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דמי

ישראל נדרשהלהגדיל
ההשתתפות שלה בקרן.

את

$TS1$מתמודדת$TS1$
מתמו־
מערכת החינוך הגבוה
דדת
$DN2$מתמודדת $DN2$בשלוש השנים האחרונות עם

השלכות

המתמשכת שחלה

השחיקה

בתקציבה בעשור הקודם .הקיפאון

הדקה

בתקציבי האוניברסיטאות ,שלא
גדלו בשנים האחרונות חרףגידול
מסיבי במספר הסטודנטים עדלסוף
העשור הקודם ,גרר

 90של

החרפה נוספת

בשורה של בעיות מוכרות :מחסור

בחברי סגל שנוצר עקב
של חברי סגלותיקים; בריחה של
חוקריםלחו״ל ,שם הובטחו להם
פרישה

ומשכורות

תנאי מחקר טובים יותר

גבוהותיותר; תשתיות ישנות ומ־
$TS1$ומתיישנות;$TS1$

היתרוך

$DN2$ומתיישנות; $DN2$וקושילגייס חברי סגל
תיישנות;
חדשים
ולרענן

לפני
הממשלה
הרפורמה

האיכותי

במערכת ההשכלה הג־
$TS1$הגבוהה$TS1$,

בתוכנית

שנתית .נשיאי האוניברסי־
$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

טאות
$DN2$האוניברסיטאות$DN2$

התוכנית הרב שנתיתבהשכלה הגבוההנועדה
לעורקי המערכת שסבלה
להזרים דם חדש
מתמשכת בעשור הקודם,
משחיקה תקציבית
ואולם באוניברסיטאות המחקרעדיין לא

סיפרו

בהתרגשות

על

מיליארד שקל

5.7
כ-

את

כשלוש

שבמסגרתה יוזרמולמערכת

בוהה,
$DN2$הגבוהה$DN2$,

רב

את השורות.
שנים

שרי

דיברו על

הממשלה על

החשובה.

״מהפכה״ ובירכו
התוכנית

קידום

באוניברסיטאות צי־
$TS1$ציפו$TS1$

בכליון עיניים לתוספת הת־
$TS1$התקציבית$TS1$
פו
$DN2$ציפו$DN2$

שתאפשר להם לצאת
קציבית
$DN2$התקציבית$DN2$
מהבור העמוק שאליונקלעו בע־
$TS1$בעשור$TS1$
$DN2$בעשור $DN2$הקודם .ואולם כיום שוררת
שור

ניכרים סימני התאוששות .האםישראל
כמובילה
עומדתלאבד את מעמדה
עולמית
ליאור דטל
במחקר המדעי? ליאור

באוניברסיטאות

כאילו לא

דכדוך,

אווירת

קרה דבר.

