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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מטרת המסמך

לקראת פגישת היכרות עם המדענים הראשיים במשרדי  ועדת המדע והטכנולוגיהעבור בהוכן  מסמך זה

 1)פ"מו: להלן(המדענים הראשיים במשרדי הממשלה פועלים בתחום המחקר והפיתוח . הממשלה

 :אלההנושאים הנסקרים במסמך . אזרחי-הממשלתי

 .אזרחי-הממשלתיפ "מהות המו •

 .תפקיד פורום המדענים הראשיים •

 . בשנים האחרונותאזרחי-פ הממשלתי"הקצאת תקציבים למו •

 .במשרדי ממשלה המחקר גופישל ותחומי הפעילות של המדענים הראשיים  •

 ראשייםה למדענים ים הנוגענושאיםבעשרה -בכנסת הששועדת המדע והטכנולוגיה ישיבות  •

 .ים המחקר הממשלתיגופיול

 אזרחי-פ הממשלתי"המו .1

  2כללי .1.1

פ "המו. תעשייתיפ "מואקדמי ופ "מו, פ ממשלתי"מו: שלושלפ האזרחית מחולקת "מערכת המו

 במכוני המחקר הממשלתיים ה ונעש,פי צרכיה- עלידי הממשלהב ןמתוקצב ומכוו, נוהלמ הממשלתי

עצמאיים  יתיהתעשיפ "המווהאקדמי פ "המו .ודרך לשכות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה

 3.הממשלהסיוע תקציבי מטעם  יםמקבלך א, שלהםפ " המובפעילות

עתידה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל ולהעלאת כלכלתה על קידום נועד לתרום לפ הממשלתי "המו

ידי הממשלה בלי תלות בעליו להיות מוכוון ו, בניהולוטווח ארוכת נדרשת ראייה לכן . פסי צמיחה

  .בכוחות השוק

                                                 
להוסיף ידע מדעי או טכנולוגי חדש או לפתח יישום חדש על שנועדה פעילות שיטתית ומקורית הוא ) פ"מו( מחקר ופיתוח 1

 .בסיס מדעי או טכנולוגי קיים
, 106node_/ooeiaau_aeiuoea/he/php.index/il.gov.most.www://httpבאתר האינטרנט ,  המדע והטכנולוגיה משרד2

השקעה ביישומי  –וגיה  המוגש לוועדת השרים למדע וטכנולדוח, פורום המדענים הראשיים; 2006 במאי 7: תאריך כניסה
, באתר האינטרנט של משרד המדע והטכנולוגיה, 9-6' עמ, 2003דצמבר , אזרחי כמנוע לצמיחה כלכלית-פ הממשלתי"המו

/2003385node_/106node_/u_aeiuoeaooeiaa/he/php.index/il.gov.most.www://http ,2006 במאי 7: תאריך כניסה 
אין נתונים זמינים עדכניים עדיין ו, יצוין כי זה הדוח העדכני ביותר בנושא .)2003דוח המדענים הראשיים לשנת : להלן(

ובכלל זה , ה את פעילותם של המדענים הראשיים במשרדי הממשלהדוח מציג. למשל בנושא התקציבים והקצאתם, ריות
לגבש  הןשל הפורום  העיקריות יומטרות .פ הממשלתי"מתמקד בפעילות המוו, פעילות פורום המדענים הראשייםאת 

 .ולתאם בין הגופים הממלכתיים העוסקים ב ומדיניות ממלכתית בתחום המחקר והפיתוח
.  שליד המועצה להשכלה גבוהה)ת"ות(הממשלה משתתפת בתקצוב המחקר האקדמי באמצעות הוועדה לתכנון ותקצוב  3

לסקירה מקיפה ). ת"התמ(המסחר והתעסוקה , פ התעשייתי נעשה בעיקר באמצעות משרד התעשייה"תקצוב ממשלתי למו
: ראה, ת ותקצובה"פ תעשייתי ובנושא פעילות ועדת המחקר של המדען הראשי במשרד התמ"בנושא תוכניות הסיוע למו

 .2005 בנובמבר 14, אורלי לוטן: כתיבה, פ תעשייתי"ניות סיוע למותוכ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת



 

 
   2 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 4פורום המדענים הראשיים .1.2

מחקר ההממונים על ראשיים של משרדי הממשלה וההמדענים כל בפורום המדענים הראשיים חברים 

 ראש מינהל המחקר החקלאי וראש חברים בפורום, כן  כמו.בהם אין מדען ראשישבמשרדים  פיתוחהו

 .י האדמה במשרד התשתיות הלאומיותמינהל המחקר למדע

, כן אשר על .פ בתחומו"בה כל משרד אחראי למוו , היא מערכת מבוזרתאזרחי-יפ הממשלת"מערכת המו

 כגוןבנושאים  אזרחיים-פ הממשלתיים" גוף מתאם בין מרכזי המומשמשהמדענים הראשיים פורום 

 כיום שר המדע (ר הפורום הוא שר המדע"יו. משאביםהתקציבים וה, מטרותה, המחקרתחומי 

ל " גם מנכ.ומרכזת הפורום היא המדענית הראשית של משרד המדע, )טהתרבות והספור, הטכנולוגיהו

 .המשרד חבר בפורום

בחוק המועצה הלאומית  נועוג של פורום המדענים הראשיים ושל משרד המדע והטכנולוגיה םיהתפקיד

ת יפ מייעצת לממשלה בנוגע להתווי"המולמו. )פ"המולמו (2002-ג"התשס, למחקר ופיתוח אזרחי

