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דו“ח שנתי  2009מוסד שמואל נאמן

דו"ח שנתי לשנת  2009המסכם את פעילות מוסד
שמואל נאמן לשנה זו במגוון רחב של נושאים.

מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל -
נגישות ,איכות ומצוינות במשאבים מוגבלים
אורי קירש
העבודה עוסקת במכלול רחב של נושאים וקשיים
הנוגעים להשכלה הגבוהה בישראל ,מתארת את
התפתחויות העבר ,דנה בסוגיות ההווה ,מצביעה על
שינויים נדרשים בעתיד ומציעה קווי מתווה למדיניות.

חדשנות בישראל —2010יישום תכנית ישראל
 ,2028סיכום סדנה מס’  1מרס 2010
גילעד פורטונה ,אלעד שביב ,משה אלעד ,יעל לביא,
דורין אלמוג-סודאי.
כפרויקט המשך ל"ישראל  "2028הושק פרויקט בשם
"חדשנות  "2010שמטרת לאפיין תחומים בעלי פוטנציאל
לבנית מובילות גלובלית ארוכת טווח שתאפשר מיסוד
תעשיה ברת קיימא ,הבנת האתגרים והחסמים שבדרך
והצעת דרכים להתגברות על חסמים אלו .אחד התחומים
בהם קיים פוטנציאל כזה הוא תחום הקלינטק .בתאריך
 2.3.2010התקיימה סדנת מומחים בתחום הקלינטק
לשם צייד תובנות ראשוני והתוויית כיוונים.

השלכות חדירת גז טבעי למשק האנרגיה של
ישראל  -סיכום והמלצות דיון פורום האנרגיה
ה 17-של מוסד נאמן
גרשון גרוסמן ,טל גולדרט
הסבת צרכני האנרגיה לשימוש בגז טבעי תתרום רבות
למכלול רחב של תחומים :הפחתת עלויות ,הפחתת
זיהום אויר ,מזעור פליטות גזי חממה ,שיפור תחרותיות
למשק הישראלי ועוד.
.

סיכוני טרור והשפעתם על התיירות
בנימין בנטל ,שרון רגב
חשיבותה של התיירות לכלכלה גדולה מאוד וידועה.
תעשיית התיירות מתאפיינת בקצב הצמיחה הגדול
ביותר ,ומייצרת מספר רב של מקומות תעסוקה.
במדינה כמו ישראל מהווה התיירות כ 4%-מהתל"ג,
בעוד במדינה תיירותית כמו ספרד מהווה התיירות מעל
 10%מהתל"ג .לאור זאת ,פועל המחקר הנוכחי להבנת
ההשפעה החזקה של אירועי טרור על התיירות ,כדוגמת
תקופת האינתיפאדה השנייה בישראל וכן אירועי ה11-
בספטמבר בארה"ב.
עיקר המחקר בתחום עוסק בבחינת משתנים שונים
המשפיעים על תיירות ובראשם הטרור .בהקשר זה,
מתמקד המחקר בניסיון לאמוד ולכמת את האפקט של
הטרור על התיירות .היות שההסתברות להיפגע
באירועי טרור קטנה מאד יחסית למצבי סיכון אפשריים
אחרים ,חשוב לבחון מדוע השפעת הטרור דווקא על

התיירות היא כל כך גדולה.
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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

