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לכבוד:
עו"ד נועה שליט
התנועה לחופש המידע
שלום רב,
הנדון :בקשתך למידע – רשימת חברים בוועדות ציבוריות – משרד המדע והטכנולוגיה
לבקשתך ,להלן רשימת החברים בוועדות הציבוריות שמונו בשנים האחרונות על ידי שר
המדע והטכנולוגיה על פי הרישומים הקיימים אצלנו .המידע מכיל את שמות החברים,
תפקידם ומינם .במקרים שבהם היה קיים פירוט נוסף באשר להשתייכות לאוכלוסייה
הערבית ,צוין .במקומות שבהם יש תתי ועדות ,צוינו רק שמות יו"ר תת הוועדה .נציין כי לא
כל המינויים המצוינים כאן עדיין בתוקף  -בחלק מהמקרים פג תוקף המינוי.
 .1הוועדה לגיבוש מדיניות החלל האזרחית של ישראל לשנים הקרובות
שם החברים בוועדה

מין

תפקיד

מר פרץ וזאן )יו"ר הוועדה(

מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה

ז

פרופ' יצחק בן ישראל

יו"ר סוכנות החלל הישראלית

ז

מר שלמה פילבר

מנכ"ל משרד התקשורת

ז

מר אבי בלסברגר

מנהל סוכנות החלל הישראלית

ז

מר אמנון הררי

ר' מנהלת תכנית אתגר במפא"ת ,משרד

ז

הבטחון
מר ינון בן-צור

ראש חטיבת מיזמים טכנולוגים ,נציג המטה

ז
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לביטחון לאומי
סגן המדען הראשי לטכנולוגיה  ,נציג המדען

צחי שנרך

ז

הראשי במשרד הכלכלה
פרופ' מינה טייכר

אוניברסיטת בר-אילן – נציגת אקדמיה

נ

פרופ' חיים אשד

ראש וועדת החלל במועצה הלאומית

ז

למחקר ופיתוח

 .2ועדת הקבע למו"פ אזורי
שם החברים בוועדה

תפקיד

מין

ד"ר סמאר מרעי

מדען בעל מעמד ממוסד להשכלה
גבוהה או ממכון מחקר בתחומים
הרלוונטיים לפעילותם של מרכזי
המו"פ ,אחד מהם לפחות פעיל
במכללה אקדמית )אחד מהם  -יו"ר(
מדען בעל מעמד ממוסד להשכלה
גבוהה או ממכון מחקר בתחומים
הרלוונטיים לפעילותם של מרכזי
המו"פ ,אחד מהם לפחות פעיל
במכללה אקדמית )אחד מהם  -יו"ר(
יו"ר
מדען בעל מעמד ממוסד להשכלה
גבוהה או ממכון מחקר בתחומים
הרלוונטיים לפעילותם של מרכזי
המו"פ ,אחד מהם לפחות פעיל
במכללה אקדמית )אחד מהם  -יו"ר(
נציג המשרד ,בעל תואר שלישי
בתחומים הרלוונטיים לפעילותם של
מרכזי המו"פ ובעל ניסיון במחקר
בתחומים כאמור

ז

מקרב
האוכלוסיה
הערבית
כהגדרתה
בחוק

פרופ' יעל מישאל

יו"ר פרופ' יוסף שטיינברג

ד"ר חגית שווימר

כן

נ

ז

נ
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נציגת משרד הכלכלה
נילי שלו *
נציגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר
גב' אורית שמואלי *
נציג משרד לפיתוח הנגב והגליל
יניב שטרן
נציג משרד האוצר
מיכל גלברט
נציג ,שאינו עובד מדינה ,שהוא בעל
נאוה ארצי
ניסיון בתחום החינוך הבלתי פורמלי
והפעילות הקהילתית ,או מומחה
בתחום זה
נציג ,שאינו עובד מדינה ,שהוא בעל
ד"ר נאוה בן צבי
ניסיון בתחום החינוך הבלתי פורמלי
והפעילות הקהילתית ,או מומחה
בתחום זה
נציג ,שאינו עובד מדינה ,בעל ניסיון
חיים רוסו
או מומחיות בתחום היישומי במגזר
התעשייתי
נציג ,שאינו עובד מדינה ,בעל ניסיון
מיכאל דיין
או מומחיות בתחום היישומי במגזר
התעשייתי
מדען בעל מעמד ממוסד להשכלה
פרופ' יעל מישאל
גבוהה או ממכון מחקר בתחומים
הרלוונטיים לפעילותם של מרכזי
המו"פ ,אחד מהם לפחות פעיל
במכללה אקדמית )אחד מהם  -יו"ר(
* טרם אושר המינוי סופית ,נמצא בתהליך.