בעקבות התוכנית הרב
החדשה קמו
מצוינות

שנתית

באוניברסיטאות מרכזי

תוכניתהדגל של הרפו־
$TS1$הרפורמה$TS1$

שמטרתם לקדם
רמה
$DN2$הרפורמה$DN2$
ולהחזיר
בתחומים נבחריםבישראל
מחו״ל .אבל תוכנית זו נו־
$TS1$נועדה$TS1$
חוקרים
$DN2$נועדה$DN2$להשפיע על חלק קטן בלבד
אם לא די בכך שאוניברסיטאות
ששון .״באיםלכאן מאוניברסיטאות
ברסיטאות
כצורת ,אכל כן
חשכנו
של
היו
<<״לאוניברסיטאות
עדה
$DN2$האוניברסיטאות $DN2$הוותיקות.יו״רהוועדה
$TS1$להשכלה $TS1$בחו״ל כדיללמוד מה הסוד שהופך מובילות מחו״ל מגייסות חוקרים
""ציפיות גדולות מאוד שנוכללהחיות תוכניותלקליטת לתכנון ותקצוב של המועצהלהשכ־
מהנעשה באוניברסיטאות מגדלי
בעולם ,אבל ישראלים ,החלו בשנים האחרונות
למובילי המחקר
אותנו
$DN2$להשכלה $DN2$גבוהה,פרופ׳מנואל טרכטנברג,
חוקרים חדשים ולשפץ תשתיות לה
משגתהלימודים הנוכחית ואין
השן שבתוך מגדל השן .ארבעה
החלו
כבר
כאלה
מרכזים
בישראל
חוקרים
תשתיות
לבניית
כסף
בלי
האוניבר־
$TS1$האוניברסיטה$TS1$
הקמת
כי
באחרונה
אמר
ותשתיות
פיסיות
נשיא
יותר
מחקר.
אוניברסיטה שלא נדהם
להסתמך
ומעבדות
לפעול,
כעת
בשנתיים
והיתר צפויים לקום
ויותרעל כספי קרן המחקר והפיתוח
$DN2$האוניברסיטה$DN2$באריאל תסבלמערכת ״נזק ולקליטת חוקרים ,אנחנובעצמנו לא
סיטה
את
כשקיכל
מסתמן שאנחנו חוזרים לשנות
התקציבים
המיועדים
הקרובות .בנוסף ,האוניברסיטאות
של האיחוד האירופי 174 .חוקרים
הכצורת״.
בכמחצית
שמדובר
לו וגילה
ודאי וארוך טווחותסכל את המאמץ מצליחיםלהיות אטרקטיביים עבור
למענקים של והמכללותקיבלו תוספות תקציב
$TS1$שהחוקרים $TS1$ישראלים זכו עד כה
החוקריםשלנו .כיום ,לא רק שה־
לא פחות
נשיא
מההערכות״ ,כך
משהאוניברסיטאות לשיקוםהאקדמיה״.
אומר
משמעותיות ,שסייעו להן להח־
$TS1$להחזיר$TS1$
מועצת המחקר של האיחוד האירו־
$TS1$האירופי$TS1$
$DN2$שהחוקרים$DN2$המובילים בורחים
חוקרים
באוניברסיטההעברית ,כמו גם
התקציבית
האוניברסיטה העברית ,פרופי
לחו״ל,
מסתייגות מההעדפה
ולגייס חוקרים
$DN2$להחזיר $DN2$חוקריםמחו״ל
זיר
כ 79 -מכלל הזוכים
פי
$DN2$האירופי$DN2$
אלא האוניברסיטאותהמובילות
התקשו
באוניברסיטאות אחרות,
לגיליון למכללות ,הן חוששותמההשלכות
ששון ,בראיון
מנחם בן
erc
תשתיות
חדשים,ואפילו לחדש
אבל בשל המ־
$TS1$המשבר$TS1$
במענקים מהקרן
לפתוח אתהלימודים באוקטובר בחו״ללוקחות מאתנו סטודנטים
של הקמת אוניברסיטתאריאל,
החדש של מגזין
TheMarker
מסוימות .כמו כן שכר חברי הסגל
$DN2$המשבר$DN2$הכלכלי באירופה צפוי קיצוץ
שבר
לדוקטורט ,כיידועהלהן
מצטיינים
האחרון בשל המצב הכספי .״הנזק
שתדרוש בעתיד תקציבים במאות
״לא חשבנו שנקבל בשנה אחת
שלנו״.
האיכות האנושית
$TS1$האוניברסיטאות $TS1$עלוללהיותגדולמאוד״ ,מוסיף בן
את כל מה שנגזל כעשר שנים מיליוני שקלים על חשבון האוני־
באוניברסיטאותובמכללותגדל.
משמעותי בתקציביםאלה.לעומת
באוניברסיטאות
אם לא מבקרים
ולא משוחחים עם חברי הסגל בהן,
מהחוקרים
מאות
המוח במעבדות ,בכיתות ובאולמות
כוח
ההרצאות של מוסדות הלימוד והמחקר בישראלפועלים
על הנייר הכל נראהמצוין.
בפועל,
בפרסים
היוקרתיים ביותר
החשובים ביותר בעולם המדעי כיום .רבים מהם נהנים ממוניטיןבינלאומיים ומעוטרים
האנשים האלה? מה הם חושבים על מעמד החוקר בחברה הישראלית? ולמה הם בכלל
שמציעה הקהילה
האקדמית .מיהם
נקלטו באוניברסיטאותובמכללות
המוחות
המבריקים
המחקר
 TheMarkeמציג :אנשי
נשארים בישראל? מגזין
שהופכים את ישראל למעצמת ידע
החדים
את

