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 טרת המסמ7מ .א
מסמ5 זה יובאו עיקרי הנושאי8 המופיעי8 בדוח המדעני8 הראשיי8 של משרדי הממשלה ב

לש8 קבלת מושג ראשוני על , מטרת המסמ5 היא לתמצת את עיקרי הדברי8. 2003שפורס8 ביולי 

 . הנעשה במשרדי המדעני8 הראשיי8  של משרדי הממשלה השוני8
 

 ע כללירק .ב
. 2000פורס8 לראשונה בשנת  ,ורו5 המדעני5 הראשיי5פידי :המוגש על, עני8 הראשיי8וח המדד

לרבות פעילות , דוח זה מפרט את פעילות8 של המדעני8 הראשיי8 במשרדי הממשלה השוני8

 ,1הציבורי)  מחקר ופיתוח:פ "מו(פ  "מוההדוח מתמקד בפעילות . פורו8 המדעני8 הראשיי8

פ הציבורי מתקיי8 במכוני המחקר "המו. ידי הממשלה:תוקצב והמוכוו4 עלמה, המנוהל

 . ת המדעני8 הראשיי8 במשרדי הממשלה השוני8הממשלתיי8 ודר5 לשכו
 : תי המטרות העיקריות של דוח המדעני8 הראשיי8 ה4ש

 ; גבש מדיניות ממלכתית בתחו8 המחקר והפיתוחל •

 .בפיתוחותא8 בי4 הגופי8 הממלכתיי8 העוסקי8 במחקר ל •
 

ו הנושאי8 על, 2000בנושא דוח המדעני8 , 2001 בנובמבר 6:בישיבת ועדת המדע של הכנסת ב

 :שלהל4

 ; ינוי מדעני8 ראשיי8 למשרדי ממשלה שאי4 לה8 מדע4 ראשימ •

 ;רחבת דוח המדעני8 כ5 שיכלול את משרד הביטחו4 ואת משרד התעשייה והמסחרה •

 ; 2001 בישראל בדוח המדעני8 חרחבת הפרק הד4 במדיניות המחקר והפיתוה •

כפי שנהוג , עסקי ואקדמי, יבוריפ צ"וספת מדדי8 להשוואה בי4 מדינות בנושא מוה •

 . OECD :במדינות הארגו4 לשיתו> כלכלי ולפיתוח 

  

 ורו5 המדעני5 הראשיי5פ .ג
פורו8 המדעני8 הראשיי8 חברי8 המדעני8 הראשיי8 של משרדי הממשלה השוני8 ומנהלי ב

ובה8 ראש מינהל המחקר החקלאי וראש מינהל המחקר למדעי ,  ממשלתיותריחידות מחק

 . במשרד התשתיותהאדמה 
לפי . 2 הוגדרו הרכב פורו8 המדעני8 הראשיי8 ותפקידיו בהחלטת ממשלה2000מהל5 שנת ב

פורו8 המדעני8 הראשיי8 משמש גו> המתא8 בי4 מרכזי המחקר והפיתוח , החלטה זו

תקציבי8 , מטרות המחקר, כגו4 נושאי המחקר, 8 שוני8יאזרחיי8 בנושא:הממשלתיי8

 . ומרכזת הפורו8 היא המדענית הראשית של משרד המדע, ר הפורו8 הוא שר המדע"יו. ומשאבי8
 

 
                                            

, פ העסקי"בשונה מהמו, ידי הממשלה ונועד לשרת את מטרות הממשלה לטובת האזרח:פ הציבורי מוכוו4 על"המו  1
 . שפועל לפי עקרו4 החופש האקדמי, פ האקדמי"ומהמו, חוידי כוחות השוק במטרה למקס8 רו:שמונע על

 .2000 משנת 16/ מט2895' החלטת ממשלה מס  2
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 :להל4 חלק מפעולות פורו8 המדעני8 הראשיי8 בשנתיי8 האחרונות

ת שירות וסדרת דרכי מינויו של מדע4 ראשי והגדרת תפקידו של המדע4 הראשי בנציבה !