נ
נ
ז
נ
נ

נ

ז
ז
נ

 .3המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי
שם החברים
בוועדה

תפקיד

מין

פרופ' משה ארנס

יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי

ז

פרופ' יגאל כהן

חבר בהמלצת נשיא האקדמיה  +המועצה להשכלה גבוהה
אוניברסיטת בר-אילן

ז

פרופ' דן פסיג

חברה בהמלצה נשיא האקדמיה  +המועצה להשכלה גבוהה
אוניברסיטת בר-אילן

ז

פרופ' תמר דיין

המחלקה לזאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

נ

תא"ל עוזי עילם

משקיף מטעם מערכת הביטחון

ז
נ
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ד"ר מרים ברקת

חבר בהמלצת מדען ראשי משרד הכלכלה ונשיא התאחדות
התעשיינים
בתאור ,תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ

חיים רוסו

חבר בהמלצת מדען ראשי משרד הכלכלה ונשיא התאחדות
התעשיינים
אלביט מערכות ,סגן נשיא למצוינות הנדסית וטכנולוגית

ז

קובי ורטמן

חבר בהמלצת מדען ראשי משרד הכלכלה ונשיא התאחדות
התעשיינים
אינסייטק ,מנכ"ל

ז

פרופ' דפנה שוורץ

הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון .מנהלת מרכז
בנג'יס ליזמות וניהול הייטק ,המחלקה למנהל עסקים
כלכלנ/ית בהמלצת בנק ישראל

נ

פרופ' יהודית בירק

הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית ,רחובות
חבר/ת אקדמיה בהמלצת נשיא האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים

נ

פרופ' מינה טייכר

חברה מדענית בהמלצת פורום המדענים הראשיים
אוניברסיטת בר-אילן

נ

פרופ' שוש ארד

חברה מדענית בהמלצת פורום המדענים הראשיים
המרכז האקדמי רופין ,מכללת רופין ,נתניה

נ

פרופ' נדב לירון

חבר מדען בהמלצת פורום המדענים הראשיים
הפקולטה למתמטיקה ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

ז

פרופ' אודי גזית

חבר מדען בהמלצת פורום המדענים הראשיים
המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב

ז

פרופ' בת שבע אילון

יועצת המועצה למחקר ופיתוח אזרחי בתחומי תקציבים,
מנהל ומערכות מחקר ופיתוח
מכון ויצמן

נ

 .4יושבי ראש של תתי-ועדות של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי
שם יו"ר הוועדה

שם תת הוועדה

מין
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פרופ' דוד הורן
חיים רוסו
פרופ' דובי שוורץ
פרופ' חיים אשד
פרופ' דוד פסיג
פרופ' מינה טייכר
פרופ' רפי בראל
דני גולד.
פרופ' אודי גזית
פרופ' תמר דיין

הוועדה הלאומית לתשתיות מחקר
לאומיות
הוועדה לקשרי אקדמיה תעשיה
הוועדה הלאומית לאנרגיה
הוועדה הלאומית לחלל.
הוועדה הלאומית למתודולוגיה בתחום
מדיניות מחקר ופיתוח
הוועדה הלאומית לתיאום קשרי חוץ
בין-לאומיים.
הוועדה הלאומית להעצמת הפריפריה
וחדשנות טכנולוגית.
הוועדה הלאומית בתחום הסייבר.
הוועדה הלאומית למדעי החיים
והרפואה
הוועדה הלאומית למו"פ סביבתי

ז
ז
ז
ז
ז
נ
ז
ז
ז
נ

 .5המועצה הלאומית לקידום נשים
שם החברים בוועדה

תפקיד

מין
נ

פרופ' נאוה רצון

יו"ר המועצה
אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אלה שטראוס

מנהלת המועצה
מנהלת תחום כימיה חומרים אנרגיה וננו
טכנולוגיה -משרד המדע וטכנולוגיה

ד"ר ברכה חלף

מדענית ראשית של משרד האנרגיה

ד"ר אביבה בריינר

מפמ"ר מדע וטכנולוגיה מנהלת תחום
מדעים ,משרד החינוך

תא"ל שרון ניר

יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר בצה"ל

נ

נ

נ

נ
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נ

פרופ’ יפה זילברשץ

יו"ר ת"ת מל"ג

מור שמגר

יו"ר פורום הנשים בתעשייה

תאיר איפרגן

מנהלת מה"ט )המכון הממשלתי להכשרה
בטכנולוגיה ובמדע(

ד"ר יעל פרואקטו

המשרד לשוויון חברתי.

ד"ר אוה מדזי'בוז'

הרשות לקידום מעמד האישה -המשרד
לשיון חברתי.

נ

נ

נ

ה

שם יו"ר הוועדה

שם תת הוועדה

מין

יו"ר הועדה לאקדמיה -פרופ'
חנה הרצוג

יו"ר שוות  -המרכז לקידום נשים בזירה
הציבורית ,מכון ון ליר ,ירושלים
ואוניברסיטת תל אביב

נ

יו"ר ועדת תעשייה -עו"ד מיכל
גרא מרגליות

מנכ"לית שדולת הנשים

נ

יו"ר ועדת החינוך -ד"ר יהודית
אברהמי

מכללת בראודה יועצת נשיא המכללה
למעמד האשה הרשת הארצית של נשים
במדע בטכנולוגיה ובהנדסה

נ

בברכה,
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ליבי עוז
ממונה יישום חוק חופש המידע
משרד המדע והטכנולוגיה
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