
المستقبل على نافذة



معهد وايزمان للعلوم هو أحد معاهد 
األبحاث متعددة المجاالت الرائدة في 
العالم. يخرج كل يوم، في مختبرات 

المعهد المنتشرة بين الحدائق 
والمسطحات الخضراء، مئات العلماء، 

فنيي المختبرات وطالب األبحاث في رحالت 
مثيرة إلى المجهول، محاولين فهم 

الطبيعية ومكاننا فيها بشكل أفضل.

إن ميزة البحث والتدقيق التي توجه العلماء 
ز الجنس البشري. لقد  هي أكثر ميزة تميّ

استقطب البحث والتدقيق اإلنسان في 
مختلف مراحل التطور وساعده في الوصول 

إلى أبرز إنجازاته. هو الذي دفع بني البشر إلى 
تطوير الزراعة، تعلّم كيفية بناء البيوت، 
اختراع الخط، ربط الكهرباء ليجرّ عجلة 

التكنولوجيا اآلخذة بالتطور، رصد المجرّات 
البعيدة، اختراع األدوية لألمراض، تطوير مواد 
جديدة وفك الشيفرة الجينية القائمة لدى 
جميع أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش 

على الكرة األرضية.

فهم العالم



التطلع إلى مواصلة انطالقة التقدم، هو القوة التي تحث علماء معهد 
وايزمان على الخروج إلى أماكن لم يصل إليها العقل البشري بعد. ماذا 

يوجد في هذه األماكن؟ ال أحد يعرف اإلجابة عن هذا السؤال.
ولكن هناك أمر مؤكد واحد: الرحلة في أعقاب حب االستطالع ستؤدي 

إلى مستقبل أفضل.

تنتشر األبحاث األساسية التي يجريها علماء معهد وايزمان على عرض 
جبهة علوم الطبيعة والعلوم الدقيقة: علم األحياء، الكيمياء، الفيزياء، 
ع علماء المعهد، مع مرور السنين،  الرياضيات وعلوم الحاسوب. لقد وسّ

المعرفة في هذه المجاالت، خلقوا حقول بحث جديدة ودمجوا علوما 
تقليدية في إطار مجاالت بحث متعددة المجاالت مفاجئة ومثيرة.

إن رحلة حب االستطالع قد أدت بالعلماء إلى اختراعات كثيرة، تحسن 
جودة حياتنا. أدوية للسرطان ولألمراض األخرى، تطعيمات متطورة، 

منظومات للتشفير وفك التشفير، تكنولوجيا تشكل قاعدة لصناعة 
البوليميرات، شاشات متطورة للطيارين والجراحين، فحص الماء 

السلوي الذي يستخدم لفحص المميزات الوراثية لدى األجنة، طريقة 
لتنمية بذور نباتات المأكل للحماية من االوبئة المختلفة، واختراعات 

كثيرة أخرى، قد جاءت إلى هذا العالم بفضل حب االستطالع، المواظبة 
وقدرة علماء معهد وايزمان للعلوم.

فهم العالم



تنهل جذور معهد وايزمان من معهد األبحاث على اسم 
دانيئيل زيف الذي تأسس عام ١٩٣٤ بفضل تبرع يسرائيل 
وريفكا زيف من لندن، اللذان أرادا تخليد ذكر ابنهما بهذا 

األسلوب. كان المبادر إلى تأسيس معهد زيف، والروح 
النابضة في نشاطه العلمي ورئيسه األول هو الدكتور 

حاييم وايزمان. كان كيميائيا ذا شهرة عالمية، ترأس على 
مدى سنوات الحركة الصهيونية، وقد أصبح في وقت الحق 

أول رئيس لدولة إسرائيل.

د. حاييم وايزمان

معهد األبحاث على اسم 
دانيئيل زيف.

WEIZAC أول حاسوب في إسرائيل

ريادة دائمة



تقرر في شهر تشرين الثاني من عام ١٩٤٤، بموافقة ومباركة 
عائلة زيف، أن يشكل معهد زيف أساسا لمنظمة علمية 

واسعة النطاق ستدعى باسم د. حاييم وايزمان. في الثاني من 
شهر تشرين الثاني من عام ١٩٤٩، تكريما لعيد ميالد حاييم 

وايزمان الخامس والسبعون، تم افتتاح معهد وايزمان للعلوم.  
 

