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?  למה גלובלי

כנס הרצליה

מינה טייכר

2.2.10
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 טהור " כחול לבן"למה לא?

פ בינלאומיים בשירות מחקר כחול לבן"קשרי מו

מחקר כחול לבן בשירות מדיניות החוץ



4

פ בינלאומיים כתשתית הכרחית  "קשרי מו

למחקר כחול לבן  

  המדע הוא גלובלי

פ בינלאומיים מנוע הצמיחה ייעצר"בלי קשרי מו

למזרח, לאירופה, ב"מארה?

  (להבדיל מהרמה המוסדית והאישית)יש צורך בהסכמים ברמה הלאומית

  ארץ מוקפת אויבים
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מחקר כחול לבן בשירות מדיניות החוץ

  מיצוב מדינת ישראל

נווה'משלחת סגני נשיא בז

חיזורים של מדינות נילוות לאירופה

לחתימת הסכמים עם מדינות ענייות בטכנולוגיה" קשתום"לחץ מ

טיאוון

קרואטיה

 פרויקטים מזרח תיכון–SESAME

דרך אחורית לאחוד האירופאי

Start-up Nation

The Story of Israel’s Economical Miracle
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Back door to the EU

on 16 July 2007 a contract was signed between Israel and the EC –

Israel became associate  member for R&D of the EU

 .

    .
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!אפילו אירן
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פ בינלאומיים"לקשרי מוהוועדה הלאומית
  חברי הוועדה
ר הוועדה"יו, אילן-אוניברסיטת בר,פרופ מינה טייכר

פ"חברת המועצה הלאומית למו, יהודית בירק' פרופ

פ"חבר המועצה הלאומית למו, דוד הורן' פרופ

א"אוניברסיטת ת,סגן נשיא למחקר ופתוח, אודי גזית' פרופ

משרד המדע והטכנולוגיה, אילנה לוי' הגב

משרד הבריאות,המדען הראשי, בנימין שרדני' פרופ

משרד הבריאות  , דר בני לשם

האוצר, אגף התקציבים, מר ראובן כוגן

ת"ל ות"מנכ,  מר סטבן סתיו

המועצה להשכלה גבוהה, תחום מחקר וקשרי חוץ, גלית אייזמן' גב

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מר בוב לפידות

התעשייה והתעסוקה, משרד המסחר, לשכת המדען הראשי, מינה גולדיאק' גב

משרד החוץ, קשרי תרבות ומדע, פנינה אלעל' הגב

ל "מנכ, מר מרסל שטוןISERD
ב למחקר ולפיתוח תעשייתי"ארה-לאומית ישראל-מנהל הקרן הדו, מר איתן יודלביץ

פ"יועץ המועצה הלאומית למו, מר גורי זילכה

פ ומרכזת הועדה"יועצת המועצה הלאומית למו, גרשון-זלינה בן' דר

:מוזמנים

פ"ר המועצה הלאומית למו"יו, עודד אברמסקי' פרופ

פ"מנהל  המועצה הלאומית למו,רוני דיין' דר

פ"לית המולמו"מזכ, פרידה סופר' גב
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פ בינלאומיים"מנדט הוועדה לקשרי מו

זהוי כפילויות וחסרים, מיפוי ותאום1.

פעילות ממלכתית  מול הממשלה וביצוג המדינה2.

קביעת סדרי עדיפויות3.

מסקנות והמלצות  4.
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מיפוי

:פ בינלאומיים לפי"מיפוי קשרי מו

נציגות בהתאגדויות בינלאומיות.1

שיתופי פעולה עם אירופה  . 2

לטראליים ברמה הממלכתית-שתופי פעולה בי. 3

זרקור על שיתופי פעולה יחודיים . 4

שתופי פעולה בין מוסדיים. 5

חברות מדענים ישראליים בפורומים בינלאומייים. 6
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נציגות בהתאגדויות בינלאומיות.1

OECD(   א1

אגודות מקצועיות  (ב1

אקדמיות למדעים( ג1

מתקני מחקר בינלאומיים( ד1

ארגונים בינלאומיים  אחרים(ה1
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שיתופי פעולה עם אירופה. 2

התוכנית השביעית(א2

ממשלתיות-תוכניות אירופיות בין ( ב2

תוכניות אירופיות אחרות(ג2
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לטראליים-שתופי פעולה בי. 3

לטראליים-הסכמים ממשלתיים בי( א3

לאומיות  -קרנות ממשלתיות דו( ב3

לאומיות  -קרנות עצמאיות דו( ג3

שתופי פעולה של האקדמיה הלאומית( ד3

ת"שתופי פעולה של ות( ה3

שתופי פעולה של הקרן הלאומית למדע( ו3
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שיתופי פעולה יחודיים.  4. 

שיתוף פעולה עם גרמניה ( א4

שיתופי פעולה עם מדינות ערב( ג4
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שתופי פעולה בין מוסדיים. 5

אוניברסיטאייםהסכמים בין( א5

הסכמים עם מכוני מחקר ממשלתיים( ב5

הסכמים בין אוניברסיטאות לתעשיות עתירות ידע( ג5
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ת  בוועדות ופורומים /חברות ישראלי. 6

בינלאומייים

וועדות קבועות( א6

הוק-וועדות אד( ב6
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התפלגות הסכמים בינ"ל עיקריים

FP7, 250,000, 53%

CERN, 5,000, 1%

ESRF, 5,000, 1%

BSF, 50,000, 11%

GIF, 55,000, 12%

BIRD, 40,000, 8%

BARD, 45,000, 9%

אחר, 25,000, 5%

FP7

CERN

ESRF

BSF

GIF

BIRD

BARD

אחר
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?ומה עושים
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תוכנית עבודה 

מיפוי ותיאום. 1

מיפוי
  מיפוי כל הפעילות המדעית בהקשר בינלאומי

המוסדית והיצוגית, ברמה הממלכתית

אלגוריתם לעדכון שוטף

תיאום
פ הבינלאומיים בין הגורמים  "תיאום קשרי המו

.  זיהוי חסרים וחפיפות, השונים בישראל
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תוכנית עבודה 

פעילות ממלכתית  . 2

פעילות מול הממשלה:
בחינת תוכניות שישראל לא חברה בהן:  האיחוד האירופי

הערכות ומצוב  –לאומיות  העצמאיות-הקרנות הדו

ייצוג המדינה ב:
 וועדה למדינית מדע שלOECD  ותתי הוועדות

 רשתות של בסיסי נתונים ,ESFRI ,  ארגונים  ומוסדות

'מאגרי נתונים סטטיסטיים וכו,כלל אירופיים שונים

יזמויות להצטרפויות חדשות
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תוכנית עבודה 

קביעת סדרי עדיפויות. 3

ניתוח עלות תועלת של , לטרליות-תוכניות בי

זהוי תחומים מעדפים  לפי  , תעדוף מדינות, ההסכמים

בתאום עם  )קביעת יעדים לטווח ארוך  , מדינה

(המשרדים

הגדרת סדר  : שותפויות במתקני מחקר בינלאומיים

,  (ם בועדה"ר ות"יו)עדיפויות  

זהוי חסרים

פ הממשלתי מנקודת מבט בינלאומיית"המו
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תוכנית עבודה 

מסקנות והמלצות. 4

גבוש מסקנות

  הצגת פעילות והמלצות הוועדה לוועדת השרים

למדע וטכנולוגיה

ח שנתי"דו
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תודה על תשומת הלב