 .בנושא התקצובובכלל זה , אזרחיותהפיתוח המחקר והלוש מערכות מדיניות לש

נהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית יהמראש  –פ במשרד הביטחון "יצוין כי הזרוע המופקדת על המו

, עם זאת. פ הממשלתי הביטחוני"במושיתמקד אינו חבר בפורום משום שהוחלט , )ת"מפא (טכנולוגית

 .רך תיאום בין הגורמים הממשלתיים ומניעת חפיפה ביניהםהוא משתתף כמשקיף בפורום לצו

מכיוון , ר המדענים הראשייםשא אינו כפוף לכללי המינוי של ת"המדען הראשי במשרד התמשיש לציין 

 ד"התשמ, יהיחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשפעילותו מוסדרת ב. שהגדרת תפקידו שונה מהותית

 .פ במימון ממשלתי" שהוא עוסק במואף, פ הממשלתי" המובמסגרתן נכללות  פעולותיו אינ1984.5

 6.כמשקיףמשתתף בפורום המדענים הראשיים ת "המדען הראשי של משרד התמ

המדענים יחידות המחקר ופ של "הוא פעילות המו" אזרחי מוכוון-פ ממשלתי"מו", אמורה לפי

פעילות ת ו"מפאפ של "פעילות המו בו ותלא נכלל .חברים בפורום המדענים הראשייםההראשיים 

 7.ת"המדען הראשי במשרד התמ לשפ "מוהתעשייה עתירת בהתמיכה 

עדיפות נושאים בעלי היום הציבורי - על סדרהעלומ, מתכנס אחת לחודשפורום המדענים הראשיים 

כניות העבודה של המחקר הממשלתי ות בדברפני הממשלה דין וחשבון שנתי להוא מביא  .לאומית

 .יותומטרותיו העיקר

                                                 
אתר האינטרנט של ; 2000משנת ) 16/מט (2895'  מסבהחלטת ממשלההוגדרו הרכב פורום המדענים הראשיים ותפקידיו  4

 7: תאריך כניסה, 106node_/ooeiaau_aeiuoea/he/php.index/il.gov.most.www://http, משרד המדע והטכנולוגיה
 .2006במאי 

ביוזמת האקדמיה  1997פורום זה הוקם בשנת . )פ"תשתיות לאומיות למו (ם"תליצוין כי מלבד פורום זה פועל גם פורום  
המדען הראשי במשרד , ת"ר ות"יו ומשתתפים בו ,ר הפורום"נציג האקדמיה הוא יו; הלאומית הישראלית למדעים

. סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ות במשרד הביטחון"ראש מפא, ל משרד המדע והטכנולוגיה"מנכ, ת"מהת
איגום משאבים מתקציבי הגופים ) 2(; פ"אום בין הגופים המרכיבים את הפורום בנושאי מוית) 1 (:מטרות הפורום

 .פ לאומיות" תשתיות מובדבר קביעת אחריות ביצוע )3(; )פי העניין-ים עלוגופים נוספ (שבפורום
 בנובמבר 14, אורלי לוטן: כתיבה, פ תעשייתי"תוכניות סיוע למו, להרחבה בנושא זה ראה מרכז המחקר והמידע של הכנסת 5

2005. 
 .2006 במאי 16 ,שיחת טלפון, מנהלת אדמיניסטרטיבית לפורום המדענים הראשיים, דן-פנינה תל' גב 6
 .שם 7



 

 
   3 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 8סוגיות תקציביות .1.3

אזרחי המוכוון בישראל ירדו -פ הממשלתי"תקציבי המו, 2003פי דוח המדענים הראשיים מדצמבר -על

  9.במידה ניכרת במרוצת השנים

 10הוצאות משרדי הממשלה למחקר ופיתוח אזרחי וכאחוז מההוצאה השוטפת של הממשלה
 )מחירים שוטפים, ח"שבמיליארדי (

2002 2000 1995  

הוצאות משרדי הממשלה  2.44 4.3 4.5
 למחקר ופיתוח אזרחי

כאחוז מההוצאה השוטפת  1.83% 1.97% 1.83%
 של הממשלה

הממשלה מעדיפה , כמו כן.  מהוצאות הממשלה2%- פחות מןפ אזרחי ה"הוצאות משרדי הממשלה למו

פ העסקי "מוהחלקו של  היה 2002-ב: פ העסקי"פ האזרחי במו"להשקיע חלק ניכר מתקציב המו

מדינות               לפי חציון 61%- בפינלנד וכ71%לעומת , 75%-מיותר פ אזרחי "מוהוצאה הלאומית לב

 .OECD-ה

לעומת , 4.2%- ל2002- בה ירד)ג"תמ(כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי פ אזרחי "ההוצאה הלאומית למו

השיעור . פ תעשייתי"למו –שליש כ למחקר אקדמי והוקצתה ההוצאה תחצימכ .2002-2001 בשנים 4.5%

להשוות ממוצע זה להוצאה הלאומית בישראל בלי אך יש , 3%אמנם היה  OECD-הממוצע במדינות ה

 .יתיפ תעשי"ההקצאה למחקר אקדמי ולמו

אשיים  למדענים הרנוהוכוו אזרחי-ממשלתי פ" למוותההוצאכלל  מ19% רק 2002בשנת , כלומר

, כלכלהלשעלולה לגרום נזק רב יש מצוקה תקציבית , לפי הדוח, כן לע 11.וליחידות המחקר הממשלתיות

 יעלה על עלות ההשקעה משקלמערכת הבריאות ול  למשלשייגרםכספי הנזק ה .סביבהלחברה ול

  . מבעוד מועדו אלתחומיםהמקורית הנדרשת לטיפול ב

 בנוגע אליו ציבוריתהת מודעווה, שדולהפ הממשלתי "מוצוין בדוח כי אין ל, נוסף על בעיית התקציבים