 ;המדינה
 ;2002:2005פ הממשלתי לשני8 "דיניות ודרכי פעולה בתחו8 המוביעת מק !
הבטחת רמה מחקרית , מטרותיה8 �סדרת מעמד8 של מכוני המחקר הממשלתיי8 ה !

 ; נאותה וכ4 מתודות איסו> הידע והשימוש בו
סדרת פעולת4 של קרנות המחקר המממנות את פעולות המחקר והפיתוח במשרדי ה !

 ;שלה השוני8מהמ
 . דוח המדעני8 הראשיי8רסו8פ !
 קובצו נתוני8 על אודות פעילות המדעני8 הראשיי8 2000דוח המדעני8 הראשיי8 לשנת ב

. 2000במשרדי הממשלה השוני8 ונתוני8 על אודות פעילות פורו8 המדעני8 הראשיי8 בשנת 

המדעני8 לפי   מתפרסמי8 נתוני8 על אודות פעילות2001בדוח המדעני8 הראשיי8 לשנת 

 .תקציב וכדומה, כלי8 לביצוע, תחומי פעילות, 8 ובחלוקה לראשי פרקי8 כגו4 יעדי8משרדי
 

 2001;2000, פ אזרחי"וצאת הממשלה למוה .ד
 4.9מתוכ8 , ח" מיליארד ש20.8: הסתכמה ב2001פ אזרחי בשנת "הוצאה הלאומית למוה

, לפי יעדי8, רחיפ אז"בחרי8 למונלהל4 הוצאות משרדי ממשלה . ח מתקציב המדינה"מיליארדי ש

 . כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 

38%

5%

44%

2%
5%

6%

תעשייה ומסחר
משרדים אחרים
ות"ת
תשתיות לאומיות
מדע תרבות וספורט
חקלאות

 
 .  הוועדה לתכנו4 ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה:ת"ות*
פ "ת ומשרד התעשייה והמסחר איננה מוגדרת כהשקעה במו"ההשקעה הממשלתית דר5 ות*

 . ממשלתי
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 3הראשיי5 מצית דוח המדעני5ת .ה
ידי :כפי שנמסרו על, לפי חלוקה למשרדי8, דוח המדעני8 הראשיי8 יקריעהל4 יוצגו בקצרה ל

 .המדעני8 הראשיי8 עצמ8

  
 התרבות והספורט, משרד המדע.  1
 עדי5י

 ;בתחו8 המדעלאומיי8 :יתוח קשרי8 בי4פ !
 ;יפוח הקשר בי4 המדע לבי4 הקהילהט !
 . פ"ל ההשקעה הלאומית במועיאו8 פעילות המחקר הממשלתי תו5 מעקב ת !
 

 חומי פעילותת
 ; פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות לאומיות:שתיות ת !
פ אזוריי8 ותמיכה במגזרי8 " הפעלת עשרה מרכזי מו:יתוח הקשר בי4 מדע לקהילה פ !

 ;   העיסוק במדע קט4 יחסית לשיעור8 באוכלוסייהשבה8
 מממש הסכמי מדע ע8 מדינות ע משרד המד:לאומיי8 :יתוח וניהול קשרי מדע בי4פ !

 ; זרות
משרדי בתחומי המדע והמחקר : מינהל המדע פועל לתיאו8 בי4:דיניות מחקר ופיתוח מ !

 . באמצעות פורו8 המדעני8 הראשיי8
 

 לי5 לביצועכ
לרבות מענקי מחקר ייעודיי8 לעידוד ,  פיתוח תשתיות מדעיות:תשתיות וכנית הת !

אד8 ותקציבי8 לרכישת ציוד וידע לצורכי :חומלגות להכשרת כ, פרויקטי8 מחקריי8

 ;מחקר בתחומי8 מועדפי8
כנסי8 , חילופי חוקרי8, לאומיי8: לרבות מחקרי8 דו:עילות בנושא קשרי חו= מדעיי8 פ !

  . לאומיי8:קר מדעיות וחברות במתקני8 ובארגוני8 רבמשלחות ס, לאומיי8:רב
 
 2001קציב ת

. ח" ש348,000: מיליו4 ו113רד המדע הוא ש5 התקציב המיועד לתחומי הפעילות של מס !