המחקר

בישראל

כלכלה

כלכלה

פרופ' אריאל

רובינשטיין,

באוניברסיטת

תל

אביב

מינהל

החוג לכלכלה

ויקטורלביא,
פרופ'
באוניברסיטה

מומחה לכלכלת

חינוך

העברית

עסקים

״אני מנסהלייצרמודלים מקורייםולהימלט מהליכה בתלם.
$DN2$סטודנטים $DN2$מצטייניםלדוקטורט
נטים
רובעיסוקי הואבמודלים תיאורטיים .בעשור האחרון עסקתי קצת
ייל ,פרינםטון,ברקלי וכןהלאה .בסיום הדוקטורטאולי
הרווארד,
המתודולוגיה
המשחקים הניסויית .אנימעונייןלהבין את
בתורת
אחד מהם חוזר ארצה .אלה שנותרו מבריקיםכולם״ ,אומרלביא.
עליו ,וכןלהציערעיונות לא שגר־
$TS1$שגרתיים$TS1$
של התחום,ולנסותלהשפיע
״בחמש השנים האחרונותקיבלו שלושה ישראלים את הפרם של
לביקורות קט־
$TS1$קטלניות$TS1$.
תיים
תיים $DN2$גם אם הם לא מתקבלים מיד ,וזוכיםלפעמים
מועצת המחקר האירופית .אבל כמעט כל החוקרים האלה מבוגרים.
ולפעמים זה מתסכל ,אבל באקדמיה
ות $DN2$.זה לא תמיד נראה כך
לניות.
הצעירים נוסעיםלחו״ל ולאחוזרים״.
יש בסופו של דבר תמורה לאיהליכהבתלם״.
״מדי שנה אנחנו ואוניברסיטת

ד״ר גל

תל

אביבשולחים כעשרה סטוד־
$TS1$סטודנטים$TS1$

באוניברםטאות הטובות

בארצות הברית

אסטרייכר־זינגר ,בית

של

אוניברסיטת

תל

עסקים

הספרלמינהל
אביב

לחוקרים,
״כדאי שמחקר אקדמי ישמש מקור פרנסה
בחו״ל ,כדי שהם לא ירוצו לחפש עבודות ייעוץ לצורך
אקדמית הוא החופשלעסוק במה
היתרוןהגדול בקריירת מחקר
שאתה חושב שהוא חשוב
שמעניין אותך ,להתמקד במה
ומעניין,
אתה
לעזוב נושא כשלאהולך .החיסרון מגיע מאותו כיוון
וגם
צריךלבחורלגמרי לבד מה חשובומעניין אותך .בנוסף ,עד שלא
אסיים לא אדע אם הימרתינכון״.
כפי

שקורה

פרנסה.
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800

חוקרים

חדשים

בשנתיים

האחרונות ,כשני שלישים מהם חז־
$TS1$חזרו$TS1$

חזרו$DN2$מחו״ל
רו

איפה היינו
מקומה

של ישראל

ואיפה
בתחומים

מספר נמוך מהציפיות,

שאינו סוגר את הפער.
000,2-005,1
לפי הערכות ,כ-

חברי סגלישראלים
במוסדות מחקר בחו״ל ,וסגל
עובדים כיום

האוניברסיטאות
השנים

הצטמצם

ב20 -

גדולים ונעשו טעויות בעבר ,אבל
אנחנו כיום
בשנים האחרונות נוספו לא מעט
שונים של
המחקרהעולמי
למערכת ,ובסך הכל המ־
$TS1$המחקר$TS1$
כספים
$DN2$המחקר $DN2$מראה שלמרות הירידה במי־
$TS1$במיקומנו$TS1$
חקר
בעולם ההישגים של ישראל
קומנו
$DN2$במיקומנו$DN2$
פנומנליים .צריך להסתכל
עדיין
על חצי הכוםהמלאה .אם ישראל
היתה משקיעה סכומים זהים לאלה
ששווייץ ודנמרק משקיעות במח־
$TS1$במחקר$TS1$,

תק־
$TS1$תקנים$TS1$.
000,1
האחרונות בכ-

תקנים $DN2$.ישראלמובילה בשיעור חב־
$TS1$חברי$TS1$
נים.

