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  العلم والتكنولوجيا يف إسرائيل
1980- 1981  

 
  احملتويات

  
  صفحة      

 xiii    قائمة اجلداول

  
 xv     تقديم

  
  

 1  م والتكنولوجيا ومؤسسات التعليم العايلوتطور العل  : األول القسم

  3  خلفية عامة   :أوالً
  3  ـ اجتاهات وتطورات أساسية خالل ثالثين عاماً   
  16  ـ ثالثون عاماً على إنشاء معهد وايزمن للعلوم   

  20  تطورات جديدة يف مؤسسات التعليم العايل  :ثانياً
  20  ماته ونشاطاته مه: جملس التعليم العايلـ   
  21  طالب  59000ـ عدد طلبة اجلامعات   
  22   ـ مؤسسات التعليم والبحث  
  24  ـ مراكز جديدة يف جامعة تل أبيب   
  25  للبحث والتنمية يف اجملال الصناعي " موفت"ـ مؤسسة   
  26  ـ مركز التعليم التكنولوجي   
  29  ـ املركز التكنولوجي التعليمي   

  32   عات والبحث العلمي ـ نقد وتقويموضع اجلام  :ثالثاً
  32  ـ الكمية والنوعية يف اجلامعات   
  35  ] نقاش يف الكنيست[يل ـ وضع التعليم العايل والبحث العلمي يف إسرائ  

  
 45  سياسة البحوث والتنمية   : ثاينال القسم

  47   السياسة احلكومية  :أوالً
  47  ] وزارة الصناعة والتجارة والسياحة[ـ البحوث والتنمية   
  48  ـ نشاطات اجمللس القومي للبحوث والتنمية   

  50   نفاق وامليزانيةاال  :ثانياً
  50  ـ ثلث ميزانية البحوث والتنمية لألغراض العسكرية   
  51  وث والتنمية الصناعية وتنفيذها ـ ميزانية البح  

 xvii     مقدمة
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  56   التطبيق والتنفيذ  :ثالثاً
  56  ـ ال خيار إال التصدير التكنولوجي   
  57  ـ تطوير البحوث والتنمية يف اجملالين الصناعي والزراعي   
  59  ـ البحوث التطبيقية يف جامعة بن ـ غوريون   
  60  ـ البحوث والتنمية كحافز لتطوير الصناعة   
  64  ـ حجم األعمال البحثية وبراءات االختراع   
  65  ـ توسيع مركز الصناعات العلمية   
  65  ـ هل وضع البحث يف إسرائيل سليم؟   

  
 67   والصناعة العسكرية التكنولوجيا  : ثالثال القسم

  69  تطور الصناعة العسكرية والثقافة التكنولوجية   :أوالً
  69  ـ الصناعة العسكرية والصناعة اجلوية   
  71  ـ الثقافة التكنولوجية لقادة امليدان ـ ملاذا وكيف؟   
  76  ـ املهن التقنية يف سالح اإلشارة واإللكترونيات   
  77  ـ دورة للتقنيين اإللكترونيين العاملين يف اجليش اإلسرائيلي   

  78  أسلحة جديدة من إنتاج الصناعة العسكرية   :ثانياً
  78  ] وزارة الدفاع[ـ وحدة البحوث والتنمية   
  78  ) رفائيل(ـ هيئة تطوير وسائل القتال   
  79  سلحة جديدة ـ رفائيل تنتج أ  
  80  والصناعة اجلوية " ألتا"ـ شركة   
  81  ـ إسرائيل تطور صاروخاً ومدفعاً ضد الصواريخ   
  82  ـ رادار لرصد املناطق اخملفية   
  82  ـ جهاز استطالع إلكتروين بصري   
  83  ـ هوائي جديد لسالح املدرعات   
  83  ـ سياج ذو أجهزة حس إلكترونية   
  83  وسائل جوية جديدة من إنتاج الصناعة اجلوية  ـ  
  84  ـ قنبلة ضد الدروع   
  85  وريون ـ إدخال حتسينات جديدة على دبابة سنت  
  85  ـ آالت جديدة لسالح املدرعات   
  86  ـ تطوير دبابة إنقاذ جديدة   
  86  ـ جهاز جديد إلطفاء احلرائق يف الدبابات   
  87  تنتج جهازاً لترميم الدبابات " أوردان"ـ شركة   