لقد وضع معهد وايزمان للعلوم حجر األساس ولعب دورا رئيسيا 
في تطور دولة إسرائيل. لقد تصدر علماء المعهد أبحاث 

السرطان في إسرائيل. هم الذين خططوا وبنوا أول حاسوب 
إلكتروني في البالد، ومن بين األوائل في العالم، وهم أول من 

أسسوا قسم للفيزياء الذرية الذي بُني إلى جانبه مسرّع 
الجزيئات، وهم أول من أقاموا شركة لتمرير المعلومات العلمية 
من المؤسسات األكاديمية إلى الصناعة وبادروا إلى إقامة متنزه 

للصناعات القائمة على البحث العلمي بجوار المعهد. كان 
المعهد رائدا ايضا في أبحاث الدماغ، النانو-تكنولوجيا واألبحاث 

في مجال االستغالل الناجع للطاقة الشمسية. 
 

لقد أدت األبحاث التي أجراها علماء المعهد إلى تطوير وتصنيع أول دواء 
إسرائيلي اصلي، تطوير لغات حوسبة جديدة، اكتشاف المبنى الحيّزي 
ثالثي األبعاد لجزيئات بيولوجية مختلفة ومنها أيضا جزيئات تلعب دورا 

أساسيا في مرض الزهايمر، اختراعات في مجال البصريات أدت إلى 
تطوير منتجات متطورة مثل الشاشات المتطورة التي يستخدمها 
الطيارون واألطباء، تطوير أساليب لفصل النظائر يتم تطبيقها في 

أماكن مختلفة من العالم، التعرف والكشف عن جينات تلعب دورا في 
اإلصابة بأمراض معينة، تطوير أساليب متقدمة لزرع أنسجة األجنة، 

وتطوير حاسوب نانو-بيولوجي من شأنه ربما أن يعمل في خاليا الجسم 
في المستقبل، التعرف على األمراض وكبحها مسبقا. 

ريادة دائمة



حقائق وأرقام

يدير المعهد مجلس إداري دولي يترأسه رئيس مجلس إدارة 
منتخب، وكذلك لجنة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب. 

ينتخب مجلس اإلدارة رئيس المعهد الذي يقوم بدوره 
بتعيين نائب الرئيس، نائب الرئيس لتطوير الموارد، نائب 

الرئيس للتطبيقات التكنولوجية ونائب الرئيس للشؤون 
مداء، المجلس  اإلدارية والمالية، يعمل إلى جانبهم العُ

العلمي في المعهد، الذي يشمل جميع علماء المعهد، 
ومجلس البروفيسورات، الذي يتخذ القرار بشأن قبول 

العلماء في المعهد وترقيتهم.

خمس كليات، ١٧ قسما، أكاديمية واحدة، ٥٠ مركزا 
متعدد المجاالت

المعهد مقسم إلى خمس كليات: الرياضيات وعلوم 
الحاسوب، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية 

والبيولوجيا. تنقسم الكليات إلى ١٧ قسما علميا. 
إضافة إلى هذه األقسام، هناك أكاديمية فاينبرغ، وهي 

الهيئة الجامعية في المعهد، التي تقوم بتأهيل طالب 
األبحاث لتلقي األلقاب العالية فقط.

يشكل معهد وايزمان للعلوم مكان لقاء بين العلماء من 
مجاالت بحث مختلفة، األمر الذي يؤدي إلى تطور التعاون 

متعدد المجاالت وخلق حقول بحث جديدة. بهدف تشجيع 
هذه النشاطات اإلبداعية، أقام المعهد حوالي ٥٠ معهدا 

ومركز أبحاث متعددة المجاالت، تشكل إطارا فكريا. 
تشجع هذه المعاهد ومراكز األبحاث النشطات في 
مجاالت مثل أبحاث الدماغ، أبحاث السرطان، النانو-

تكنولوجيا، الطاقة البديلة، الفيزياء التجريبية، الفيزياء 
البيولوجية، علوم البيئة، أبحاث أمراض المناعة الذاتية، 
أبحاث الخاليا الجذعية ، علوم النبات، التمثيل الضوئي، 

الوراثة وغيرها.