 :חלוקת התקציב היא כדלקמ4
 ; ח" מיליו4 ש81.5 :חו8 התשתיות ת .1
 ;ח" מיליו4 ש17 :לאומיי8 :שרי מדע בי4ק .2
 ;ח" ש44,000: מיליו4 ו14 :דע וקהילה מ .3

.ח"ש 408,000 � ממשלהה דיניות מחקר ופיתוח במשרדימ .4

                                            
 .2001דוח המדעני8 הראשיי8 במשרדי הממשלה לשנת   3
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 המשרד לאיכות הסביבה.  2
 עדי5 י

 ;  המודעות לאיכות הסביבה ולחינו5 סביבתי במערכת החינו5תגברה !
 ;ידו8 נושאי התקינה בהיבטי8 המקצועיי8 של איכות הסביבהק !
 ; במקומות אחסו4 של חומרי8 מסוכני8ערכת סיכוני8 בתעשייה הכימית וה !
 ;יתוח מדדי8 כמותיי8 למצב איכות הסביבה בישראלפ !
 . הבימו4 מחקרי8 וסקרי8 בנושאי איכות הסבימ !

 
 תחומי הפעילות

 ; יכוז המחקר והפיתוח בנושאי8 סביבתיי8ר !
יות מעורבות בתוכנ,  קשרי8 ע8 מוסדות חינו5:גברת המודעות בנושאי איכות הסביבה ה !

 ;פרסו8 והסברה בנושא איכות הסביבה, לימודי הסביבה
 ;ספר מצטייני8:לוקת פרס השר לאיכות הסביבה ושרת החינו5 לתלמידי8 ולבתיח !
לרבות משרד ,  פעולה ע8 גורמי8 חיצוניי8 בנושאי מחקר ופיתוח סביבתי>יתוש !

 ; מכו4 התקני8 והתאחדות התעשייני8, מכו4 הייצוא, ל"צה, הבריאות
 . לרבות אינדיקטורי8  כמותיי8, וח מצב איכות הסביבהד !

 
 כלי5 לביצוע

 ;קציב המדע4 הראשי למחקרי8 ולסקרי8ת !
 .קר של משרדי ממשלה  השוני8 ושל קרנות שונותחעורבות בניצול וביישו8 תקציבי ממ !
, הסתייעות המדע4 הראשי של המשרד לאיכות הסביבה בקרנות מחקר חיצוניות למשרד  !

  . עניקות תקציבי8 למחקר איכות הסביבההמ
 

 2001תקציב 
בחלוקה , ח"קציב המדע4 הראשי במשרד לאיכות הסביבה הוא כשלושה מיליוני שת !

 :המפורטת להל4
 ;ח לעריכת סקרי8 ומחקרי8" ש9,000:ליו4 ויני מש .1
ח למחקרי8 של עולי8 חדשי8 בנושאי איכות "פעמי של מיליו4 ש:קציב חדת .2

 .הסביבה
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 המשרד לביטחו. הפני5.  3
 עדי5י

 :עדי8 בתחומי מדעי החברה וההתנהגותי !
 ;יפור יכולתה של המשטרה לגבש מדיניות שירות לאזרחש .א
רווחת8 והתמודדות8 ע8 , ות השוטר והסוהרמיבוש מדיניות בכל הקשור לדג .ב

 ;מתח ושחיקה
,  כגו4 הפרות סדר, יפור ופיתוח תשתיות ואמצעי8 לטיפול במצבי8 מיוחדי8ש .ג

 ;הנוער:למשל אוכלוסיית בני, ובאוכלוסיות מיוחדות
על הטרור ועל תחושת , על הפחד מפשיעה, יתוח אומדני8 על היק> הפשיעהפ .ד

 . הביטחו4
 

 :טכנולוגיה והמדעי8 המדויקי8היעדי8 בתחומי   !
 ;יתוח מערכות שליטה ובקרהפ .א
 ; חיי8 לצורכי אכיפת חוק:יתוח ושיפור היכולת להסתייע בבעליפ .ב
לרבות , ידוד שיתו> הפעולה הטכנולוגי בי4 היחידות במשרד לביטחו4 הפני8ע .ג

 .הסוהר:משטרת ישראל ושירות בתי
 

 תחומי פעילות
כגו4 עמדת הציבור כלפי המשטרה וכלפי שירות  שנתיי8 בנושאי8:קרי8 ומחקרי8 רבס !