 .לוקה בחסר

                                                 
, אתר האינטרנט של משרד המדע והטכנולוגיה; 17-10' עמ, 2003דוח המדענים הראשיים לשנת  8

106node_/ooeiaau_aeiuoea/he/php.index/il.gov.most.www://http ,2006 במאי 7 :תאריך כניסה. 
 . וכולל תקציב התשתיות במשרד המדע והטכנולוגיה,ת"מפאלת ו"תמההקצאות ללא כולל , כלומר 9

כולל הוועדה לתכנון  (2003נובמבר , 2002-1989ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה10
 ).ולתקצוב

י המושקע בישראל במחקר לרווחת הציבור בנושאי בריאות ואיכות אזרח-פ הממשלתי"תקציב המושיעור , לשם המחשה 11
פ "לא כולל השקעה במו (1%-1.6%שיעור ה היה 2002-2000 בשנים.  בירידה מתמשכתנתון ו,הסביבה הוא זעום ביותר

מות הדו, פינלנדבבדנמרק ו .11%-כשיעור ה היה 2000כבר בשנת  בארצות אירופה המתועשות, לעומת זאת ).חולים-בבתי
 . בהתאמה9%- ו8% השיעור ההי, לישראל בגודל האוכלוסייה



 

 
   4 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 שבראשותם ויחידות המחקר במשרדי הממשלה המדענים הראשיים  .2

 12ספורטהתרבות וה, טכנולוגיההו משרד המדע .2.1

 :לשכת המדען הראשיפעילות של ה וםתפקידילהלן ה

 .פ וסדר עדיפויות לאומי"מוקביעת מדיניות  •

 .והחברתי של המחקר המדעייאל הכלכלי לוגיות למיצוי הפוטנצפיתוח תשתיות מדעיות וטכנו •

 .פ"ומעקב אחר ההשקעה הלאומית במו אזרחי-פ הממשלתי" המופעילות לשותיאום ריכוז  •

פ "תחומי מובייזום הקמת ועדות לאומיות שתפקידן לייעץ לממשלה בהשקעה מושכלת  •

 . והשתתפות בהן ממשלתי מוכוון

לאומי של -ןע הישראלי ומעמדה הביפיתוח קשרי חוץ מדעיים וביסוסם לצורך קידום המד •

 .מדינת ישראל

 :טיפוח הקשר בין המדע לקהילה •

o פ אזוריים"מרכזי מוובכללם , השתתפות בפיתוח של מרכזים ומכוני מחקר; 
o ומגזרי מיעוטיםנוער-הטמעת אוריינות מדעית בקרב בני ; 
o עידוד נשים ללמוד תחומים מדעיים וטכנולוגיים ולעסוק בהם; 
o חלוקת מלגות לתלמידי מחקר(ח עתודות כוח אדם מדעי וטכנולוגי השתתפות בפיתו.( 

 13)ת"התמ(המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה .2.2

, יהיחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשת מוסדרת ב"המדען הראשי במשרד התמפעילותו של , כאמור

 14.)14 שולייםהמוצג בהערת פעילות זו נסקרת בהרחבה במסמך  (1984-ד"התשמ

 פ תעשייתי"המדיניות הממשלתית לתמיכה במויישום ת ממונה על "ן הראשי במשרד התמלשכת המדע

 : הפעילות אפשר לצייןתומטרמ . מגוון תוכניות סיוע שפועלות על בסיס תקציב שנתיבאמצעות

 .זמות טכנולוגיותוח הטכנולוגיה בישראל כאמצעי לעידוד יותיפ •

 .מיצוי הפוטנציאל המדעי •

 .טק בישראל-יעשיית ההיהגברת בסיס הידע של ת •

 .פ בעל ערך מוסף גבוה"עידוד מו •

 .לאומית-ןפ ברמה הלאומית וברמה הבי" במויתוף פעולהעידוד ש •

                                                 
 .19-18' עמ, 2003 לשנת דוח המדענים הראשיים 12
BACE-16F4-EDFA-CF1E96C3/exeres/NR/il.gov.moital.www://http-, ת"אתר האינטרנט של משרד התמ 13

htm.216773805124 ,2006 במאי 21: תאריך כניסה. 
 .2005 בנובמבר 14, אורלי לוטן: כתיבה, פ תעשייתי"תוכניות סיוע למו,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת14



 

 
   5 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 15המשרד לאיכות הסביבה .2.3

 :לההא םבין השאר בתחומיעוסקת  לשכת המדען הראשי

 .בה ולחינוך סביבתי במערכת החינוךהגברת המודעות לאיכות הסבי •

 .קצועיים של איכות הסביבההיבטים מקידום התקינה ב •

 .במקומות אחסון של חומרים מסוכניםהערכת סיכונים בתעשייה הכימית ו •

 .מותיים למצב איכות הסביבה בישראלפיתוח מדדים כהפקת דוח מצב איכות הסביבה ו •

, ל"צה,  משרד הבריאותובהם, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים בנושא מחקר ופיתוח סביבתי •

 .כון התקנים והתאחדות התעשיינים מ,מכון היצוא

 .רים וסקרים בנושאי איכות הסביבהמימון מחק •

  .ריכוז המחקר והפיתוח בנושאים סביבתיים •

 16משרד לביטחון הפניםה .2.4

למשטרת ישראל ,  למשרד,לשרויישומית תשתית מדעית  לספק המדען הראשי הואשל לשכת תפקידה 

 .החלטותהקבלת בוסדר עדיפויות קביעת ב, ניותמדיהסייע בעיצוב במטרה ל ,הסוהר-רות בתיילשו

