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הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על
כלכלת ישראל
הערכת השפעתה של תעשיית החלל על כלכלת
ישראל ,ע"י איסוף ,ניתוח ,והצגה של נתונים על
התעשייה ,הכשרת כוח האדם והמו"פ בתחום זה.
הפרסום כולל את הדו"חות הבאים:
 .1מעמדה המחקרי של ישראל בתחומי הנדסת
חלל על פי נתונים ביבליומטריים בהשוואה
למדינות אחרות .2 .נתונים על תעשיית החלל
בישראל ובעולם .3 .מדדים לפעילות בתחום החלל
בישראל .4 .סקירת מודלים עסקיים אפשריים
בתעשיית החלל.

כח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל -
נושאים נבחרים (חלק ב‘)
עבודה זו היא חלק ב' של עבודת ההמשך בנושא
"כוח אדם מדעי וטכנולוגי במדינת ישראל  -נושאים
נבחרים" .חלק ב‘ סוקר את החינוך הטכנולוגי
במדינת ישראל ,מציג סקירה כללית של המכללות
בישראל ,שת“פ בין האקדמיה לתעשייה וסקירה של
אופני ההעסקה ומנגנוני התמיכה הניתנים
לסטודנטים לתואר שלישי בישראל.

הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק
בישראל  -מאמר שהופיע
בWASTE MANAGEMENT-
שקיות הפלסטיק ,כמוצר צריכה וכמטרד סביבתי
נמצאות לאחרונה במרכז תשומת הלב של
פוליטיקאים וגופים ירוקים רבים ,בכל רחבי העולם.
מחקר זה מנתח את ההיבטים הסביבתיים
האמיתיים הנגרמים כתוצאה משימוש וצריכה של
שקיות אלו ,ומעריך את האפקטיביות הצפויה
ממנגנוני רגולציה שונים העומדים לדיון במדינת
ישראל.

בחירה בהתמחות גברית  :נשים כירורגיות
נתונים מהארץ ומהעולם מצביעים על כך ,שלמרות
העלייה בשיעור השתתפות הנשים בכוח העבודה ,הן
עדיין נמצאות בתת ייצוג בעיסוקים שהם גבריים
באופן מסורתי וכן במלאכות שהתפתחו מעיסוקים
אלה .לפיכך ,נשים נמצאות בתת ייצוג במקצוע
הרפואה בכלל ,ותחומי התמחות נוספים שנשלטו
באופן דומיננטי על ידי גברים.

הערכת ייעול השימוש באנרגיה במכון החליבה
בקיבוץ עין חרוד איחוד
עבודה זו בוחנת דרכים לחיסכון והוזלת עלויות
האנרגיה במכוני חליבה .הצעת צעדי חיסכון הכוללים
שיפורים אנרגטיים מבוססים על המשך צריכת חשמל
ודלק בתוספת אפשרית של אנרגיית שמש תוך כדי
עמידה בקריטריונים של כדאיות כלכלית .הפרויקט
הינו לשנתיים .דו"ח שנת המחקר הראשונה דן
בתיאור המצב הקיים ,אומד את צריכות החשמל
והדלק ,סוקר עבודות שבוצעו בתחום ומציג את
תוכנית המדידות המתוכננת ואת סטטוס בתום שנת
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