רי
חברי$DN2$

הסגל

הזרים

95.01
כי

באוניברסיטאות

תואר

שלישי אינם חיים בארץ .״אנחנו
מחזירים

חוקרים

בוררים מחו״ל

ולא את
מנחם בן ששון .״אם לא נקבל
תקציבים נוספים לאנוכללעמוד
בתחרות ולהשיב חוקריםמחו״ל.
לא רק בגלל השכר בישראל שהוא
מהמקרים
נמוך יותר בחלק
זה
לחוקרים ,אלא בגלל
פחות מפריע
העשרות שרצינו״ ,אומר

המחסור בצורכי

מחקר בסיסיים.

לאנוכללהחזיק כאןאפילו דוק־
$TS1$דוקטורנטים$TS1$

דוקטורנטים $DN2$ומאסטרנטים״.
טורנטים

מקור :פרופ' אורי

בטכניון;

ברמת

קירש ,פרופ'

דפנה גץ,

מוסד

מאוים

גם

נאמן

נתוניםisi :

המחקר בכלכלה ,במדעי

המחשב ובכימיה ,אבל כדאילזכור
שלפני יותר מעשור ישראל
והשלישי.
את המקום השני

תפסה

מעמדן של
המחקר הישראליות
מבית ,בשל התחרות עםהמכללות
שלהם,
האקדמיים
טוטים
$DN2$הציטוטים$DN2$
על חשבונן .החלטתהמל״ג לקדם
מצביע
למעשה על קיפאון בחלק מתחומי
את המכללות ולשמור על מספר
אוניברסיטאות

איתן

הגיוב

הטוב

<<כשהוצאנו

""

אבריאל

לדרך

TheMarker

בעולם
ינואר של מגזין
משהו לסמן לפחות

אתגיליון

בניסיון יומרני

מהמוחות החדים והיצירתיים של
$DN2$במחקר $DN2$,ייתכן שהיינויכוליםלהיות
קר,
חלק
$DN2$בישראל $DN2$,לא התכוונו להתמקד בשאלה אם קריירה של חוקר
גם במקום הראשון בתחומים השו־
$TS1$השונים$TS1$.
שראל,
$DN2$השונים $DN2$.ביחסלמשאבים ,המיקום של־
$TS1$שלנו$TS1$
נים.
באוניברסיטה מוצלחת יותרמחלופות קריירה אחרות.הרעיון
ולשמוע אנשים
אינטליגנטיים
היהלהרחיב את הדעת :לפגוש
$DN2$שלנו $DN2$יותר
נו
ממעולה״.
בדעה דומה מחזיקה גם נשיאת
שעוסקים בתחומים מרתקים,ולהביא משהו מהסיפור שלהם
האקדמיה הישראלית הלאומית
גם אם הסיפור הזה לאיזיז שער של מניה ,לא ישפיע על
למדעים,פרופ׳ רותארנון :״בשנים
רמת החיים של איש ,ולא יעביר אך בוחר ממפלגה אחת למ־
$TS1$למפלגה$TS1$
$DN2$למפלגה $DN2$אחרת.
האחרונות התברכנו בחמישה פרסי
פלגה
שהקורא
זה אכן היה תרגיל מרתק .אנחנו מוכנים להמר
נובל ,במדליית פילדם ובפרסים
מהשמות
הממוצע לא שמע קורם לכן יותרמשניים־שלושה
יוקרתיים אחרים .ההצטיינות המ־
$TS1$המדעית$TS1$
רשימת  50״המוחות החדים״ של המחקר האקדמי היש־
$TS1$הישראלי$TS1$,
מתוך
$DN2$המדעית $DN2$של ישראל באה גםלידי בי־
$TS1$ביטוי$TS1$
דעית
שאת סיפוריהם אנחנו
ראלי,
$DN2$הישראלי$DN2$,
$DN2$ביטוי $DN2$בקבלת מענקי מחקר מהאיחוד
טוי
מרשימות
הצלחות
אלה
האירופי.
מביאיםבמגזיז־ עביר חבנו,
רובנו,
עבור רובנו
השגרה
הקי"יה נקב־
$TS1$נקבעל$TS1$
השגייי של
שקרו באחרונה אך צריךלהדגיש כי
והקיף מאמרים
הקריירה
נקבעת
של
$TS1$בישראל$TS1$,
בי־
המחקר האקדמי