العامل اإلنساني
كان طاقم د. وايزمان في المعهد على اسم دانيئيل زيف، 
في أيامه األولى، مؤلفا من عشرة علماء فقط. يعمل في 
المعهد اليوم أكثر من ٢٦٠٠ شخصا. حوالي ١٠٠٠ عالم 

وعضو مجموعة ابحاث، حوالي ١٠٠٠ طالب أبحاث، حوالي 

حقائق وأرقام



٢٢٠ باحثا ما بعد الدكتوراه، وحولي ٤٠٠ مستخدم إداري. 
تعمل في المعهد حوالي ٢٥٠ مجموعة أبحاث، يترأسها باحثون كبار 
وبروفيسورات. حوالي ١٠٠ منهم وُلدوا في إسرائيل. أما البقية فقد 

قدموا إلى إسرائيل وإلى المعهد من ٢٨ دولة: النمسا، أوكرانيا، 
األورغواي، إيطاليا، إيران، أفغانستان، األرجنتين، الواليات المتحدة، 

أرمينيا، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، جنوب أفريقيا، هولندا، هنغاريا، تركيا، 
المكسيك، المغرب، العراق، بولندا، تشيلي، فرنسا، كولومبيا، 

كازاخستان، كندا، رومانيا، روسيا وسويسرا.

يزور المعهد ويعمل فيه كل سنة حوالي ٥٠٠ عالم ضيف، من عشرات 
الدول من مختلف أنحاء العالم. يُعقد في المعهد كل سنة حوالي ٢٥ 

مؤتمرا علميا دوليا.

الميزانية
تبلغ ميزانية المعهد السنوية حوالي ٢٠٠ مليون دوالر.

تشارك حكومة إسرائيل في حوالي ثلث ميزانية المعهد. أما البقية 
فيتم تغطيتها من منح البحث، التبرعات والعائدات.

تمرير التكنولوجيات
تأسست شركة "ييداع"، التي تُعنى بدفع التطبيقات الصناعية قدما، 
التي ترتكز على اختراعات علماء المعهد، عام ١٩٥٩. وقد شاركت، منذ 

ذلك الحين، في تسجيل حوالي ١٤٠٠ مجموعة من االختراعات. منذ 
عام ١٩٧٣، وقعت "ييداع" على ١٦٩ اتفاقية مع شركات إسرائيلية 
لالستفادة من االختراعات المختلفة، وأقامت ٤٢ شركة (٢١ منها 

أقيمت ابتداء من عام ٢٠٠٠).

المساحات واألبعاد
يقع معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوفوت، على بعد حوالي ٢٢ 

كيلومترا جنوبي تل أبيب وحوالي ٤٢ كيلومترا غربي القدس.
تمتد مدينة المعهد على ١٢٥٠ دونما وتعادل حوالي ١٢٥ هكتارا. إنها 

تشمل أكثر من ١٠٠ مبنى على مساحة إجمالية تبلغ حوالي ١٥٥ ألف 
مترا مربعا، وكذلك مائة وحدة سكنية للعلماء. يسكن حوالي ١٢٠ 

طالب أبحاث في المساكن الطالبية في المعهد.

حقائق وأرقام



تأسست أكاديمية فاينبرغ، وهي الهيئة الجامعية في 
معهد وايزمان للعلوم، عام ١٩٥٨ بمساعدة حكومة 
الواليات المتحدة. األكاديمية، التي ستحتفل قريبا 

بيوبيلها الفضي، مسجلة كمؤسسة للتعليم العالي في 
إسرائيل وفي الواليات المتحدة على حد سواء. إنها تمنح 

لقبي ماجستير ودكتور في الرياضيات وفي علوم الحاسوب، 
الفيزياء، الكيمياء، علوم األحياء وتدريس العلوم.

