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 ---הודעה לעיתונות ---

מחריפה הפגיעה במו"פ בישראל
עשרות חוקרים יפוטרו בעקבות סגירת המרכז לחקלאות ימית באילת
•

משרד התשתיות מסרב להעביר את חלקו בתקצוב המרכז לחקלאות ימית באילת ,בסך  4מיליון שקל,
ועקב כך מרחפת על המרכז סכנת סגירה

•

המרכז לחקלאות ימית באילת הוא המקום היחיד המקיים חקלאות ימית בישראל ,והוא חתום על עשרות
פיתוחים מתקדמים בתחום ,עם תרומה אדירה לכלכלה הישראלית

•

חוקרי המרכז הם בעלי שם עולמי בתחום ,ובעקבות הסגירה הם צפויים להיקלט במוסדות מחקר
יוקרתיים בחו"ל

•

ללא כל דיון ,ובניגוד להמלצות שתי ועדות מקצועיות ,וכל המומחים בתחום ,צפוי המרכז להיסגר ,בשל
שרירות לב ביורוקרטית

•

ד"ר עמוס טנדלר ,מנהל המרכז " חבל ,שבגלל ארבעה מיליון שקל יחוסל מפעל בעל מעמד ייחודי בארץ
ובעולם .זו פשוט חלמאות"

תל אביב יום רביעי  01נובמבר 2006

המרכז לחקלאות ימית באילת )מלח"י( יסגור בעוד כחודשיים אם לא ימצא פתרון תקציבי להמשך פעילותו בשנת
התקציב הבאה זאת חרף המלצה של שתי ועדות בדיקה ממשלתיות שהמליצו על המשך פעילותו.
סגירת המרכז תביא את הקץ על פעילותו של אחד מגופי המחקר המוערכים והפוריים ביותר בישראל ,שהיה חתום
בשנים האחרונות על עשרות פיתוחים בין לאומיים בתחום הים והדגה ,עם תרומה אדירה לכלכלה הישראלית ולייצוא
הישראלי.
המרכז ,היחיד בישראל ,עשוי להיסגר ,עקב סירובו של משרד התשתיות להשלים את חלקו במימון המרכז )משרד
האוצר כבר התחייב כי יעביר את חלקו לתקציב  ,(2007על-סך  4מיליון שקלים בלבד .ללא כל דיון ,ובניגוד להמלצות
שתי ועדות מקצועיות ,וכל המומחים בתחום ,צפוי המרכז להיסגר ,בשל שרירות לב ביורוקרטית .סגירת המרכז תביא
גם לפיטוריהם של עשרות חוקרים ,הפועלים במקום ,כולם בעלי שם עולמי בתחום .החוקרים צפויים להיקלט
במוסדות מחקר יוקרתיים בחו"ל.
בין הפיתוחים שהמרכז חתום עליהם :ביות דגי ים ,כמו לוקוס  ,בורי ודניס; הצלת דג הטונה הכחולה מסכנת
היכחדות; טיהור ביולוגי של שפכים ומי נחלים ונהרות; פיתוח חוות מסחריות של דגים ,אצות ופירות ים ,לגידול מחוץ
למים ,ועוד.
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זאת ועוד ,ב 16-בנובמבר אמור להיחנך במרכז מתקן פיילוט לגידול דגי הדניס מחוץ לים ,בעקבות החלטת ועדת
המומחים ,שהורתה על הוצאת כלובי הדגים ממי ים סוף .סגירת המרכז תעצור את הניסוי ותכרות את מטה לחמם
של היישובים באיזור ,שפרנסתם מבוססת על גידול דגי הדניס.

הצוות המקצועי במרכז ,כולל כ  50 -חוקרים  ,עוזרי מחקר וטכנאים בנוסף פועלים במסגרת מלח " י
סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחו " ל .המרכז גם מקיים שורה של שיתופי פעולה עם מוסדות
האקדמיה ובתי הספר בדרום.
ד"ר עמוס טנדלר ,מנהל המרכז" :סגירת המרכז תסב נזק בלתי הפיך לשם הישראלי בעולם ולכלכלה הישראלית
והיא חלק מהשחיקה המתמשכת בהון האנושי ובידע שיש בישראל .תרומת המרכז למדינה נאמדת בעשרות ובמאות
מיליוני דולרים ,חבל ,שבגלל ארבעה מיליון שקל יחוסל מפעל בעל מעמד ייחודי בארץ ובעולם .מדובר בחלמאות
גרידא".
ד"ר מוקי שפיגל ,חוקר בכיר במרכז" :חבל ,שמדינות רבות בעולם מכירות בערכו הייחודי של המחקר ,ובהון האנושי
שאצור בו ,אך המרכז עשוי לחסל את פעילותו תוך חודשים ספורים .סגירת המרכז תחסל גם את שיתוף הפעולה
האזורי שאנו מקיימים ,עם מצרים וירדן ,לטובת כלכלת האיזור." .
רקע :עד שנת התקציב הנוכחית קיבל המרכז את תקציבו משלושה מקורות ,משרד האוצר ,משרד התשתיות וקרנות
מחקר .השנה החליטה הממשלה לערוך רפורמה בכל תחום הפעילות המחקרית בישראל הממשלתית בישראל.
כחלק מהרפורמה בחנו שתי ועדות שונות את נושא מכוני המחקר הממשלתיים בישראל וקבעו כהמלצה לאחד
בין כלל מכוני המחקר הממשלתיים בישראל ובמקביל להפריד בין אלה לבין המרכז לחקלאות ימית .שתי הוועדות
קבעו שחשוב שהמרכז לחקלאות ימית ימשיך להתקיים.
בסופו של דבר הופרד המרכז לחקלאות ימית ממשרד התשתיות אך במקביל לא ניתן לו מענה תקציבי אחר.
למרות שמשרד האוצר התחייב להעביר את חלקו בתקצוב המרכז ,עשוי המרכז לסגור את שעריו בסוף השנה
הנוכחית ,כיוון שמשרד התשתיות מסרב להעביר את חלקו בתקציב .כך ,שנים ארוכות של מחקר ירדו לטמיון
ועשרות חוקרים ישראלים ובינלאומיים יפוטרו.
לפרטים נוספים,
נסים דואקnissim@unik.co.il ,03-6874055 ,054-52-1178 ,
רן אהרןrana@unik.co.il ,03-6874055 ,054-6687002 ,
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