בארצות הברית ,ובאחרונה פורסם

מהישראליםבעלי

מתקר

בסיסי

המחקר המבוסם על
המאמריםבישראלועל מספר הצי־
$TS1$הציטוטים$TS1$

תפוקת

נוסף שערך קירש,
אקדמיים

שפורסמו

מחקר מדעי דורש השקעה

בשנים 1990

בתשתית

$DN2$נקבעל$DN2$
על
כבדת משקל,
עלה מספר
6002-0102
 1994ו-
ולעתיםלוקח עשו־
$TS1$עשורים$TS1$
אצל חלק גדול מחוקרי
$DN2$עשורים $DN2$כדי לראות את פירותיה של
רים
המאמרים שפורסמו בישראל בין
גילינו,
האקדמיה ,כך
ההשקעה .השאלה והחשש המרכ־
$TS1$המרכזיים$TS1$
שתי התקופות בכ 419 -ואילו
באיראן

זיים
07448,3
נרשםגידול של
$DN2$המרכזיים$DN2$נותרו :האם הפגיעה

שמספרםהכולל של

רוטינה ויעדים
ויעדים.
פי רוטינה

בתקציבים

הסיפור שונה.

הם

שונה .הם

בעשור האחרון נותנת את אותותיה

ט"ו

הסב'י

בצורה

מפורשת

**.״!£
cU

פיחות

עם

באיםלעבודה

כדי

לחשוב וכדי לנסות לקדם
במשהו את הידע של המין
האנושי .לא פחות.
הכלכלו אריאל רובינש־
$TS1$רובינשהידע$TS1$

עד
באים לעבודה כדי
שפורסמו באיראן כמעט שהדביק בפעילות של היום ובתוצאות של
לחשוב וכדי לנסות
מחר ,שכן פגיעה במערכות המד־
$TS1$המדעיות$TS1$
את מספר המאמרים שפרסמו חוק־
$TS1$חוקרים$TS1$
המחקר ונסיגה בתחומים אחרים.
סטודנטים קבוע ,פחות או יותר,
במשהו את
לקדם
$DN2$המדעיות $DN2$ניכרת רק לאחרזמן״.
ישראלים.
רים
$DN2$חוקרים$DN2$
זאת ,אלמול התקדמות מהירה של
מתבטאת במתן
באוניברסיטאות,
עיות
המין
הידע
$DN2$רובינשהידע$DN2$
הידע של המיו
לא כולם נבהלים מהנתונים.
מדינות אחרות .המחקר בכל התחו־
$TS1$התחומים$TS1$
תוספות תקציבגדולות יותרלמכ־
$TS1$למכללות$TS1$.
בן ששון מתקשה לשמור על
האנושי .לא פחות
האופטימית .״אני מניח
הנימה
״ישראל היתה ונותרה מדינה
הריאליים בישראל דורג במ־
$TS1$במקום$TS1$
מים
$DN2$התחומים$DN2$
לות $DN2$.השנה גדל תקציב האוניבר־
$TS1$האוניברסיטאות$TS1$
ללות.
המאמרים