يتعلم في األكاديمية طالب ابحاث متفوقون من جميع 
أنحاء العالم. لغة الدراسة هي اللغة اإلنجليزية، والنسبة 

العددية بين العلماء المرشدين والطالب هي ٣:١. يتعلم 
في األكاديمية حوالي ١٠٠٠ طالب ابحاث. حوالي ٣٠٠ لنيل 
لقب ماجستير وحوالي ٧٠٠ لنيل لقب دكتور. حوالي ٤٥٪ 

منهم من النساء يُضاف إلى هؤالء حوالي ٢٢٠ باحث ما 
بعد الدكتوراه، وثلثهم قادمون من الواليات المتحدة، كندا، 

دول أمريكا الالتينية، دول االتحاد األوروبي، دول أفريقيا، 
وكذلك من كوريا، الصين، الهند، أستراليا ونيوزيلندا.

تؤهل أكاديمية فاينبرغ طالب األبحاث الذين يتعلمون فيها 
لوظائف كبيرة في المؤسسات األكاديمية، في األبحاث 

العلمية، األبحاث الطبية، الصناعة ومؤسسات السلطة. 
يرتكز البرنامج الدراسي على المشاركة المباشرة للطالب 
في األبحاث التي تُجرى في المعهد. هذا البرنامج المليء 
باألبحاث يشكل تحديا حقيقيا أمام الطالب، الذين يتلقى 

جميعهم منحة لتغطية القسط الدراسي وكذلك منحة 
للمعيشة تتيح لهم استثمار كل وقتهم في الدراسة وفي 

البحث.  

دفيئة لعلماء املستقبل



برامج صيفية للعلوم
تقوم دائرة الشؤون األكاديمية بتنظيم برنامج الحلقة الدراسية الدولية 

على اسم كارين كوبتشينت وبرنامج صيفي للطالب الجامعيين 
اإلسرائيليين على اسم إيما وأوسكار غتس. يتم في كل سنة قبول 

حوالي ٣٠ طالبا في كل برنامج، ويدرسون لنيل اللقب األول وكانوا قد 
أنهوا عامين دراسيين على األقل (البرنامج غير معد للطالب الذين 

يدرسون لنيل اللقب الثاني فما فوق). يأتي هؤالء الطالب في فصل 
الصيف لفترة تتراوح بين ١٠ أسابيع وحتى أربعة أشهر. في هذا اإلطار، 

يجرون دورات استكمالية في مجاالت العلوم المختلفة، بإرشاد من علماء 
المعهد.

يقيم الصندوق على اسم عاموس دي شليط، حاليا، حلقات دراسية 
صيفية للمتميزين، الذين هم على وشك إنهاء دراستهم لنيل اللقب 
األول في العلوم. بهذه الطريقة يتعرف الطالب على إمكانيات دراسة 
العلوم لأللقاب األكاديمية المتقدمة، وتطوير مستقبل مهني علمي.

المشاركة في المجتمع المحلي
يشارك طالب األبحاث في أكاديمية فاينبرغ في المجتمع المحلي 

اإلسرائيلي ويشعرون بااللتزام العميق باإلسهام في تحسين جودة الحياة 
لفئات سكانية مختلفة. يبادر طالب األكاديمية ويشاركون في حمالت 
لتوزيع الحاجيات، يرشدون أبناء الشبيبة المعرضين للخطر ويشاركون 

في فعاليات مختلفة لتقريب الجمهور من العلم. 

تشكل العروض اللتي تقدمها فرقة الطالب المسرحية التابعة 
لألكاديمية جزءا هاما في حياة المجتمع المحلي وثقافة علماء المعهد، 

المستخدمين وسكان المدن والبلدات القروية المجاورة للمعهد.

دفيئة لعلماء املستقبل



املتعة العلمية

تُعتبر المعرفة العلمية العامة اليوم أداة هامة جدا وحيوية، 
ال يمكن من دونها االنخراط والعمل بنجاح في المجتمع 

المعاصر.

تم في عام ٢٠٠٢ تأسيس معهد دافيدسون للتربية 
العلمية الذي يشكل استمرارا وتوسيعا للنشاطات الجارية 

في معهد وايزمان للعلوم في مجال التربية العلمية. منذ 
سنواته األولى، يفحص معهد دافيدسون طرقا مستحدثة 

للنهوض بالتربية العلمية من خالل استخدام التكنولوجيا 
المتطورة. يقوم المعهد بتفعيل برامج معدة لجميع 
الفئات السكانية ويقيم اطرا خاصة للتطوير المهني 

المتواصل لمعلمي العلوم.  

