עמוד 1

לש״פ

״ההוצאה
באיראן

מתקרבת

לזו שבישראל״
בדיון על
המצטמצמים
הטכנולוגיים
בין ישראל לשכנותיה
במזה״רנ ,עלו נתונים
מדאיגים ,לפיהם
ההשקעה
טורקיה ואיראן
של
באקדמיה משתלמת,
בעוד בישראל נהנים,

ממה לאחר שקיבלפרופ׳ דן

הפערים

בעיקר,

מהשקעות

העבר

צאלה נולר
קננולר

שכטמן

פרס
נובל,

שמונה אנשי

אמרבפאנל פרופ׳ זאב תדמור,יו״ר

נפגשו

אקדמיה בכירים

ושאלו
 40שנהיקבלו המדעניםהישראלים
גילויים
כל־כך הרבה פרסינובל על

את עצמם אם גם בעוד  30או

הסעודיתוירדן.
במוסר נאמן עסקו החוקרים
פרופ׳ אורי קירש ,והד״ר דפנה גץ

מדעיים.

העלייה בקבלת פרסיהנובל

ויאיר אבן זוהר בשאלת הפערים

בשנים האחרונות ,הסכימו פה אחד

המשתתפיםבשולחןהעגול

בנושא

הטכנולוגים.
ממצאיםעדכנייםלכדי

שנעשולפני

 30ו־  40שנה והיום הן

נושאות פרי .מה תהיה

מצבת

המקומיים בעוד  30שנה?

הפרסים

בהתחשב

שהאקדמיה בישראל זועקת

לתקציבים בעוד שדווקא במדינות

12

דצמבר־

דיברו על זה
בוועידת ישראל לעסקים

השנה גיבשו החוקרים
מבט השוואתי.

״גלובס״,
טכנולוגייםבוועידת
פערים
התוצאות ,כפי שהוצגובוועידת
לעסקים ,מעוררות מחשבה.
״גלובם״
היא תוצאה של השקעות בחינוך

בכך

20

מוסד נאמן,הטכניון,שניהל
הטכנולוגים בין
הפאנל שעסק בפערים
ישראל ,איראן ,טורקיה ,מצרים ,ערב
את

השכנות משקיעים הרבה יותר ,לא
בטוחשנצליח לשמור עלהמובילות
הטכנולוגית במזה״ת.
״לפני  25שנה ,הפער המדעי בין
ישראלובין מדינות המזרח התיכון היה
עצום .אבל מאז ,ראינואצלן השקעות

הטכנולוגים״,
משמעותיות בפיתוחים

לדברי

קירש ,בשנים

במדינות המזרח התיכון

האחרונותחלו
התפתחויות

משמעותיותשכוללות השקעות
ענק במחקר ,גיוס מדענים מהמערב,
מחקר
ועלייה

הקמת מכוני

הציטוטים

ממחקרים

של

בממוצע

חוקרים

ממדינותאלו" .הפער בינןלבין
ישראלהולך

ומצטמצם ,בעיקר מכיוון

טורקיהואיראן״ ,הוא מציין.
מספר

הפרסומים

האקדמיים

המצוטטים בכתבי עת מדעיים הוא
אומרן כמותי

איכותי שמלמד על

עמוד 2

תנחה:
זאב

פרופ׳

תדמור ,יו״ר

מוסד שמואל
למחקר מדיניות לאומית,
נאמן

הטכניון

משתתפים
ד״ר
התפוקה והשפעת המחקרים ,מסביר

קירש :״באיראן ובטורקיה גדל
הציטוטים האקדמיים במאותובאלפי
ואילו
אחוזים ב־  20השנה האחרונות,
בישראל הוא גדל בעשרות אחוזים .בין

עיקריים:
עמיתת

דפנה גץ,

מחקר

בכירה,

מוסד

שמואל

נאמן,

הטכניון

הפוליטית
חייביםלחבורלחבורה
ועצמאותכלכלית .ההשקעות
באוניברסיטאות
הובילו למספר
שתקדם אתהרעיונותהמדעיים.
כשהולכיםלבית ספר דתי בטורקיה,
סטודנטים שגדל והנה צעירים
לומדים מדע וזאת תוצאה של
איראנים ניצחולאחרונה צעירים
ישראלים בתחרות מתמטיקה״.
פוליטית״.
החלטה
חולשות״ ,מוסיף,
״אבל יש גם
פרופ׳ עופרהבנג׳ו מאוניברסיטת
תל אביב ,אומרת כי ״בשעהשאצלנו ״איראןסובלת מבריחת מוחותבגלל
חתכו בבשר החי ,בטורקיה הבינו
הכלכלי־פוליטי״.
המצב
הללו ,פרופסור
על אף הנתונים
שחינוך הוא הדבר הכי משמעותי,
ותחום זה זוכה לנתח תקציב גבוה
יצחק בןישראל ,יושב ראש המועצה
ולפיתוח ,מסרב
הלאומית למחקר
יותר מהצבא.
%22
שעומד על
להביע סימני דאגה :״אני מודאג יותר
במספר
גידול של פי
רואים

מספר

השנים 2010 2006

של

טורקיה

מספר הפרסומים

ואיראןעלה על ישראל

החומרים ,רפואה ,מדעי כדור הארץ,
ותורת
הרעלים״.