עת על

פי

יוטינה רעדיםי

שנמשיךלהוביל
מחקר מתקדם מאוד ,וזה באלי־
$TS1$לירי$TS1$
קום
מיליון
יברסיטאות$DN2$והמכללות בכ־ 385
סיטאות
$DN2$במקום31 $DN2$בעולם באיכותו והשפעתו
הכוח החזק ביותרשלנו הוא התל־
$TS1$התלמידים$TS1$
$DN2$לירי $DN2$ביטוי בכל המדדיםוביכולת
רי
האוניברסיטאות
תקציב
שקל.
נסיגה של שלושה מקומותלעומת
$DN2$התלמידים $DN2$יש להם רצוןוידע אבל
מידים
של האוניברסיטאותהישראליות
דירוגמקביל מאמצע שנות ה80 -
8.5
הקרובה בכ-
בשנה
יסתכם
קיימים רגעים בחייו של כל מוסד
תחרותיים
להשיג מענקי מחקר
אילו מדינות מאיצות ומתקד־
$TS1$ומתקדמות$TS1$
(גידול של כ49 -
מיליארד שקל
(,
טוב
הכי
הג׳וב
זה
באקדמיה
חוקר
יותר
אותו
אפשר
אי
שבהם
משרד
מנכ״ל
אומר
מחו״ל״,
המחקר
מבחינת
מהיר
באופן
מות
$DN2$ומתקדמות$DN2$
המכללות
תקציב
ולעומת זאת
בעולם.
להרעיב
המדע,
יש שאלות רבותבעניין מצב האקדמיה והמחקרבישראל.
כי הוא פשוט לאיצליחלהשתקם״.
פרופ׳ אהוד בן גזית .״יש אתגרים
שלהם? איראן ,למשל .לפי מחקר
53.1
הציבוריות ל 2013 -הוא כ-
קי־
$TS1$קיפאון$TS1$,
למרות הפשרת תקציבים בשנים האחרונות ,לאחר שנים של
(גידול של כ129 -
מיליארד שקל
בחו״ל.
המתחרים
$DN2$קיפאון $DN2$,המחקרהישראלי מידרדר מול המרכזים
פאון,
שבו לגבולם
לעומת השנההקודמת).
נחשקות וחזרו לחקור בישראל
אקדמיות
משרות
חוקרים בולטים שעזבו
האקדמיה :האם היא מקום
קיימות שאלות הנוגעות למהות
שתפקידה העיקרי להכשירבעלי מקצוע? היכן יש
למחקר ,או
האיראני
האיום
מאיפה חזר
החוקר
תחום
עום
לאן הגיע
תשתיות? בציוד מו־
$TS1$מודרני$TS1$
בשיפוץ
לפי שעה מעמדה של ישראל
להשקיע את התקציב הציבורי
אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳רןקנטי
MIT
המחשב
מדעי
למעבדות?אולי דווקא בהחזרת חוקרים מצטיינים שיצאו
דרני
$DN2$מודרני$DN2$
העולמית איתן ,וכ־
$TS1$וכמה$TS1$
בזירת המחקר
לחו׳׳ל ולא חזרו?בכלל ,האם המדינה צריכה לתת יותר משא־
$TS1$משאבים$TS1$
$וכמה $DN2$מהאוניברסיטאותהישראליות
מה
אוניברסיטת בוסטון
הטכניון
הנדסה ביו רפואית
פרופ׳ עמית מלר
$DN2$משאבים $DN2$למחקר שימושי ,כמו הנדסה ומחשבים ,על חשבון מחקר
בים
בהן האוניברסיטה העברית והט־
$TS1$והטכניון$TS1$
אוניברסיטת בר אילן
הרווארד
משה בר
פרופ׳
אוניברסיטת
חקר המוח
פילוסופיה והיסטוריה?
בסיסי כמו
מדורגות באופן קבוע בר־
$TS1$ברשימת$TS1$
כניון
הטכניון$DN2$
אבל אחרי כל זה ,אנו ממליצים הפעם לקורא לעשות את
המובילים
שימת
$ברשימת$DN2$
אוניברסיטת ברקלי
ד׳׳ר
המחקר
מוסדות
הטכניון
אנרגיה סולארית
לילך
עמירב
מה שמציעים ועושים רוב החוקרים החדים והמקוריים באקדמיה
בעולם ,אבל החגיגהעלולהלהס־
$TS1$להסתיים$TS1$
ד״ר עופר יזהר
מכוןויצמן
סטנפורד
אוניברסיטת
נוירוביולוגיה
לעזוב לרגע את
(או כך לפחות הם סיפרו
תיים
לנו):
הסתיים $DN2$בשנים הקרובות .מחקר שערך
התועלתנות,
המחקר עול
מעבדות
ד״ר יפתח הייטנר
אתניהול הזמן ואת ההשקעה בתמורה לתשואהכלשהי .פשוט
אוניברסיטת תל אביב
המחשב
צוות ממוסד נאמן שבטכניון ברא־
$TS1$בראשות$TS1$
מדעי
כויקתסופנ^י^»—^£
תתייחסו לקריאה כאל מחקר בסיסי .קחו סיכון ,מה כבריכול
בראשות $DN2$פרופ׳ אורי קירש ,מצא אמנם
שות
אוניברסיטת ברקלי
ד׳׳ר גיא ברטל
הטכניון
פיסיקה
להיות?
שישראל מדורגת רביעיתבעולם
במידה מסוימת.