בהתמודדות , אכיפת החוקלסיוע באמצעים מדעיים וטכנולוגיים שוקדת על פיתוח  לשכת המדען הראשי

מתפקידה , כן כמו .מדינת ישראלשל ביטחון הפנים תמיכה בבובשמירה על שלום הציבור  ,עם הפשיעה

 מערכתמי המדע והטכנולוגיה בתחוביות ומקצועיות מקשרים עם קהילות אקדולטפח פתח של הלשכה ל

 .ל" בארץ ובחו– אכיפת החוק

 ,כניותותכמה הפעילות המדעית והטכנולוגית בלשכת המדען הראשי במשרד מתנהלת במסגרת 

 :כדלהלן שתי חטיבות עיקריותהנחלקות ל

 :החברהמדעי מדעי ההתנהגות ו .1

 .יורכת מדיניות המשרד וזרועותהע לשנתיות של סקרים ומחקרים-כניות תשתית רבות •

 .סיכון לפיגועה רמות ם כמונושאי בתכנותיהכנית למחקרי ות •

  מסוימיםלטיפול במצבים שיפורםל ויםייישומ מחקרים לפיתוח שיטות וכלי עבודה •

 .נוער-הפרת סדר ועבריינות בניכמו ,  מיוחדותיהאוכלוסיקבוצות וב

 .סדר ודינמיקה של התנהגות המוןהפרת גון כ בנושאים מחקרים לפיתוח ידע מדעי •

                                                 
 .2003- ו2001דוחות המדענים הראשיים לשנים  15
, ResearchNDevelopment/BP/il.gov.mops.www://http, אתר האינטרנט של המדען הראשי במשרד לביטחון פנים 16

 .2003דוח המדענים הראשיים לשנת ; 2006 במאי 9: תאריך כניסה



 

 
   6 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 :והטכנולוגיה מדעי הטבעומדעים מדויקים  .2

 .פיתוח מערכות שליטה ובקרה •

של פיתוח ושיפור , הרג-נשק אל: תוכנית לפיתוח אמצעים מבצעיים ושיטות טכנולוגיות •

 .אכיפת החוק ופרויקטים מסווגים אחרים ךלצורחיים -היכולת להיעזר בבעלי

משטרת ובכלל זה ,  הטכנולוגי בין היחידות במשרד לביטחון הפניםעידוד שיתוף הפעולה •

 .הסוהר-ישראל ושירות בתי

מתחומים  תבססת על מדעיםמהתוכנית מחקר ופיתוח מפעיל  המדען הראשי תחומיים-נושאים רבב

 מאסר בית בית או פיקוח אלקטרוני על מעצרב, חיים לאכיפת החוק-שימוש בבעלילמשל ב, שונים

 .אונות דרכיםחקירת תבו

 17משרד הבריאות .2.5

 : בין השאר הםלשכת המדען הראשישל  הילותויה ופעתפקיד

 :יצירת התשתית למחקר רפואי בישראל •

o עליו  נתוניםוףסיא ובקידום המחקר הרפואי בישראל ריכוז הנושאים הקשורים; 
o פ "מוכגון , שונים מועצה למחקר רפואי הפועלת באמצעות ועדות בנושאים תהקמ

 .חינוך למחקר ווליםהח-בבתי

 :שני תפקידים עיקרייםלה שיש  ,המדען הראשי ניהול קרן המחקר של •

o  קרן  .החולים בישראל-יתכנות בכל מוסדות המחקר ובתיהמימון מחקר רפואי וסקרי

 ; המקורות החשובים למימון המחקר הרפואי בישראלהמחקר היא אחד
o על כךנוסף. מגופים אחרים מחקר המוגשות לקרן הצעות שלמדעיים ה ושיפוט בחינ  ,

 התורמים למחקר אחריםארגונים מהענקת פרסים  צה עלימללשכת המדען הראשי מ

 .הרפואי

 :פעילות מסדירה •

o אדם בתחום הגנטיקה-פיקוח על מחקרים וניסויים בבני; 
o מוסדות מחקרב, באוניברסיטאות הנעשים חיים-ליח על הניסויים בבעוקיפ 

 18.היתעשיבו

לאומיים -ןביו ישראליים וכן עם ארגונים ,ל" ובחוישראלעם מוסדות מחקר בקשר רציף ניהול  •

 .התומכים במחקר

                                                 
, אתר האינטרנט של המדען הראשי במשרד הבריאות; 26' עמ, 2003 לשנת דוח המדענים הראשיים 17

233=&PageId45=&catId14=asp?maincat.default/pages/il.gov.health.www://http ,2006 במאי 9: תאריך כניסה. 
 .1994-ד"התשנ, )חיים-ניסויים בבעלי(יים צער בעלי חאכיפת חוק לאת האחריות על המדען הראשי שר הבריאות הטיל  18



 

 
   7 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 19משרד החינוך .2.6

 : חלקים לשני תחומים עיקרייםנתפקידי המדען הראשי במשרד החינוך 

 :עיצוב מדיניות המחקר .1

 .ייצוג האינטרסים התקציביים של המדע והמחקר •

 .קביעת קריטריונים להקצאת משאבים למחקר •

 .קביעת עדיפויות מחקר בתחומי החינוך •

 .הפצת ממצאיהםליצירת מסגרות ונהלים מתאימים לביצוע יעיל של מחקרים ו •

 .לאומיים-ןמשרדיים ובי-חוץ,  פעולה מחקרי עם גופים ממשלתייםףיצירת שיתו •

 :שילוב ידע ומדע בשירות המדיניות .2

 .סיוע בקביעת מדיניות ובקבלת החלטות על בסיס ידע מדעי •

 .ן ראוי להסתייע בידע מדעי בהטיפולהאיתור בעיות אשר לצורך  •

 .תוכניותיולקביעת המדיניות בנוגע לפעולות ההערכה של מדיניות המשרד ו •

 : נכללים בין השארתחומי הפעילות של לשכת המדען הראשיב

  לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות כתשתית– עליהם  ובקרהנםמימו,  מחקריםייזום •