 ;סקרי היפגעות מפשיעה ועוד, וטרי8גורמי מתח ושחיקה בקרב סוהרי8 וש, הסוהר:בתי
פיקוח , חיי8 לאכיפת החוק:הסתייעות בבעלי: תחומי:וכנית מחקר ופיתוח  רבת !

 ;חקירת תאונות דרכי8 ועוד, מאסר בית/אלקטרוני על מעצר
הגדרת רמות , 8 כגו4 הערכת מדיניות המשרד לביטחו4 הפני8יוכניות מחקר בתחומת !

 ;הסיכו4 לפיגוע וכדומה
הרג ופרויקטי8 :כנית לפיתוח אמצעי8 מבצעיי8 ושיטות טכנולוגיות כמו נשק אלות !

 . מסווגי8 אחרי8
  

 2001קציב ת
 . ח" ש619,000:שני מיליו4 ו: הפני8 לטובת מחקר ופיתוח4 קציב המשרד לביטחות !
 ;ח מסעיפי8 אחרי8 בתקציב המשרד" ש30,000 !
 .ח ממקורות חיצוניי8"ש 97,000 !
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 ד הבריאותמשר.  4
 עדי5י

 ;יהוי ומיפוי צרכיו וכיווני התפתחותו של המחקר הרפואיז !
 ;ידוד המחקר הרפואי הקשור במחלות ותמיכה בוע !
 ;ידוד וחינו5 רופאי8 לעסוק במחקרע !
 .חולי8:יתוח מרכזי מחקר ופיתוח בבתיפ !
 

 מי פעילותוחת
 ;יבוש מדיניות מחקר רפואיג !
לניסויי8 , אד8:בכל הקשור לניסויי8 בבני) לות רגולטוריתפעי(ביעת תקנות ונהלי8 ק !

 ;חיי8 ולגנטיקה:בבעלי
 . ימו4 מחקרי8מ !

 
 2001קציב ת

 ;ח" ש233,000: שבעה מיליו4 ו:ר4 המדע4 הראשי ק !
 ; ח" ש214,000: מיליו4  ו:וספת תקציב ת !
 .ח"ש 347,000 �חיי8 :יי8 בבעליויקוח על ניספ !
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 משרד החינו7.  5
 עדי5י

 ; יוע לשרת החינו5 בביצוע תוכניות הפעולה של משרד החינו5 בתחומי המחקר והפיתוחס !
 . פעלת קרנות המחקר והפיתוח של משרד החינו5ה !
 

 חומי פעילות וכלי5 לביצועת
בות בניית מדד טיפוח רל, יתוח קריטריוני8 ומודלי8 כמותיי8 ליישו8 מדיניות המשרדפ !

:מודלי8 של תגמול לצוותי בתי, ליישובי8 ולאזורי8 שוני8מדד טיפוח , למוסדות חינו5

 ; ספר ומודל לשקלול ציוני בחינות הבגרות
 ;לאומיי8:חקרי8 בי4מ !
מחקרי הערכה של תוכניות ופיתוח כלי הערכה ,  מחקרי תשתית:חקרי8 יישומיי8 מ !

 ; ומדידה
יה8 של התלמידי8  המאפשר למורי8 לקבל משוב על פרופיל הישגל מוד:ספרי :שוב ביתמ !

 ;לפי תכני8 לימודיי8 ומגוו4 יכולות וכישורי8
 ;ר4 התמיכה במחקרי8 בנושאי חינו5ק !
 . לרבות למידה בסביבה ממוחשבת, יזו8 פיתוח ושיווק מוצרי8 עתירי ידע חינוכיי !
 

 2001קציב ת

, ח" ש649,000: מיליו4 ו14א וקציב לשכת המדע4 הראשי של משרד החינו5 הת !

