרופ' עטרה
שריקי ,ורדה זיגרסון ,ד"ר רותי סגל
דוח השנה הראשונה )מתוך שלוש( של "רמזור
לצפון" שהוגש לקרן טראמפ ,להנהלת מחוז
הצפון ולמוסד נאמן מכיל סיכום לשנת הלימודים
תשע"ה  20.8.2014 - 19.8.2015כולל הרקע
להשקת פרויקט "רמזור לצפון" מטרות הפרויקט,
יעדיו ,ודרכי פעולתו ,מידע בנוגע למשתלמים...

עץ החרוב  -פתרון מערכתי ,מהפכני ורדיקאלי
למשבר מימון הפנסיה )אנגלית(
פרופ' שלמה גרסטנהבר ,פרופ' שלמה
מי-טל ,ציפי בוכניק
בעיית העוני של הקשישים בישראל היא מהחמורות
בקרב המדינות החברות בOECD. -אחד מכל חמישה
אנשים בני  65ומעלה )בסך כולל של 185,000
נפשות( הוא עני .רבים מהם ניצולי שואה .זמנם של
ניצולי השואה הולך ואוזל במהירות ,כ 1,000-ניצולים
מתים מדי חודש .קרן הרזרבה האקטוארית של המוסד
לביטוח לאומי ,המנוהלת על ידי בנק ישראל ,תתחיל
להתדלדל בתוך עשור....

פורום אנרגיה  :35אגירת אנרגיה בייצור
חשמל
פרופ' גרשון גרוסמן ,יגאל עברון
רשת החשמל ,מטבע הדברים ,פועלת במצב לא
מתמיד ,עם תנודות גם בצריכה וגם בייצור .מכאן
נובעות בעיות לא-פשוטות בניהול הרשת .קיימות
מספר דרכים לטפל בבעיות אלה ,שהמידית
ביניהן היא מנגנון בקרה של חברת החשמל
המכניס לפעולה או מנטרל תחנות כוח מסוגים
שונים העומדות לרשות מנהל המערכת .השימוש
במנגנון זה אינו חפשי מבעיות...
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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