 .התנהגויות ועמדות בנושאי חברה ורווחה, ור של תופעותלצורך ניטו

 .הבאת ידע מדעי עדכני בתחומי חינוך בפני קובעי המדיניות •

ובמכללות  חוקרים באוניברסיטאותשיוזמים ישומיים ובסיסיים יתמיכה במחקרי חינוך  •

 .האקדמיות באמצעות קרן שנתית קבועה

מבחני , הספר-יתרות בידעת שונים לשמאגרי משימות מבחן בתחומי : פיתוח כלי מדידה •

 .חינוכיים-התאמה ותקנון של מבחנים דיאגנוסטיים פסיכו, תרגום, הישגים

 .פיתוח קריטריונים ומודלים כמותיים ליישום מדיניות המשרד •

 .או באמצעותם/איסוף מידע במוסדות חינוך ושל קביעת הנוהל לאישור  •

 מחוזות ובבקשות כמהלאסוף מידע בטיפול בפניות של חוקרים מהאקדמיה המבקשים  •

 .גורמים לא אקדמיים ומטעם גופים) במחוז אחד או יותר(איסוף מידע 

                                                 
odot/scientist/units/educationcms/il.gov.education.cms://http /, אתר האינטרנט של המדען הראשי במשרד החינוך 19

tmh.afkideimadan ,2006 במאי 9: תאריך כניסה. 



 

 
   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 20משרד החקלאות ופיתוח הכפר .2.7

 :אלהישראל להשיג את היעדים הבסייע לחקלאות נועדה לפ החקלאי "מו בהמדען הראשיפעילות 

 21.של החקלאיםוהישראלית חקלאות השיפור כושר התחרות של  •

 .טכנולוגית בעתידחלוציות בטח הלכדי וח תשתיות מדעיות פית •

 . והתעסוקההייצוא,  הגדלת הייצור–צמיחה  •

התיישבות בספר ושימור השטחים החיזוק ,  של פיזור אוכלוסייההשגת יעדים לאומיים •

 .הפתוחים

 .משלהםפ חקלאי " מוקייםאינם מסוגלים לשמיכה ביצרנים קטנים ת •

באמצעות מימון ניתן  במסגרת התוכנית. שנתית-פ רב"גמת לתוכנית מומדיניות המדען הראשי מתור

 . הפתוחות לכל העוסקים במחקר חקלאי בישראל,קרן המדען הראשי ומחוצה להב קרנות מחקר

שיש להעמיד  ידע ציבורילנחשבים תוצאות המחקרים  . מתמקדת בנושאים יישומייםקרן המדען הראשי

 .דוחות מחקרבהידע הנצבר במחקר מפרסם את המדען הראשי . לרשות כל החקלאים

משתתפת בניהול ו  פעולה עם מדענים ראשיים במשרדי ממשלה אחריםמשתפתלשכת המדען הראשי 

 22.לאומיות-קרנות דו

 "מכון וולקני" – מינהל המחקר החקלאי

. והוא יחידת סמך של משרד החקלאות, מינהל המחקר החקלאי הוא מכון המחקר של משרד החקלאות

 :העיקרייםתפקידיו  .שנקבעת בשיתוף המדען הראשי, יעדי המחקר נקבעים לפי מדיניות המשרד

) ל"קרנות מחקר בישראל ובחו(במימון ציבורי ,  מחקרים בכל ענפי החקלאות בישראלקיום •

 .)עבור יזמים עסקייםב(עסקי -ובמימון פרטי

 .ארגוני החקלאיםעם ם קשר הדוק עם שירות ההדרכה ווקי •

 .ותפ האזורי"המומערכות  לניהול המדעי של יותאחר •

 .נוספיםדגן ושני מרכזי מחקר -במרכז שבעה מכונים השוכנים בבית

 

                                                 
באתר האינטרנט , מבנה ויעדים, נוהלי עבודה, המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 20

doc.2005nhalim/forms/il.gov.moag.science.www://http ,0620 במאי 9: תאריך כניסה. 
הגדלת , שיפור האיכות, שיפור הייצור בגידולים קיימים , וטכנולוגיותפיתוח מוצרים בחדשנותידי עידוד -בין היתר על 21

שיפור בזמינות כוח האדם וחיסכון , מים מליחיםבקולחין ומי חיסכון במים והתאמת הגידולים לשימוש ב, רווחיותה
 ופיתוח חקלאות ידידותית שימוש בשטחים פתוחיםבחקלאות לפריפריה וסיוע בהעתקת ה, יעילות הייצור בשיפור, בעלותו
 .לסביבה

 .ישראל- הולנד– DIARPוקרן  , ישראל-ב" קרן מחקר ארה– BARDקרן   22



 

 
   9 מתוך 9עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 23משרד התשתיות הלאומיות .2.8

מטרת העל . " ומדען ראשימינהל המחקר למדעי האדמה"גוף ששמו במשרד התשתיות הלאומיות פועל 

י לשימוש מושכל במשאבי הטבע של ישראל של המינהל על מכוניו היא יצירת בסיס מדעי וטכנולוג

 24:עלים במינהלו הפמחקרה מכוני ת שלוש.ופיתוח יכולת לטפל בהם

מופקד על קביעת ת ויחידת סמך במשרד התשתיות הלאומיופועל כ: המכון הגיאולוגי לישראל .1