 : י8 כמפורט להל4המחולק
  ;ח" ש861,000: מיליו4 ו13  :חקר מ .1
 ;ח"ש 650,000 �מיכה במכוני מחקר ת .2
 . ח"ש 138,000 �ידוד ושיווק מוצרי8 חינוכיי8 ע .3
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 שרד החקלאות ופיתוח הכפרמ  .6
 עדי5י

 ;תמודדות בתחרות הגוברת בשוקי היעד של החקלאות הישראליתה !
 ; מי8 מליחי8 ובמי קולחי4מת הגידולי8 לשימוש באתה !
 ;האד8 לחקלאות:יפור זמינות ועלות כוחש !
 .  בעל המשק:בטחת הכנסתו של החקלאיה !

 
 חומי פעילותת

איכות , הפחתת השימוש בחומרי הדברה, שימוש במי קולחי4, פעלת קרנות בנושאי מטעי8ה !

 . ודאד8 וע:וש בכוחמחיסכו4 וייעול השי, כלכלה ושיווק, התוצרת החקלאית
 

 2001תקציב 
 627,000: מיליו4 ו548 התקציב של המדע4 הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה ס !

 :שחולקו כמפורט להל4, ח"ש
 ;ח" ש980,000: מיליו4 ו29 :חקרי המדע4 הראשי מ .1

 ;ח"ארבעה מיליוני ש �חקרי קולחי4 מ .2
 ; ח" ש200,000: שני מיליו4 ו:פ מונחה שיווק "ומ .3
 ; ח" ש350,000  :ר4 הולנד ק .4
 ; ח"ש 350,000 �פי התורה :קלאות עלח .5
 ; ח" ש200,000: שני מיליו4 ו:פ עסקי "ומ .6
 .ח" ש547,000: תשעה מיליו4 ו:רנות מחקר חיצוניות ק .7

 
 )מרכז וולקני(מינהל המחקר החקלאי .  7
 הממוקמי8 8עה מכוניבמכו4 שב. מרכז וולקני הוא מוסד המחקר החקלאי הגדול בישראלה

 . דג4 ושני מרכזי מחקר נוספי8:בבית
 עדי5 י

 ;יפור טיב הפרי והמוצרש !
 ;תאמת הגידולי8 לתנאי אקלי8 שוני8ה !
 ;יתוח זני8 עמידי8 בפני מחלות ומזיקי8פ !
 . עילות השימוש בשטחי מרעה ויער תו5 שימור מערכות אקולוגיות מאוזנותי !
 

 2001קציב ת
ח  " מיליו4 ש81שמתוכ8 מוקדשי8 , ח"מיליו4 ש 232:חקר החקלאי הוא כקציב מינהל המת

 . ח מוקצי8 לפעילויות אחרות" מיליו4 ש151:למחקר ו
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 שרד העבודה והרווחהמ  .8
 עדי5י
 :תחו8 הרווחהב

 ;יהוי צורכי האוכלוסייה לשירותי רווחהז !
 ;ערכת שירותי הרווחה הניתני8 לאוכלוסייהה !
 .בעיבוד נתוני8 ותפוקותושרד  בהקמת מאגרי מידע יעו= ליחידות המי !

 :תחו8 העבודהב
 . לרבות מערכת ההכשרה מקצועית, יצוע סקירות תקופתיות בתחומי שוק העבודהב !

 :תחו8 בריאות העובדב
 ;ידו8 הבטיחות והגהות בעבודהק !
 ;יתור  גורמי סיכו4 תעסוקתיא !
 . יתוח שיטות לניטור גורמי סיכו4פ !

 
 פעילות חומי הת

התנהגות של , סוציולוגיה חברתית, ברי מעגל החיי8שמ: חקרי8 בתחו8 הרווחהמ !

 ; ארגוני8
 ; למידה, סוציולוגיה של העבודה, כלכלת עבודה: חקרי8 בתחו8 העבודהמ !
 . פסיכולוגיה תעסוקתית ועוד, הנדסת אנוש: חקרי8 בתחו8 בריאות העובדמ !

 
 2001קציב ת

מיליו4              25:מדע4 הראשי במשרד העבודה והרווחה היה כ5 תקציב המחקר של הס !

