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מעמדה המחקרי של ישראל – מה באמת
מתארים המדדים?
פרופ' אורי קירש

להערכות מחקר על ידי מדדים כמותיים יתרונות
רבים – אך גם חסרונות ,מגבלות ופגמים העלולים
לגרום להטיות ועיוותים .למרות ההכרה
בחשיבותן ,הערכות אלה מהוות נושא שנוי
במחלוקת .קיימת אי בהירות רבה בהבנת
משמעותם של נתוני המדדים – במקרים רבים
תוצאות ההערכה נתונות לפרשנויות מוטעות ואף
נוגדות.

מגזר הנפט והגז בישראל  -היבטים
כלכליים וגיאופוליטיים
ג'ינה כהן ,מיקי קורנר

המסמך מתאר את סקטור הנפט והגז בישראל
בתחילת שנת  2016ובוחן את השפעת הירידה
במחיר הנפט העולמי על המשק המקומי .נבחנו
היתרונות הכלכליים והסביבתיים של תגליות הגז
בתחום חשמל ,התעשייה ,תחבורה ,וכן
ההשקעות שנעשו והמתוכננות.

אונסקו  :2015מדע וחדשנות בישראל
פרופ' זאב תדמור ,ד"ר דפנה גץ ,ורד גלעד ,ציפי
בוכניק ,ד"ר ערן לק ,אלה ברזני ,בלה זלמנוביץ ,עידן
ליבס ,אושרת כץ-שחם ,אליעזר שיין ,ד"ר נעה לביד

מומחים מכ 60-מדינות כתבו בדו"ח לגבי המגמות
וההתפתחויות במדיניות המדע ,הטכנולוגיה
והחדשנות במדינתם בשנים  .2009-2015הדו"ח
מספק מידע חיוני לגבי סדרי העדיפויות של
המדינות והנושאים שברצונן להתמקד בהם
ולהמשיך ולפתח בשנים הבאות בתחום STI.

מדיניות לאומית בתחום הבינוי
פרופ' ארנון בנטור

תוכנית לאומית בתחום הבינוי שמיועדת למנף את
היקפי הבינוי הגדולים בענף הבנייה למגורים
לשדרוג טכנולוגי של הענף להגביר את הפריון,
להקטין את התלות בעובדים זרים ולהגדיל את
מקומות העבודה שאטרקטיביים לעובדים
ישראלים.

ישראלים בברלין –קהילה בהתהוות
שוקי (יהושע) שטאובר ,ד"ר גלעד פורטונה

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את המניעים
להגירתם של ישראליים לברלין נוכח מוגבלויות
השפה וההיסטוריה הפוליטית של ישראל
וגרמניה ,את התגבשות חיי הקהילה של
המהגרים הישראליים בברלין ,ואת תפיסת
המהגרים הישראליים את החיים בברלין.

סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות
הסביבה  -מסמך עמדה עשירי  -תעשיית
הטכנולוגיות החקלאיות החדשניות
בישראל2016 ,פרופ' אופירה אילון ,שירי פרוינד-
קורן ,עידן ליבס ,מעיין זרביב

מסמך זה ,העשירי במספר ,במסגרת מסמכי
עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה ,מרכז
חומר עדכני ומביא לסדר היום הציבורי את נושא
הטכנולוגיות החקלאיות (אגרוטק).

דוח שנה א וב של "רמזור לצפון"
פרופ' נצה מובשוביץ-הדר ,פרופ' עטרה שריקי ,ורדה
זיגרסון ,ד"ר רותי סגל

דוח השנה הראשונה והשניה (מתוך שלוש) של
"רמזור לצפון" שהוגש לקרן טראמפ ,להנהלת
מחוז הצפון ולמוסד נאמן מכיל סיכום לשנות
הלימודים תשע"ה ותשע"ו - 19.8.2016
 20.8.2014כולל הרקע להשקת פרויקט "רמזור
לצפון".

מיפוי חדשנות ומחקר במדינת ישראל:
סדרת מחקרי  GO-SPINשל אונסק"ו
ד"ר ערן לק ,ד"ר גיירמו למרשנד ,אפריל טאש
"מיפוי מחקר וחדשנות במדינת ישראל" הוא פרי
שיתוף פעולה ייחודי בין מוסד שמואל נאמן והחטיבה
למדיניות מדע בארגון אונסק"ו ונערך בהזמנת
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

פורום אנרגיה  :36התייעלות אנרגטית
בישראל :שדרוג מערכות
פרופ' גרשון גרוסמן ,יגאל עברון

יחסים אקדמיים בין ישראל לארה"ב
ד"ר דפנה גץ ,אושרת כץ-שחם ,בהינה איידלמן ,אלה
ברזני

) ICC - (Israel Coalition on Campusהיא
רשת ארצית של סטודנטים ,סגל ,ואנשי מקצוע
ששמה לה למטרה לחזק את התנועה הפרו-
ישראלית בקמפוסים ברחבי ארה"ב .מחלקת
המחקר של  ICCפנתה אל מוסד שמואל נאמן
בבקשה לבצע סקירה של התפתחות היחסים...

פורום אנרגיה  :37ביטחון באספקת
אנרגיה בישראל
פרופ' גרשון גרוסמן ,יגאל עברון

בישראל ,כמו במדינות רבות במערב ,קיימת
הבנה כי הביטחון הלאומי של המדינה תלוי
במידה רבה בתפקוד נאות של התשתיות
הלאומיות ,וביניהן אספקה סדירה ובטוחה של
אנרגיה לסוגיה השונים.
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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