משמש סמכות מקצועית הוא . פוטנציאל נכסי הטבע הקשורים לתשתית המסלע של המדינה

האנרגיה , משאבי המיםשל רשויות התכנון בתחומים הקשורים באיתור ובניצול המייעצת ל

 . ושימורם תנאים סביבתיים ראוייםתוביציר, והמחצבים

, וסקר גיאופיסיות ומתמקד בעבודות מחקר תממשלתיחברה  פועל כ:המכון הגיאופיסי לישראל .2

 .הסיכונים מרעידות אדמהאת מחקרים שנועדו למזער בניטור סיסמולוגי וב, הקרקע-מיפוי תתב

 שירותים מספק המכון, כן כמו. תשתית בתחומי של הגיאופיסיקהמקיים לשם כך המכון 

 .לפרויקטים הנדסיים ומפעיל ארכיון נתוניםולחיפוש מים ונפט 

 העיקרי הוא יצירת בסיס מדעי היעדש תממשלתיחברה  :)ל"חיא (חקר ימים ואגמים לישראל .3

 במחקר תעוסק יאה. הים והמים של מדינת ישראל, ל משאבי החופיםוטכנולוגי לניצול נבון ש

ל "חיא 26.ביוטכנולוגיה וחקלאות ימית 25;לימנולוגיה; אוקיינוגרפיה :ובפיתוח בשלושה תחומים

הכשרת כוח ב תמסייע,  למגזר הציבורי ולמגזר העסקי שירותים בתחומי התמחותהתגם מספק

 .עבודות מחקרב להם תומסייעסטודנטים  כהמדרי, אדם מקצועי

 .יחידת הנפט ויחידת המכרות – פועלות שתי יחידות סטטוטוריות מקצועיות, נוסף על כך

של הקמה וניהול אחד מיעדיו הוא  .בשיתוף עם משרדי ממשלהרבים מינהל המחקר פועל בנושאים 

 :נושאי התשתית המדעית הם בין השאר .מסדי נתונים לאומיים זמינים בתחום מדעי האדמה

 .קיימא-הערכת פוטנציאל אוצרות הטבע בישראל במובנם הרחב וסיוע בניצול בר •

 .האוקיאנוגרפיה והלימנולוגיה של ישראל וסביבותיה, הכרת הגיאולוגיה •

 .צמצום נזקי רעידות אדמה •

 .השתתפות בתכנון פרויקטים לאומיים ואזוריים •

 .הום מפרץ אילתיפיתוח ענף החקלאות הימית בדגש על מניעת ז •

 

                                                 
mni/il.gov.mni.www://http /באתר האינטרנט ,  מינהל המחקר למדעי האדמה–משרד התשתיות הלאומיות  23

RD/NaturalResources ,2006 במאי 9: תאריך כניסה. 
 .תחומי-שנתי ובין-מחקר יישומי המבוסס על מאמץ רבב  מתמקדתפעילות מכוני המחקר הללו 24
 .מחקר הכנרת ואגן ההיקוות וים המלח 25
 .קליםפיתוח טכנולוגיות לגידול יצורים ימיים כמקור למזון ולביוכימי 26



 

 
   10 מתוך 10עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 27משרד הבינוי והשיכון .2.9

ידי מנהל -עלמנוהלת  יחידת המדען הראשי 28. שניםכחמש זה תפקיד המדען הראשי אינו מאויש במשרד

ית מדיניות יתווהאחראי לועל קידום הבנייה המדען הראשי במשרד ממונה  .האגף לתיאום וחקר הנדסי

 :ודיתפקי. המחקר והפיתוח בשיתוף אגפי המשרד ומשרדים ממשלתיים אחרים

 .גורמים פעילים בענףעם לאומיים ו-ן פעולה עם גורמים מקצועיים ביףשיתוניהול  •

 .כנית המחקר השנתית הנגזרת ממנהושנתית והפעלת ת-כנית רבוהכנת ת •

 .בחינת שיטות בנייה מתקדמות וחומרים חדשים והטמעתם בבנייה •

 .ביצועכלה בייזום ומהחל , קידום האיכות בבנייה בכל רמותיה •

 .ייעלות בענףהת עידוד •

 .ייזום הדרכות והשתלמויות לעובדי המשרד •

 .ות להכשרת עובדי בניין מקצועייםכניות הלאומיומעורבות בת •

 .בהן נדרשת מומחיות מקצועיתשגיבוי אגפי המשרד בנושאים הנדסיים וטיפול בבעיות הנדסיות  •

 29המשרד לקליטת העלייה .2.10

 :המדען הראשי במשרדפעילות אגף 

. נהליים ומחקריים הקשורים לתהליך קליטת העולים בישראלינתונים משל איסוף ועיבוד  •

 יה וקליטהיועדת השרים לענייני עלאת המשרד ואת  ומשמשים ,במסד נתוניםהנתונים מרוכזים 

 .מדיניותהקביעת לוהליך קבלת ההחלטות  רופילש

 .ייעוץ להנהלה ולגופים במשרד •

 .משפחתי עיסוק ומצב, ונות מבחינת מוצא תוכניות לקליטתם של עולים מקבוצות שנתכה •

 .הערכת האפקטיביות של תוכניות הקליטה ושל פרויקטיםוה י פעילות העלייוויל •

עם  בשיתוף פעולה ,העלייה והקליטה, ההגירהבתחום ) אקדמיים(מחקרים של ייזום ועידוד  •