 : בחלוקה לפי הפירוט שלהל4, ח" ש569,000:ו
 ; ח" ש9,000:שני מיליו4 ו: ווחהר .1
 .ח" ש360,000: מיליו4 ו23: בודהע .2
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 המשרד לקליטת העלייה .  9
 עדי5י

יי8 כדי לשפר את הלי5 קבלת ניית מסד נתוני8 המתבסס על מחקרי8 ועל נתוני8 מינהלב !

 ; העלייה ההחלטות במשרד לקליטת
 ; ערכת האפקטיביות של תוכניות ושל פרויקטי8 שהמשרד מפעילה !
 ; עלייה וקליטה בקרב חוקרי8 במדעי החברה, גדלת המודעות בנושאי הגירהה !
 . ידו8 שיתו> פעולה מחקרי ע8 גורמי מחקר בחו= לאר=ק !

 
 חומי פעילותת

 ;עולי8 בישראלה ועיבוד נתוני8 מינהליי8 ומחקריי8 הקשורי8 לתהלי5 קליטת יסו>א !
 ; יזו8 מחקרי8 אקדמיי8 בתחו8 העלייה והקליטהי !
 . יעו= להנהלה ולגופי8 במשרדי !
 

 2001קציב ת
לא כולל  הוצאות שכר , ח" ש661,000 היה 2001קציב המשרד לקליטת העלייה לשנת ת !

 . עובדי8 ואחזקת משרד
 
 משרד התקשורת.  10
 עדי5 י

 ; בתחו8 התקשורת והשידור עקב אחר התפתחויות טכנולוגיות בעול8מ !
 ;ידו8 נושאי מחקר ופיתוח מדעיי8 ותעשייתיי8 בתחו8 התקשורת בישראלק !
ידו8 תוכנית רשת המחקר האקדמית בישראל וקישורה לרשתות מחקר באירופה ק !

 ; הברית:ובארצות
:יוע במימוש  ההסכ8 לשיתו> פעולה בנושאי מחקר ופיתוח בי4 ישראל והאיחודס !

 ;)מסגרת החמישיתהתוכנית (האירופי 
 .  ידוד כנסי8 מדעיי8 ומקצועיי8 בישראל בתחומי טכנולוגיות התקשורת השוני8ע !

 
 תחומי פעילות

 ; "2:אינטרנט"שתתפות במינהלת תוכנית ה !
 ; י להגדרת צורכי התקשוב של מערכת החינו5שתתפות בוועדת ההיגוה !
 הכנסת ובוועדות לבוועדות המדע והאינטרנט ש, שתתפות בפורו8 המדעני8 הראשיי8ה !

 . מקצועיות נוספות
 

 2001קציב ת
 פעלה יחידת המדע4 הראשי במשרד התקשורת בהעדר תקציבי מחקר 2000:2001שני8 ב !

 .ייעודיי8
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 משרד התשתיות הלאומיות.  11
המפעיל שלושה מכוני , מסגרת משרד התשתיות הלאומיות פועל מינהל המחקר למדעי האדמהב

). חברה ממשלתית(מכו4 הגיאופיזי לישראל וחקר הימי8 והאגמי8 ה, המכו4 הגיאולוגי: מחקר

והיא מפורטת במלואה בדוח המדעני8 , פעילות8 המחקרית של מכוני המחקר הללו נרחבת למדי

 . הראשיי8
 

 ינהל למחקר מדעי האדמהיעדי המ
צירת בסיס מדעי וטכנולוגי לשימוש מושכל במשאבי הטבע של ישראל ופיתוח היכולות י !

 ;  במשאבי8 הללוללטפ
הערכת פוטנציאל אוצרות , יו8 תשתית מדעית בנושאי8 כגו4 ניצול ושימור מקורות מי8ק !

 . צמצו8 נזקי רעידת אדמה ועוד, הטבע
 
 2001קציב ת

לרבות מכוני המחקר והיחידות ,  של המדע4 הראשי במשרד התשתיות5 התקציבס !

 : לקי8 כמפורט להל4והמח, ח" ש708,000: מיליו4 ו79היה  , המצורפות אליו
 ; ח" ש272,000: מיליו4 ו11 :ג> המחקר והפיתוח א .1
 .ח" ש436,000: מיליו4 ו68 :מינהל למחקר מדעי האדמה ה .2
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