داخل  اليوم من  إدارته  تتم  البرنامج اإلرشادي "بيراح" الذي 
معهد دافيدسون للتربية العلمية، قد رأى النور في معهد 

وايزمان في عام ١٩٧٣، حيث يقوم، في إطاره، طالب من كافة 
الجامعيات في إسرائيل بإرشاد طالب من الطبقات 

االجتماعية التي تحتاج إلى اهتمام، والذين يحتاجون إلى 
تشجيع وإرشاد متواصل في دراستهم.

يشارك حوالي ٣٣,٠٠٠ من أبناء الشبيبة كل سنة في 
النشاطات المختلفة التي تجريها وحدة الشبيبة في العلم 

(تسيمد) التابعة لمعهد وايزمان للعلوم. تقوم الوحدة 
بتفعيل تشكيلة واسعة من الفعاليات لألوالد، للشبيبة 

وللذين ما زالت روح الشباب حية فيهم. 

"مداعنواع" - هي سيارة متنقلة تم تطويرها في معهد 
وايزمان للعلوم، تقوم بزيارة المدارس والمراكز الجماهيرية 

في المدن في إسرائيل وتعرّف أبناء الشبيبة المحليين على 
الناحية المسلية والممتعة في تعلم المبادئ العلمية.



املتعة العلمية

للعلوم من نوعه في  أول متحف  حديقة العلوم على اسم كلور هي 
العالم، وقد أقيم في معهد وايزمان للعلوم ويعمل تحت قبة السماء. 

توجد في الحديقة حوالي ١٠٠ منشأة ومعروض مختلف تتيح لزوار 
المكان أن يتعلموا من خالل اللعب والتجربة الذاتية عن المبادئ 

العلمية والظواهر الطبيعية.

تتصدر حديقة العلوم مركز المهرجان العلمي السنوي في معهد 
وايزمان، وهو بحد ذاته احتفال ممتع ومثير من العلم والتكنولوجيا، 
ومؤلف من معروضات، مسابقات، عروض، ورشات عمل، مشاهدات، 

جوالت، محاضرات ووسائل إيضاح معدة لألوالد وللشبيبة، ولجمهور 
األذكياء، محبي االستطالع من جميع األعمار. آالف الزوار يؤمون 

المهرجان كل سنة ويشاركون فيه. 

رفع  وايزمان للعلوم بهدف  يعمل قسم تدريس العلوم في معهد 
مستوى التعليم العلمي في المراحل اإلعدادية والمراحل الثانوية في 

الجهاز التربوي في إسرائيل. يتم، في هذا اإلطار، تخطيط البرامج 
الدراسية الجديدة، إجراء تجارب حول أساليب التدريس المستقبلية، 

وكذلك وضع كتب دراسية (بالعبرية وبالعربية)، كما يتم تطوير ألعاب 
وبرامج تعليمية محوسبة، وإنجاز برامج خاصة لتأهيل المعلمين.

تمت ترجمة البرامج التعليمية في مجال الرياضيات، التي تم تطويرها 
في قسم تدريس العلوم، ومالءمتها لالستخدام في إنجلترا وهي 
تشكل اليوم رأس الحربة في تدريس الرياضيات في هذه الدولة.

يبذل المعهد مجهودا كبيرا في إعالم الجمهور الواسع بالمعلومات 
العلمية. إحدى الوسائل المركزية التي يستخدمها هذا النشاط هو 

موقع اإلنترنت http://wis-wander.weizmann.ac.il - ”رحلة السحر 
العلمي"، الذي ينشر أنباء مختبرات العلماء في معهد وايزمان للعلوم، 

بلغة ودّية يفهمها الجميع، وكذلك مجالت علمية مشهورة وأفالم 
تستعرض المستجدات العلمية.



تبدو مساهمة معهد وايزمان للعلوم واضحة من أجل 
الدولة، في كل مكان وفي كل مجال نشاط في إسرائيل. 
ابتداء من األمن، مرورا بالتربية والتعليم وانتهاء باالقتصاد.