 בארץגורמי מחקר אחרים  ועם חוקרים מתחומי מדעי החברהעם  ,משרדי ממשלה אחרים

 .ל"ובחו

                                                 
General/moch/il.gov.moch.www://http /, באתר האינטרנט,  המדען הראשי–משרד הבינוי והשיכון  27

htm.8_3/MivneIrguni ,2006 במאי 10: תאריך כניסה. 
 .2006 במאי 21, שיחת טלפון, ר הנדסי ביחידת המדען הראשימנהל אגף לתיאום וחק, אדריכל יוסף ששון 28
 .2006 במאי 10: תאריך כניסה, 7htm#.2odot/odot/il.gov.moia.www://httpבאתר האינטרנט , המשרד לקליטת העלייה 29
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 30הרווחהמשרד  .2.11

והפעלה   מחקר,בתחומי מדיניות ידעצובר ו במשרד הרווחה אוסף מידע  תכנון והכשרה,למחקר האגף

ם שירותיולמנהלי האגפים ל, הנהלת המשרד בחלטותהלמקבלי ההידע הנצבר מופץ  .של שירותי רווחה

 : תחומיםכמההאגף עוסק ב. והמחוזות

 .והפצתו ניתוחו, עיבודו, מידעשל איסוף וריכוז  וכן ,המשרד תכנון מדיניות •

שיפור המערכות הארגוניות לצורך יה שהמשרד מטפל בהן אוכלוסישל קבוצות  מחקר •

 .והמקצועיות

 .הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים-בבית הקניית מיומנויות מקצועיות – הכשרה •

 .ניהול ידע ולמידה ארגונית •

 משרד התקשורת .2.12

 31 .במשרד התקשורת יחידת המדען הראשי בוטלה 2006בינואר 

 משרד התחבורה .2.13

בירור ב, אולםו 32. יחידת מדען ראשיופיעהמ 2006 המעודכן לינואר של משרד התחבורהמבנה העץ ב

תפקיד זה אינו מאויש כי נמסר גורמים במשרד התחבורה עם המידע של הכנסת ערך מרכז המחקר וש

 33.לל כוכי אין יחידת מדען ראשי במשרד

 16-ה בכנסת הטכנולוגיהות המדע ועדישיבות  .3

 200434 פברואר ב17-ישיבת הוועדה ב

; תנאי כשירות;  ותנאי עבודתםםאופן מינוי, מינוי מדענים ראשיים: אלהבישיבה נדונו הנושאים ה

תפקידי פורום המדענים ; פ הממשלתי בשנים האחרונות"הפגיעה בתקציב המו; תפקידים וסמכויות

  .הראשיים

 כי יש למנות יועץ חיצוני שיבחן את גיבוש הצעת חוק להסדרת מעמד המדענים בסכום הדיון הוחלט

 פ הממשלתי ותכלול את כל הנושאים הקשורים"הצעת החוק תעסוק במו. הראשיים במשרדי הממשלה

 .בו

                                                 
OdotMisrad/il.gov.molsa.www://http /באתר האינטרנט ,  תכנון והכשרה,למחקר  האגף– משרד הרווחה 30

AgMehkar/MivneIrg ,2006 במאי 10: תאריך כניסה. 
 .2006 במאי 17, שיחת טלפון, לשעבר סגן המדען הראשי במשרד התקשורת, רפי הוידה 31
 במאי 21: תאריך כניסה, pdf.Mivne/HE_MOT/pdf/wps/il.gov.mot.www://httpבאתר האינטרנט , ורהמשרד התחב 32

2006. 
 . 2006 במאי 21 ,ועם המרכזייהל והדובר במשרד התחבורה "הסמנכ, ל"שיחות טלפון עם לשכות המנכ 33
 .2004 בפברואר 17,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה58' ל מספרוטוקו 34
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 200435 ביולי 5-ישיבת הוועדה ב

קריות שממשלת ישראל צריכה להדגיש בוועדה נדונה מדיניות המדע בישראל והועלו חמש נקודות עי

 : ובאסטרטגיה העתידית של מדינת ישראל2005בדיון בתקציב 

 . שקלים נוספים לתחומי המדע ולהשקעה בהון אנושיי מיליארד2הקצבה של  •

 .סמכויותיו של משרד המדע והטכנולוגיההרחבת  •

 .יצירת נוהל ייעוץ של האקדמיה הלאומית למדעים לממשלה •

 גוף הושימת דגש על היות) פ אזרחי"המועצה הלאומית למו(פ "חוק המולמושל קידום וזירוז  •

 .לאומי בעל סמכויות

 .גיוס מפעל הפיס לצורך השקעה בתוכן ובידע •

 200436 בדצמבר 7- וב2004 ביולי 19-ת הוועדה בוישיב

 מאחר שתקציב. אזרחי-מערך המחקר הממשלתישל תקצוב התכנון ונדונה מדיניות האלו בישיבות 

ב ילאשר תקצ 2004 בדצמבר 7-בישיבה כ לאה נס ב"ר הוועדה חה"קראה יו,  טרם אושרפ"המולמו

 .פ"ביניים למולמו

 המלצותיו. אזרחי-מערך המחקר הממשלתישל תקצוב התכנון ומר גורי זילכה הגיש לוועדה דוח בנושא ה

 :העיקריות

איכות כדי להבטיח את , בדים סגל עוה שלתחלופל לגיוס ושנתית-מערכתית רבהתוויית מדיניות  •

 .כוח האדם

 .שנתי של המכונים על בסיס תפוקתם-תקצוב רב •

 .איגוד מכוני המחקר בתוך ארבעה מרכזים •

-שלגביהן התקציב ייקבע על בסיס רב, הגדרת המטלות השלטוניות בתחומי המחקר הרלוונטיים •

