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 ---הודעה לעיתונות---

נמשכת הפגיעה בהשכלה הגבוהה
עשרות חוקרים יפוטרו בעקבות סגירת המרכז לחקלאות ימית באילת

תל אביב יום חמישי  02נובמבר 2006

מרכז לחקלאות ימית באילת )מלח"י( יסגר 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
מסמלת את סוף פעילותו של אחד מגופי המחקר המוערכים והפוריים ביותר בישראל שהיה לאורך השנים אחראי
על עשרות פיתוחים בין לאומיים בתחום הים והדגה.
הישגים מדעיים:
•

לאחרונה הוקמה מערכת יבשתית לגידול  150טון דגים בשנה בבריכות ) פיילוט ( בהשקעה של מיליון
דולר במימון ממשלתי וציבורי  .מערכת זו ידידותית לסביבה ומציעה אלטרנטיבה לגידול יבשתי של דגים
בבריכות .הפיתוח של מלח"י מאפשר להמשיך את חקלאות הים ללא צורך בכלובי הדגים שפגעו במפרץ
אילת .במידה ויסגר מלח"י תרד ההשקעה לטימיון.

•

מלח"י פיתחה טכנולוגיה חדשנית הכוללת טיהור ביולוגי של שפכים ,פיתוח בנושא חוות מסחריות
של חקלאות ימית ועוד.

•

מלח " י עוסק במחקר ופיתוח של ביות מיני דגים חדשים כגון לוקוס  ,בורי ומינים נוספים והתאמתם
לגידול אינטנסיבי .

•

מלח"י פיתח את דג הדניס בוצע שנמצא כיום נמצא בכל בית בישראל ובעולם .

•

מלח " י הינו מכון מחקר ייחודי מסוגו בארץ ובעולם כולו  .סגירת המכון תביא לכך שלא תתקיים
בישראל תשתית לחקלאות ימית  ,שכן לא קיים בישראל אף גוף העוסק בנושא זה מלבד מלח " י .
סגירתו של המכון תגרום לדעיכת החקלאות הימית הקיימת וזאת על אף שהים כאוצר טבעי הינו
המשאב המשמעותי ביותר במדינת ישראל .

•

מלח " י הינו מכון מחקר ייחודי מסוגו בארץ ובעולם כולו  .סגירת המכון תביא לכך שלא תתקיים
בישראל תשתית לחקלאות ימית  ,שכן לא קיים בישראל אף גוף העוסק בנושא זה מלבד מלח " י .
סגירתו של המכון תגרום לדעיכת החקלאות הימית הקיימת וזאת על אף שהים כאוצר טבעי הינו
המשאב המשמעותי ביותר במדינת ישראל .
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•

הצוות המקצועי במלח " י כולל כ  50 -חוקרים  ,עוזרי מחקר וטכנאים בעלי התמחות בתחומים
השונים של ביולוגיה ימית ודיסציפלינות מדעיות נלוות  .בנוסף פועלים במסגרת מלח" י סטודנטים
ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחו " ל .בשנים האחרונות עבד המרכז על פרוייקטים ימיים
משותפים עם מכוני מחקר מקבילים בירדן ובמצריים ועם מכוני מחקר בינלאומיים רבים.

•

גולת הכותרת של קמפוס בן גוריון באילת הינה מסלול לימודים של ביולוגיה ימית המתבסס בעיקרו
על חוקרי מלח " י  .מסלול זה מושך אליו עשרות סטודנטים מצטיינים שבמצב אחר כלל לא היו
מגיעים לאילת .

למה סוגרים את מלח"י:
משרד התשתיות אחראי על שלושה מרכזי מחקר .אחד ממרכזים אלה הוא המרכז לחקר הימים והאגמים
)חיא"ל( ,מלח"י הוא גוף שפועל במסגרת המכון לחקר הימים והאגמים .עד שנת התקציב הנוכחית קיבל מלח"י
את תקציבו משלושה מקורות ,משרד האוצר ,משרד התשתיות וקרנות מחקר .השנה החליט משרד התשתיות
לערוך רפורמה בכל תחום הפעילות המחקרית הממשלתית .סך כל התקציבים של מלח"י כ 12 -מיליון שקלים.
במסגרת הרפורמה קוצצו התקציבים של כל מכוני המחקר כך שהמימון הממשלתי למלח"י ירד מ 8ל  6מיליון
שקלים )השאר מגיע מקרנות ומלגות(.
כחלק מהרפורמה שערך משרד התשתיות ,בחנו שתי ועדות שונות את נושא מכוני המחקר וקבעו כהמלצה לאחד
בין שלושת המכונים הפועלים במסגרת משרד התשתיות .במקביל הוחלט להפריד בין מכוני המחקר לבין המרכז
לחקלאות ימית .שתי הועדות קבעו שחשוב שהמרכז לחקלאות ימית ימשיך להתקיים.
למרות המלצת הועדות המקצועיות ,החליט משרד התשתיות לא לתקצב יותר את מלח"י ולכן המימון הממשלתי
הנוכחי ירד מ 8 -מיליון שקלים ל 3בשנה הבאה .במידה ולא יכול שינוי ומלח"י יסונף לאחד ממשרדי הממשלה
ויקבל את התקציב שהיה אמור להגיע ממשרד התשתיות יסגר מלח"י בתחילת שנת הכספים הבאה.
בסופו של דבר הופרד המרכז לחקלאות ימית ממשרד התשתיות אך במקביל לא ניתן לו מענה תקציבי אחר.
בשל כל אלה ,יאלץ המרכז לסגור את שעריו בסוף השנה הנוכחית ,שנים ארוכות של מחקר ירדו לטימין ועשרות
חוקרים ישראלים ובינלאומיים יפוטרו.
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