משפטים

פרופ'אורליליבל הפקולטה למשפטים,
באוניברסיטת תל אביב
פרופסור אורח

רפואה

ד״ר עידו בצלת,
באוניברסיטת

מרצה בכיר וחוקר

בראילן

ותנאים לאנשים
ולא יעשו שום דבר אחר .הם לא חייבים לחשוב על דברים
מועיליםלחברה ,יש להם קביעות עד הפנסיה ,והםאפילו זוכים
ולהערכה ציבורית בקרבהקהילה .במלים אחרות:להיות
לכבוד
כדי

שיחשבו

פיסיקה

פרופ' אבישיגל־ים
לפיסיקה במכון ויצמן למדע

חוקר בכיר

במחלקה

״למחקר עצמו אין השלכות יישומיות ,אבל
לטכנולוגיה שת־
$TS1$שתשמש$TS1$
המשפט נפתחים יותר לקבל את הדברים היותר
״המחוקק ובתי
״האתגרהגדול הואלהפוך את הננו רובוטיקה
להוביל.
עלהכיוונים היישומיים שאליהם המחקריכול
מתמקדים ביישומים
$DN2$שתשמש $DN2$אתכולם בחיי היוםיום .המחקריםשלנו
שמש
אקדמיים ,כי הם מבינים שהדוקטרינות מתיישנות .המחקר שלי
טכנולוגיים שישרתו אותו,
מאתנו,למשל,מעורבות בפיתוח שלכלים
בין היתר ברפואה,חינוך ,תעשייהוביטחון.הבעיות של היום מחייבות
המשפטית שמניחה הנחות המבוססות
מאתגר את האורתודוקסיה
ואחת הדוגמאות היא העבודה של חוקרי מכון ויצמן עלטלסקופ החלל
מיליוןדולרלקבוצת חוקרי סרטן ,קר־
$TS1$קרנות$TS1$
מחקר רב תחומי .במקום לתת
רציונליים,
שאנשים הם
על תוכנותכלכליותקלאסיות ,למשל
להיות משוגר
העל־סגול ,מתוכנן
הטלסקופ ,בתחומי
הישראלי הראשון.
ביולוג ,מתכנת
מיליוןדולרלקבוצה שתכלול
$DN2$קרנות $DN2$נכונות יותר לתת
נות
שהשוק משוכלל ושהארגון הוא קופסה שחורה בלילהבין את
הישראלית ,מוסדות אקד־
$TS1$אקדמיים$TS1$
בשנת  2018בשיתוףנאס״א ,סוכנותהחלל
ומהנדס שינסו יחדלהביןולפתור סרטן .כיום יש יותר הזדמנויות
הקשרים בין אנשים בתוך הארגון .מה שאני עושה הוא בעצם לפ־
$TS1$לפתוח$TS1$
הישראליות ,תע״אואלאופ״.
מיים
$DNלפתוח $DN2$את הקופסה השחורה שלהארגון״.
תוח
$DN2$אקדמיים $DN2$בארצות הברית וכמובן התעשיות
פרועים״.
למחקרים רב תחומיים ומחקרים שמבוססים עלרעיונות
האתגר

הוא
להצביע

המחקר דורש