  88  حجم الصادرات العسكرية   :ثالثاً
  88   1980ازدياد الصادرات العسكرية يف سنة  ـ  
  88  ية يف زيادة الصادرات دور الصناعة العسكرـ   
  89  إسرائيل أكبر مصدّر للسالح بعد الدول الكبرى ـ   
  89   مليون دوالر حجم صادرات الصناعة اجلوية 350 ـ  
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  91   تعاون إسرائيل مع جنوب إفريقيا وأميركا يف إنتاج أسلحة تدميرية  :رابعاً
  91  " اليف"ـ إسرائيل وجنوب إفريقيا تطوران معاً غواصة نووية وطائرة   
  91  " اليف"ـ إسرائيل تطلب من الواليات املتحدة خبرة إلنتاج طائرة   

  
  93   التكنولوجيا والصناعة املدنية  : رابعال القسم

  95   الصناعة بين احلاضر واملستقبل  :أوالً
  95  ـ البنية التنظيمية   
  97   ـ االنتشار اجلغرايف  
  100   1990ـ  1978ـ خطة التنمية الصناعية للسنوات   

  104  تكنولوجية منتوجات صناعية قائمة على الكثافة العلمية وال :ثانياً
  104   بناء جهاز ليزر صناعيـ   
  104  شركات جممع كالل الصناعي ومنتوجاتها ـ   
  107  شركة موتوروال ومنتوجاتها اإللكترونية ـ   
  108  جمموعة شركات أجهزة الكهرباء واملراقبة ـ   
  109   مصنع حمركات عسكري ينتج للسوق املدنية ـ  
  110  معدات ثقيلة للنقل ـ   
  111  الفنية  جلميع املعدات" سولكور"شركة ـ   
  112  شركة مولدات الطاقة ـ   
  112  جهاز جديد لتكييف الهواء ـ   
  113  ات البوتاسيوم رمنتوجات جديدة لنتـ   
  113  الصناعة املتطورة والبحث والتنمية والتصدير ـ   
  114  ـ تفوق نتاج املستخدم يف الصناعة اإللكترونية   
  115  % 60االستثمارات الصناعية تشهد انخفاضاً بنسبة  ـ  
  115  صادرات الصناعة الكيبوتسية  انخفاضـ   
  117  الصادرات العسكرية تتفوق على الصادرات املدنية  ـ  

  119   رونيةتقنية اإلنسان اآليل واحلواسب اإللكت  :ثالثاً 
  119  ) 1(الثورة الصناعية الثانية : ـ اإلنسان اآليل يف إسرائيل  
  120  ) 2(مصانع من دون عمال : ـ اإلنسان اآليل يف إسرائيل  
  122  ـ بامت ـ شركة اآلالت األوتوماتيكية واإلنسان اآليل   
  123  مصانع يف الصناعة الكيبوتسية  4ـ اإلنسان اآليل يف   
  123  ـ دور احلواسيب اإللكترونية يف إسرائيل   
  126  للحواسب اإللكترونية " ألبت"خسائر شركة  ـ  
  126  لكتروين يف خدمة التعليم احلاسب اإل ـ  

  128  التكنولوجيا والزراعة   :رابعاً
  128  حملة عامة : ـ الزراعة واملكننة  
  129  ـ الري بالوسائل األوتوماتيكية   
  130  ألجهزة الري " ليغو"ـ مصنع   
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  130  تطور أجهزة الترشيح " أركيل"ـ شركة   
  131  .ـ زراعة النباتات الطبية   

  131   استخدام الطاقة الشمسية لتجفيف اخلضرواتـ  
  

133  التكنولوجيا وبدائل الطاقة   : ساخلام القسم

  135   لنووية ـ الدوافع واألهدافالطاقة ا  :أوالً
  135  حتديات وغايات : التكنولوجيا النووية يف إسرائيل ـ  
  137  هرباء دوافع إقامة مفاعل لتوليد الك ـ  
  139  قناة البحرين واملفاعالت النووية  ـ  
  140  ملياران من الدوالرات كلفة بناء املفاعل  ـ  
  140  دُرست مواقع لبناء حمطة طاقة نووية حتت األرض  ـ  
  141  إسرائيل ال تستطيع وحدها بناء املفاعل  ـ  
  141  ـ كنديون عرضوا على إسرائيل مفاعالً نووياً   
  142  ـ هل ستزود أميركا إسرائيل باملفاعالت؟   
  143  إسرائيل تفضل املفاعل الكندي ـ   
  145  إسرائيل بحاجة ملحة إىل مفاعالت نووية : ـ بروفيسور حوريف  
  145  ـ إنتاج اليورانيوم يبدأ قريبًا   
  145  ـ مركز ناحل سوريك وصناعة الذرة   

