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אמון במוסדות וגאווה בהישגיה של ישראל
בעשור הראשון של שנות האלפיים
אפרים יער ,יסמין אלקלעי
דו“ח זה מביא את תוצאותיהם של שלושה סקרי דעת
קהל שנערכו בשנים  ,2006 ,2003ו–  2009על בסיס
מדגמים מייצגים של האוכלוסייה הבוגרת ((+18
בישראל .הסקרים נועדו לבחון את עמדות הציבור בשני
נושאים :א .מידת האמון בששה מוסדות מרכזיים
בחברה הישראלית  -התקשורת ,הכנסת ,הרבנות
ומוסדות הדת ,האוניברסיטאות ,ביהמ“ש העליון ,וצה“ל.
ב .מידת הגאווה בהישגיה של ישראל בשבעה תחומים
 מדע וטכנולוגיה ,ספרות ואמנות ,כלכלה ,מדיניותהרווחה ,כוחות הבטחון ,הדמוקרטיה ,והאוניברסיטאות.
ממצאי הסקרים יוצגו על בסיס השוואת הציונים
הממוצעים של האמון והגאווה בכלל הציבור ,כמו גם על
פי  4חתכים קבוצתיים :לאום ,גיל ,השכלה ,ודתיות.
מאפיין נוסף שנכלל בסדרת הניתוחים  -מגדר  -איננו
נכלל כאן כיוון שלא נמצאו הבדלים משמעותיים
ושיטתיים בין גברים ונשים בנושאי האמון והגאווה גם
יחד.

מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל -
תקנון הפעלה והנחיות לדיווח
אופירה אילון ,מרים לב-און ,פרי לב-און ,טל גולדרט
מערך דיווח ורישום גזי החממה בישראל תוכנן על ידי
צוות המשרד להגנת הסביבה ומוסד שמואל נאמן
בטכניון בשיתוף צוות עבודה רחב של בעלי העניין.
מטרת עבודת הצוות הייתה לפתח מנגנון הפעלה
בצירוף הנחיות לדיווח בכדי להיות לעזר לארגונים
וחברות מכל מגזרי המשק בישראל ,בתהליך דיווח
ורישום מצאי פליטות גזי החממה שלהן.
המסמך מורכב משמונה פרקים הכוללים רקע לכל אחד
מהנושאים הנדונים וכן הנחיות מדויקות להכנת דיווח
ורישום פליטות.

מימון מערכת ההשכלה הגבוהה
מאיר צדוק
פרסום זה סוקר ובוחן את תקצובם של מערכת
ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל מתחילת
שנות ה 70-ועד היום.
המסמך מתמקד בתיעוד ערוצי התמיכה השונים
ממקורות ממשלתיים ואחרים ,ובסקירה של היקף
התמיכה ,המתודולוגיה וכיווני הפעולה לעתיד.

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות -
סיכום והמלצות דיון פורום האנרגיה ה15 -
של מוסד נאמן
אופירה אילון ,טל גולדרט ,מיכל נחמני
רשות מקומית צורכת חשמל לתאורת רחוב ,תאורה
ואקלום בניינים ציבוריים ,דלקים לצי התחבורה של
הרשות ,דלקים להנעת ציוד מכני כבד ועוד .סך צריכת
החשמל של הרשויות המקומיות מוערך ב  2-3מיליארד
קווט“ש לשנה .בהתייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות,
מעבר לפוטנציאל החיסכון הכספי הגדול הטמון בה,
ולהפחתת המזהמים המקומיים וצמצום פליטת גזי
החממה שהיא מביאה עמה ,יש גם חשיבות מיוחדת של
מתן דוגמא אישית והובלת מהלכים של התייעלות בקרב
הקהילה והציבור בכללותו .הדיון שנערך במסגרת פורום
האנרגיה פרש הן את האפשרויות וההזדמנויות והן את
החסמים והמגבלות לקידום התייעלות אנרגטית ברשויות
המקומיות.

רשת חשמל חכמה  -סיכום והמלצות דיון
פורום האנרגיה ה 16-של מוסד נאמן
גרשון גרוסמן ,טל גולדרט
פיתוח ויישום רשת חכמה לאספקת חשמל הינו אחד
הנושאים ה“בוערים“ במשק אנרגיה מודרני וזוכה
לעדיפויות לאומיות ולהשקעות מסיביות ,למרות שהנושא
כולו עדיין בחיתוליו .רשת חשמל חכמה מספקת חשמל
מיצרנים לצרכנים באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית דו-
סטרית ,ומאפשרת לשלוט על מכשירים בבתי הצרכנים
ומכונות במפעלים כדי לחסוך באנרגיה ,להפחית את
העלות ולהגביר אמינות ושקיפות.

האם יציבות תעסוקתית בתחילת הקריירה
טובה עבור המשכה? לקחים מענף אבטחה
ושמירה
אביעד טור-סיני ,דמיטרי רומנוב
רוב הניידות מתרחשת בראשית הקריירה התעסוקתית
של הפרט .ניידות זו נחוצה לשם לימוד תנאי השוק
ומציאת משרה בעלת התאמה מרבית לבין כישורי הפרט
לבין שכרו .אנו רואים את האינתיפאדה השנייה ,שגרמה
למיתון העמוק בשנים  2001-2003והתכווצות הביקוש
לעובדים בכל ענפי המשק למעט בענף האבטחה
והשמירה ,כזעזוע אקסוגני לשוק העבודה .זעזוע זה הפך
את ענף האבטחה והשמירה ,שעד לפני כן סיפק
תעסוקה זמנית לאוכלוסיות בטרם צאתן לקריירה
מקצועית ,למקור תעסוקה מתמשכת בשעות ארוכות ,בה
בעת שלא חל שינוי במאפייניהם הדמוגרפיים של
המועסקים בענף בין שתי התקופות .השערת המחקר היא
שהיצמדות ממושכת לענף זה מכורח חולשת שוק
העבודה מנעה מקבוצה של צעירים שנכנסו לענף במהלך
האינתיפאדה ניידות תעסוקתית “בריאה“  .בכך הוסטה
הקריירה של קבוצה זו למסלול שטוח יותר של עליית
שכר ,לעומת המתרחש בקרב קבוצה של צעירים
שהצטרפה לענף האבטחה והשמירה לפני האינתיפאדה
ונטשה אותו בבוא הזמן לטובת משרות בענפי המשק
האחרים.
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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

