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מדדים למדע ,לטכנולוגיה ולחדשנות
בישראל :תשתית נתונים השוואתית (חוברת
שלישית בסדרה)
דפנה גץ ,דן פלד ,ציפי בוכניק ,איליה זטקובצקי ,יאיר
אבן-זוהר
פרסום זה מכיל מדדי מפתח רבים ,בנושאי תשומות
ותפוקות במדע ,טכנולוגיה וחדשנות ,עבור מדינת
ישראל לתקופות של עשור ומעלה וגם בהשוואות
בינלאומיות וכן מדדים רבים אחרים העוזרים לראות את
התמונה הכוללת שהיא תוצאה של מדיניות הממשלה,
של מוסדות ההשכלה הגבוהה ושל המגזר העסקי
והשפעת מדיניות זו על כלל המשק.

”מפת דרכים“ לתכנית לאומית להאצת
שילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלה
הישראלית
ראובן גל ,איליה זטקובצקי
”מפת הדרכים“ הנו מסמך המשך לדו“ח ”ישראל
 .“2028היא באה כדי לתת מענה לאחת הבעיות
העיקריות של המשק הישראלי ,עליה הצביע הדו“ח -
ההשתתפות הנמוכה של הקהילה החרדית בשוק
העבודה.
”מפת הדרכים“ משרטטת מכלול פעולות שמטרתן -
להאיץ את שילובה של האוכלוסייה החרדית במעגל
התעסוקה הרחב ולשפר את מצבה הכלכלי  -וזאת,
מבלי לפגוע באופייה המיוחד.

המדיניות הלאומית במדע ובטכנולוגיה של
מדינת ישראל
זאב תדמור
המאמר סוקר את התפתחות מדיניות המדע הטכנולוגיה
והמו"פ של מדינית ישראל .מדיניות זאת איננה מבוססת
על מסמך כתוב כלשהו ,או תוכנית אב מוכתבת מראש,
אלא גובשה בהדרגה ,במהלך עשרות שנים ,בזמנים
שונים וע"י אנשים שונים ,במסדרונות הממשל והכנסת,
באוניברסיטאות ובתעשייה ,שביחד התגבשו למערכת
שבאמצעותה נעשה המחקר המדעי ,הטכנולוגי ,המו"פ
התעשייתי ,והכשרת כוח האדם על סוגיו ,אשר הביאו את
מדינת ישראל לחזית המדע ולהישגים טכנולוגיים
חשובים.

הערכת תוכנית מלגאי רוטשילד
דפנה גץ ,ערן לק ,אורלי נתן-שץ ,יאיר אבן-זוהר,
ציפי בוכניק ,ורד סגל
תוכנית ”עמיתי רוטשילד“
) ,(Rothschild Fellowships Programנחשבת
לאחת התוכניות היוקרתיות לפוסט דוקטורט מבין
התוכניות המיועדות למשתלמים ישראלים .מטרת
המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של קבלת מלגת
"עמיתי רוטשילד" על הקריירה של מועמדיה ועל
סיכוייהם לקבל משרות אקדמיות במוסדות מחקר
מובילים בישראל...

כח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל—נושאים
נבחרים (חלק א‘)
דפנה גץ ,ציפי בוכניק ,בלה זלמנוביץ
מוגש למועצה הלאומית למחקר ופיתוח  -תת-
הועדה לנושא כח אדם
כלכלה משגשגת ואיכות חיים גבוהה דורשת חדשנות
טכנולוגית ,הנשענת על מדע מפותח וכוח אדם עתיר ידע,
במיוחד במדינות הדלות באוצרות טבע .ביולי ,2007
הוגשה למולמו“פ עבודה בנושא ”כח אדם מדעי וטכנולוגי
במדינת ישראל“ שהוכנה על ידי צוות מוסד נאמן בהתאם
להזמנה של תת  -הועדה לנושא כוח אדם של המולמו“פ,
ובמימון משותף של המולמו“פ ומוסד נאמן....

כח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל  -נושאים
נבחרים (חלק ב‘)
דפנה גץ ,ציפי בוכניק ,בלה זלמנוביץ
מוגש למועצה הלאומית למחקר ופיתוח  -תת-
הועדה לנושא כח אדם
עבודה זו היא חלק ב‘ של עבודת ההמשך בנושא ”כוח
אדם מדעי וטכנולוגי במדינת ישראל  -נושאים נבחרים“.
עבודה זו הוכנה על ידי צווות מוסד נאמן בהתאם
להזמנה של תת-הועדה לנושא כוח אדם של המולמו“פ,
ובמימון משותף של המולמו“פ ומוסד נאמן...
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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