تم تطوير وبناء "فيتساك"، وهو أحد الحواسيب 
اإللكترونية األولى في العالم، واألول من نوعه في إسرائيل، 
في معهد وايزمان للعلوم. تم االنتهاء من بنائه عام ١٩٥٤. 

تم االعتراف بهذا الحاسوب مؤخرا، كمعلم من معالم 
التاريخ العالمي لتطور الحواسيب. في أعقاب "فيتساك" 

تم في المعهد بناء حاسوبين "خام" وقد انتهى العمل 
فيهما في الستينيات. لقد وضعت اإلنجازات في هذا 

المجال حجر األساس لفرع البرمجيات، الذي يحظى اليوم 
بمكانة مرموقة في االقتصاد اإلسرائيلي. كانت أكاديمية 

فاينبرغ، وهي الهيئة الجامعية في المعهد، المؤسسة 
األكاديمية األولى في البالد التي انتهجت تدريس علوم 

الحاسوب.
 

كان معهد وايزمان أول من بدأ أبحاث السرطان في 
إسرائيل، وأول من بنى مسرّعات الجزيئات، وأول من أقام، 

عام ١٩٥٩، شركة تطبيقات - "ييداع" - التي أثرت 
االقتصاد اإلسرائيلي وكانت بمثابة قاطرة جرّت وراءها 

الصناعات اإلسرائيلية المتطورة.

بادر المعهد إلى إقامة متنزه الصناعات العلمية األول في 
إسرائيل، "كريات فايتسمان" في نس تصيونا. تعمل في 

هذا المتنزه اليوم عشرات الشركات التي تطبق وتطور 
منتجات وأدوية ترتكز إلى اختراعات علماء المعهد. من 

بين هذه المنتجات المستقبلية يمكننا أن نرى تطعيمات 
متطورة، نانو-مواد من شأنها أن تحسن، إلى حد كبير، 
نجاعة الماكينات المختلفة، جزيئات مميزة ومضادات 
ضرورية للطب المتقدم، عناصر إلكترو-بصرية حديثة 

ووسائل أبحاث مختلفة. آالف من سكان إسرائيل، ومن 
بينهم قادمون جدد وخريجو أكاديمية فاينبرغ التابعة 

للمعهد، يجدون مصدر رزقهم في شركات تنتج منتجات 
متطورة مختلفة، ترتكز إلى المعرفة التي تراكمت في 

معهد وايزمان للعلوم. 

في خدمة دولة إسرائيل



من بين األدوية التي تم تطويرها في المعهد، وقد صودق على 
استخدامها في دول مختلفة، يمكننا أن نجد الدواء اإلسرائيلي االصلي 
األول "كوبكسون"، لعالج التصلب المتعدد، الذي يتم إنتاجه وتسويقه 

من قبل شركة "طيفاع"، إضافة إلى دواء آخر لمرض تصلب االنسجة 
المتعدد وهو "ريبيف"، الذي تنتجه وتسوقه شركة "سيرونو"، ومركب 
تطعيم جديد اللتهاب الكبد الفيروسي (هيبتيتيس B)، الذي تنتجه 
وتسوقه "بيوتكنولوجيا كالليت". أساليب مميزة لزرع نخاع العظام 

من متبرع غير مالئم يتم تطبيقها في عدد من المستشفيات في البالد 
والعالم، وكذلك طريقة متطورة وغير ولوجية للتمييز بين األورام 

السرطانية واألورام الحميدة، بواسطة الصدى المغناطيسي.

هناك أدوية كثيرة أخرى ومن بينها دواء للسكري من نوع ١، عالج 
تطعيمي لمصابي النخاع الشوكي، وغيرها: حيث يتم اليوم فحصها 

في إطار تجارب سريرية متقدمة. 

نة.  ر علماء المعهد أنواعا جديدة من النباتات الزراعية المحسّ طوّ
ام سريع النضوج، خيار  حنطة غنية بالبروتين وكثيرة المنتوج، شمّ

"دليلة" الذي يقاوم األمراض، وغيرها.