 .שנתי

ב מכוני המחקר ממשלתי ולתקצו-פ האזרחי"שנתיים לתקצוב המו-חתימת הסכמים רב •

 .הממשלתיים

 .ל בחקיקה"עיגון הנושאים הנ •

 התקבלה בוועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה החלטה על הקמת ועדת בדיקה 2005 באפריל 13-ב

 .בנושא חיזוק מעמדם של המדענים הראשיים במשרדי הממשלה ושל מכוני המחקר הממשלתיים

 200537 ארונ בי10-ישיבת הוועדה ב

הוועדה קראה לשר . פ האזוריים שבחסות משרד המדע והטכנולוגיה"פעילות מרכזי המונה בישיבה נדו

 .פ האזוריים"האוצר להגדיל את התקצוב למשרד המדע והטכנולוגיה ולמרכזי המו

                                                 
 .2004 ביולי 5,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה89' פרוטוקול מס 35
,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה110' פרוטוקול מס; 2004 ביולי 19,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה93' פרוטוקול מס 36

 .2004 בדצמבר 7
 .2005 בינואר 10,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה113' פרוטוקול מס 37
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 200538 מאי ב23-ישיבת הוועדה ב

ת פ שבאחריות משרד התשתיות הלאומיות בשל שחיק"קריסת מכוני המחקר והמונושא הישיבה היה 

פ לביטחון ישראל וקראה לממשלה "בתום הדיון הדגישה הוועדה את חשיבות מכוני המו. םהתקציבי

 : כדלקמןכן המליצה הוועדה כמו. ולשר התשתיות הלאומיות לפעול לאלתר ולמנוע את סגירת המכונים

 . ולהגדילםלהכניס את התקציבים של מכוני המחקר לבסיס התקציב •

 . מכוני המחקרם שלחיזוק מעמדכדי לבחון  את נתה הממשלה ילזרז את פעילות הוועדה שמ •

 .המכון הגיאופיסי והמכון לחקר הימיםהממשלה ובין שנתי בין -לחדש את ההסכם הרב •

 .לבחון את חידוש העבודה של המועצה המדעית של המדענים העולים •

                                                 
 .2005 במאי 23,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה128' פרוטוקול מס 38
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 מקורות

 ודוחותמסמכים  ,החלטות ממשלה

 .2000משנת ) 16/מט (2895'  מסהחלטת ממשלה •

נובמבר , 2002-1989ופיתוח אזרחי ההוצאה הלאומית למחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה •

 ).כולל הוועדה לתכנון ולתקצוב (2003

פ " השקעה ביישומי המו– וטכנולוגיהדוח המוגש לוועדת השרים למדע , פורום המדענים הראשיים •

 .2003דצמבר , אזרחי כמנוע לצמיחה כלכלית-הממשלתי

 .2001 ,דוח המוגש לוועדת השרים למדע וטכנולוגיה, מדענים הראשייםפורום ה •

 מסמכי הכנסת

 עדכון – 2001דוח המדענים הראשיים במשרדי הממשלה לשנת , מידע של הכנסתהמחקר והמרכז  •

 .2003 במרס 17, אלעד ואן גלדר: כתיבה, וסקירת פעולות הוועדה בעקבותיו

 בנובמבר 14, אורלי לוטן: כתיבה, פ תעשייתי" סיוע למותוכניות, מידע של הכנסתהמחקר והמרכז  •

2005. 

 .2004 פברואר ב17,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה58' פרוטוקול מס •

 .2004 ביולי 5,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה89' פרוטוקול מס •

 .2004 ביולי 19,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה93' פרוטוקול מס •

 .2004 בדצמבר 7,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה110' פרוטוקול מס •

 .2005 בינואר 10,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה113' פרוטוקול מס •

 .2005 במאי 23,  מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה128' פרוטוקול מס •

 אתרי אינטרנט

 .2006 במאי 9: תאריך כניסה, il.gov.psmo.www://http, המשרד לביטחון פנים •

 .2006 במאי 10: תאריך כניסה, il.gov.moia.www://http, עלייהההמשרד לקליטת  •

 .2006 במאי 10: תאריך כניסה, il.gov.moch.www://http, משרד הבינוי והשיכון •

 .2006 במאי 9: תאריך כניסה, il.gov.health.www://http, משרד הבריאות •

 .2006 במאי 9: תאריך כניסה, il.gov.education.cms://http, משרד החינוך •

 .2006 במאי 9: תאריך כניסה, il.gov.moag.science.www://http, משרד החקלאות ופיתוח הכפר •

 .2006 במאי 7: תאריך כניסה, il.gov.most.www://http,  משרד המדע והטכנולוגיה •

 .2006 במאי 10: תאריך כניסה, il.gov.molsa.www://http, משרד הרווחה •

 .2006 במאי 21: תאריך כניסה, il.gov.mot.www://http, שרד התחבורהמ •

 .2006 במאי 21: תאריך כניסה, il.gov.moital.www://http, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה •
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 .2006 במאי 9: תאריך כניסה, il.gov.mni.www://http, משרד התשתיות הלאומיות •

 שיחות טלפון

 .2006 במאי 17, לשעבר סגן המדען הראשי במשרד התקשורת, הוידה רפי •

 2006 במאי 21, המרכזייהעם ול והדובר "הסמנכ, ל"לשכות המנכ, משרד התחבורה •

 .2006 במאי 21, קר הנדסי ביחידת המדען הראשימנהל אגף לתיאום וח, ששון יוסף •

 .2006 במאי 16, מנהלת אדמיניסטרטיבית לפורום המדענים הראשיים, דן פנינה-תל •