  147   للطاقة مصادر أخرى  :ثانياً
  147  البحوث والتنمية : ـ وزارة الطاقة واإلنشاءات  
  147   1985ـ استهالك الكهرباء يف سنة   
  148  ـ إقامة مروحة كهربائية لتوليد الكهرباء بالقرب من معالوت   
  148  تبني جهازاً لالقتصاد يف الطاقة " لكتراا"ـ شركة   
  149  ز يعمل بالطاقة الشمسية لتوليد البخار ـ جها  
  150  ـ أجهزة جديدة لتوليد الكهرباء   
  150  ء النفط ـ الصناعة البتروكيماوية وتمويل شرا  
  151  ـ ندوة التقنية احلياتية والطاقة   

  
153   التوسع العلمي والتكنولوجي ـ نقد وتقويم  : السادس قسمال

  155  ـ عقبات تواجه نمو الصناعة   
  156  ـ تيارات مقلقة للصناعة   
  157  ـ التكنولوجيا يف إسرائيل   
  159  ـ عمل البحث والتنمية يعاين من نقص يف الكوادر املتدربة   
  159  نقض لسياسة التنمية احلاضرة  ـ  
  161  ـالنقص يف االستثمارات والبدائل   
  163  ؟ ـ هل بلغ التوسع التكنولوجي مداه  
  164  ـ ال خالص لالقتصاد إال بمضاعفة اإلنتاج   
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  165  مليارات دوالر استثمارات يف الصناعة حتى نهاية العقد  10.5ـ   
  165  ـ أوروبا مفتاح الصادرات اإلسرائيلية   
  166  الصناعة واجلامعات بال خطوط متوازية  ـ  

  
169     تعريف املصادر

  
171    بأسعار صرف العملة اإلسرائيلية بالنسبة إىل الدوالر قائمة

  
  

  قائمة اجلداول
  

  القسم األول
  6  مؤشرات للمقارنة الدولية للكثافة والنشاطات يف البحث والتنمية   :1ـ  1
  7  عدد الطلبة وأصحاب الشهادات اجلامعية من السكان   :2ـ  1
  8  مؤشرات ملقارنة بنية النشاك العلمي يف إسرائيل ويف دول متطورة أخرى   :3ـ  1
  8  النسبة املئوية للعلماء الذين ينشرون مقاالت يف النشريات العلمية والدولية   :4ـ  1
  10  التنمية يف اجملال املدين مصادر تمويل البحث و  :5ـ  1
  11  النسبة املئوية للتمويل احلكومي من جمموع اإلنفاق على تنفيذ البحث والتنمية يف اجلامعات والصناعة   :6ـ  1
  11  متطورة أخرى  التمويل احلكومي للبحث والتنمية يف إسرائيل ودول  :7ـ  1

  
  

  القسم الثاين
  51  1980ـ  1977ميزانية التنمية الصناعية والتغييرات التي أدخلت عليها،   :1ـ  2
  يرات التي طرأت عليها،امليزانيات األصلية للمساهمة يف البحوث والتنمية الصناعية، والتغي  :2ـ  2

   1979و  1978واإلنفاق الفعلي خالل العامين املاليين 
  

53  
  55   1979 -1977مشاريع البحث الصناعية والهبات اخملصصة لها،   :3ـ  2

  
  القسم الرابع

  السكان واملستخدمون، واملستخدمون يف الصناعة يف البلد بأسره وأقضية الشمال واجلنوب   :1ـ  4
   1978 -1955والقدس، 

  
96  

  99   1978، 1975، 1965، 1955توزع العمالة يف األقضية يف السنوات   :2ـ  4
  102   1990 -1978اإلنتاج والتصدير والعاملون خالل السنوات   :3ـ  4
  103  بنية الفروع بالنسبة املئوية   :4ـ  4
  103  .1990، 1983، 1978احتياطي رأس املال الثابت خالل السنوات   :5ـ  4
  106   1979 -1976وصادراتها وأرباحها، " كالل تعسيوت"مبيعات شركة   :6ـ  4
  116   1980 -1979صادرات الصناعة الكيبوتسية، تطور   :7ـ  4
  116  صادرات الصناعة الكيبوتسية بحسب الفروع   :8ـ  4
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  117  ) 1980(كات صادرات اجلمعية الكيبوتسية بحسب احلر  :9ـ  4
  118   1981 -1980نسبة الصادرات العسكرية من الصادرات املدنية،   :10ـ  4

  
 