منظومات تشفير وفك تشفير تم تطويرها من قبل علماء المعهد، يتم 
إنتاجها في إسرائيل وتُستخدم، فيما تستخدم، في تشفير البث 

التلفزيوني وفك تشفيره.

يتم إنتاج معظم هذه المنتجات في إسرائيل، وتُباع في مختلف أنحاء 
العالم بأحجام تصل إلى مليارات الدوالرات في السنة، وتدرّ على الدولة 

الكثير من العملة الصعبة.

بادر علماء المعهد إلى إقامة الدفيئات التكنولوجية التي تساعد 
المبادرين والمخترعين في خطواتهم األولى.

 

في خدمة دولة إسرائيل



يعمل معهد وايزمان للعلوم بمسارين اثنين يندمج 
أحدهما في اآلخر. االول هو مسار البحث العلمي 

األساسي الذي يؤدي إلى بلورة المستقبل بشكل ثوري. 
المسار اآلخر معد لتمكين األشخاص من فهم الثورة 

العلمية، واالنخراط بنجاح في العالم الجديد الذي نقوم 
بتصميمه. 

ليتمكن من بلورة مستقبل أفضل، يتطور المعهد بحد 
ذاته ويتغير بشكل دائم. إن الحدود بين العلوم المختلفة، 
على جبهة األبحاث، تُخترق اليوم وتنشأ شراكات وتركيبات 

لم تكن ممكنة في الماضي. مثلها مثل االقتصاد 
العالمي الجديد، فقد وصلت األبحاث العلمية إلى مرحلة 

تتعدى صورتها العامة مجمل مركباتها.

معهد وايزامن للعلوم هو أحد التنظيمات الرائدة في هذا 
التوجه العالمي. إن بنية المعهد المميزة تشجع علماء 

الرياضيات، الفيزيائيين، الكيميائيين وعلماء البيولوجيا 
على التعاون في خلق حقول أبحاث جديدة من شأنها أن 

ي تقنيات المستقبل المتطورة. تُنبت وتنمّ

أحد األمثلة الكثيرة هو برنامج األبحاث متعدد المجاالت 
الطموح الذي يجريه المعهد بهدف النهوض بحلول 

ووسائل بديلة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية. يطمح 

آفاق جديدة



علماء المعهد إلى اإلسهام بنصيب هام في الجهد العالمي المبذول 
في هذا المجال من األبحاث. إن من شأن انخراط أصدقاء المعهد في 

هذا المجهود أن يخلق التآزر الذي سيؤدي إلى تحقيق الحلم.  

هناك مثال آخر وهو خلق مجال علمي جديد: الرياضيات الحيوية، الذي 
يشكل دمجا مفاجئا، مشجعا ومثيرا بين الرياضيات وعلم األحياء. 

معهد وايزمان للعلوم هو عنصر رئيسي في هذه الجبهة العلمية، التي 
من شأنها أن تدفع علم األحياء والطب إلى عهد جديد من الفهم 

العميق، والحلول الطبية المستحدثة والهائلة.

بهدف تمكين أشخاص من طبقات الجمهور المختلفة من تحقيق 
النجاح في العالم الجديد، وتحديد االختيارات الصحيحة بالنسبة 

لهم، من المهم أن يفهموا المبادئ والمصطلحات األساسية للعلم 
والتكنولوجيا. ما هو الفرق بين الذرة والجزيء، بين الجين 

والكروموسوم، أو بين المعدات والبرمجيات. ما هي المهام التي يمكن 
إلقاؤها على عاتق الحاسوب، ما هي "الخاليا" التي تتيح عمل الهواتف 

الخليوية، وإلى أي مبادئ يستند عمل األدوية.

يمكن لإلنسان الذي يعرف هذه الحقائق أن يتدبّر حياته ويوجهها 
بنجاعة، وفق تفضيالته. هذا الشخص سيكون إنسانا أكثر حرية، أكثر 
استقاللية وذا احتماالت أكبر في تحقيق تطلعاته. يقوم معهد وايزمان 

للعلوم بتفعيل عشرات البرامج المعدة إلكساب المعرفة العلمية 
األساسية لكل الفئات السكانية. هذه هي مساهمة المعهد في 

كرامة اإلنسان وحريته.