היא אמנםעדיין הגבוההביותר",
מתייחסת

״אך בטורקיה

אזרחית
מחקר

שמואל

הנדרשים,

ההוצאהעולה

בטכניון
בכיר

במוסד

נאמן,

הטכניון

אבן זוהר,

יאיר
מוסד

ולפיתוחבישראל
״ההוצאה למחקר
גץ למשאבים

הפקולטה להנדסה
ועמית

ומתקרבת

בטורקיה

לישראל,
שחלקגדול מההוצאה למחקר
בישראל הוא של המגזר העסקיולא
של המגזר הציבורי,לעומת איראן,
ששם ההוצאהכולה היאממשלתית״.
לדברי אבן זוהר,
לפוליטיקה
השפעה

רבה על

צמצום הפער בין

אנחנו רואים בטורקיה את

האלה

משום

בכדי

שמואל

נאמן,

רמת

האקדמיהבמדינה״ ,אמר ד״ר ערד
ניר ,איש

חדשות ערוץ ״האליטה

האקדמית בטורקיה הבינה שהיא

שחינוך

ותחום זה

הוא

בבשר
הדבר

זוכה לנתח

הכי
תקציב

שעומד על%22

יותר

מהצבא״

הטכניון
ד״ר

ערד ניר,

עורך

החוץ

וראש

חדשות

חדשות חוץ,

דסק

הסטודנטים

משנת  2002ויותר מפי

במספר האוניברסיטאות.בנג׳ו

ערוץ

מציינת שבשונהמישראל,
והטכנולוגיה
אין סתירה בין הדת

בטורקיה

עופרה בנג׳ו,

פרופ׳

מרכז דיין,

חוקרת,

אוניברסיטת
פרופ׳
ראש

מאיר ליטבק,
המרכז ללימודים

איראניים

תל

תל

אביב

באוניברסיטת

אביב

התוצאות

שיש שםחזון ומדיניות

ששמה למטרה אתהעלאת

הבינו

שאצלנו

חתכו

החי,

מידען,

גבוה

כך גם באיראן .ההבדל הוא,
ופיתוח

ולאיראן" .לא
ישראללטורקיה

בנגיו:

״בשעה

משמעותי,

בתחומים :כימיה ,הנדסה ,מדעי
רוקחות

פרופ׳ אורי

קירש,

פרופ׳
יושב

יצחק בן
ראש

ישראל,

המועצה

הלאומית למחקר
ולפיתוח

והתפיסה היא
גם

שצריך לפתח

במסגרות דתיות .כיצד

אופקים

באהלידי

ביטוי שאלת הדתמול
פרופ׳ מאירליטבק,
ללימודים איראניים באוניברסיטת
תל אביב:״אין באיראן סתירה בין
טכנולוגי ובין דת ,נהפוך הוא,
מדע
מבחינתם האםלאם היה תמיד בעד

המדע באיראן?

ראש המרכז

מהפערים בינינו
לאירופהולארצות
הברית מאשרלצמצום הפערים מול

מדינות המזרחהתיכון״.

ואילו
בהסתכלות פנימה:״הגיע הזמן
שנסתכל גם על מה שקורהאצלנו.
תדמור

מבקשלסיים

המצב כמעט טראגי

באקדמיה

בישראל .התחושה בממשלה
היאכאילו פתרו את בעיית
האוניברסיטאות אבל זה לאנכון,
נתנו מעט מדי מאוחר מדי .אני

פסימי״ .״אם כך ,על שעריו של
העליון ,מדגיש אנחנו צריכיםלהתדפק?״ שאלה
מדע .חמינאי ,המנהיג
בנאומיו את חשיבות המדע ומסביר בנג׳ו.״אולי באמת צריךשהאליטה
שאסלאם אמיתיהולך עם מדע ושיש
המדעית בישראל תתחבר עם
טכנולוגית הפוליטיקאים״ ,השיב תדמור.
קשר ישיר בין התפתחות
מי