آفاق جديدة



يستعين معهد وايزمان للعلوم بشبكة عالمية من 
جمعيات األصدقاء التي تضمن مستقبله، تزوده بالموارد 

ر الدائم وتوصل الرؤيا والعمل الخاصين  بهدف التطوّ
بعلماء المعهد إلى الجمهور الواسع في البالد والعالم.

جمعية أصدقاء معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل، 
تأسست عام ١٩٧٣، من قبل شخصيات جماهيرية ورجال 
أعمال، أدركوا أن المعهد هو عامل مركزي يقود االقتصاد 

المتقدم في إسرائيل، وأنه يلعب دورا مركزيا في دفع 
الجهاز التعليمي أيضا وفي تصميم صورة المجتمع في 

إسرائيل. تساعد الجمعية المعهد، تدعم األبحاث، وتبادر 
إلى عقد مؤتمرات، أيام دراسية، محاضرات وفعاليات أخرى.

يشكل "النادي العلمي" التابع للجمعية، نقطة لقاء 
نشطة ومباشرة بين المفكرين، العلماء وأرباب قطاع 

األعمال في إسرائيل. تُجرى فيه، من بين أمور أخرى، 
محاضرات في مجاالت العلم، الدولة، التكنولوجيا، 

االقتصاد والمجتمع.
تشكل جمعية األصدقاء عنصرا هاما في نشاط المعهد، 

وهي تعمل بالتعاون مع جمعيات األصدقاء في العالم. 

العنوان: جمعية أصدقاء معهد وايزمان، معهد وايزمان 
للعلوم، ص. ب. ٢٦ رحوفوت ٧٦١٠٠
هاتف: ٩٣٤٣٨٨٩-٠٨، ٩٣٤٣٨٩٠-٠٨

فاكس:٩٤٦٧٥٥٨-٠٨
yaelg@weizmann.ac.il :بريد إلكتروني

شبكة عاملية



الزيارات في معهد وايزمان
تعالوا وشاركونا في اإلثارة التي ترافق عمل العلماء في المعهد العلمي 

الرائد في إسرائيل، معهد وايزمان للعلوم.

•   مركز الزوار على اسم بربارة وموريس لفينسون.
•   بيت وايزمان، المقر الرسمي للرئيس األول للدولة، د. حاييم وايزمان 

وعقيلته فيرا.

تنسيق الزيارات: ٥٤٠٠/٤٤٩٩-٩٣٤-٠٨ فاكس: ٤٩٦٠-٩٣٤-٠٨

•   الحديقة العلمية على اسم كلور
متحف علمي مميز وتفاعلي، يعمل تحت قبة السماء

تنسيق الزيارات: ٤٤٠١-٩٣٤-٠٨

معلومات عن أبحاث المعهد وعن إمكانيات زيارته: 
http://wis-wander.weizmann.ac.il

الزيارات في معهد وايزمان



اجلمال في العلم

إن البيئة الجميلة تشجع اإلبداع وتثيره، ولذلك يستثمر 
معهد وايزمان جهودا كبيرة في تطوير بيئة عمل علماء 

المعهد.

٣٨٠ دونما من مساحة المعهد هي حدائق. منها ١٥٠ 
دونما من مسطحات النجيل الخضراء التي تشتمل على 

خمسة أنواع من النجيل، ١٨٠ دونما من الشجيرات 
(حوالي ٧٥٠ نوعا)، وحوالي ٣٠ دونما من األشجار. في 

الحدائق حوالي ١٣٠٠ شجرة مزروعة من ٧٠ نوعا. 

تضفي حدائق المعهد جوا من الهدوء وفيها العديد من 
التماثيل البيئية، من نتاج أفضل فناني إسرائيل، وكذلك 

عدد من الفنانين العالميين. بعض مباني المعهد هي 
أعمال هندسية معمارية ذات قيمة عالية. كما أن 
العلماء، في مختبراتهم، خالل عملهم العادي في 

األبحاث، ينتجون  صورا علمية ذات قيمة جمالية عالية. 



اجلمال في العلم




