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 אוניברסיטאותמצב העדכון על 

 ישראלב והחוקרים

דוד-דן בן

תקציר

שניים  לאחר שהקימה כמה מאוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם במהלך

 תישראל תפנית דרמטית. במהלך ארבע חוללה, ים לקיומהראשונוחצי העשורים ה

המחקר ירד בעקביות בסולם  אוניברסיטאותמיקומן של  יםהאחרונעשורים ה

גדל יותר מפי  יםלפרופסורביחס מספר הסטודנטים  העדיפויות של המדינה.

הוראה ה חוץ שלהמיקור  אתלהרחיב האוניברסיטאות ובמקביל החלו  שניים,

 שאינם חוקרים. יצונייםורים חמולהעסיק 

תחושות לא תמיד תואמות ה, אך "יםאבוד ים"עשורמרבים להתייחס לשראלים 

אינפלציה בין מלחמת יום -היפרששנות הלמשל . נהוג לחשוב עובדותאת ה

היו עשור אבוד מבחינת  1791ליישום תכנית הייצוב בשנת  1791-ב יםכיפורה

 , עשור אבוד זה(1תרשים , 2112) דוד-בןבכפי שניתן לראות אך . בישראלהצמיחה 

 –ונמוכה יחסית  – צמיחה יציבה למדי , ובמהלכו נרשמהכארבעה עשורים ךשנמ

שמעותיים , לא נרשמו שינויים מלמעשהלנפש.  (מ"גתוצר המקומי הגולמי )תב

 .עד עצם היום הזה 1791-מ ל המדינהארוך הטווח שהצמיחה בתוואי 

 אביב חבר החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל ,דוד, מנהל מרכז טאוב-פרופ' דן בן 
שביט על יוסי לאיל קמחי ולב תודות לנחום בלס, ור , לונדון.CEPR-עמית מחקר בו

  הערותיהם.

י
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בישראל. רבים נוהגים לכנות את העשור  הדבר נכון גם לגבי ההשכלה הגבוהה

. עם הישראליותאבוד" של האוניברסיטאות העשור ה" הנוכחיאלף ההראשון של 

בנוגע  , המדיניותהפרק הנוכחי בהמשךיודגם ו (a8002דוד )-בןב שנטעןזאת, כפי 

. השינוי המסיבי שבעיםמאז אמצע שנות ה ה למדילאוניברסיטאות בישראל יציב

כך על שיש ל הבעייתיות וההשלכות –הלאומיים של ישראל  בסדרי העדיפות

מה אינם יכולים להיות ברורים יותר מ –אוניברסיטאות המחקר של המדינה 

 .בנתונים שיוצגו לעיל שמשתקף

 לאומיהת יועדיפוה סדרבשינוי . 1

 יםכיפורהעד מלחמת יום  1799-ת העצמאות בכרזהשחלפה בין במהלך רבע המאה 

כל מאירופה ומארצות ערב כשהגיעו ש ,בפליטים יהודים ישראלהוצפה  1791-ב

 דלה במזוןתקופת צנע חוותה מדינה שזו יתה י. הלגופםש הבגדים הוא רכושם

היה  משקבמלחמות כוללות. השוב ושוב נאלצה להגן על עצמה ו, חמישיםבשנות ה

הלחצים מפותח. אולם חרף מעמד של משק מבמרחק גדול למדי וניצב , ובחיתולי

אל החיצוניים המסיביים ואילוצי התקציב הפנימיים, כבר בסוף תקופה זו היו לישר

הבכירים לנפש נסק והגיע  סגלמספר חברי הו ,שבע אוניברסיטאות מחקר חשובות

מאז עלה מספר חברי הסגל עם זאת, בארצות הברית. שלרמות הדומות לאלה 

, 1תרשים בלראות בבירור כפי שניתן ו ,צות הבריתהאקדמי הבכיר לנפש באר

לא רק במהלך "העשור האבוד" האמור, אלא  – בישראל ירד מספר זה בהתמדה

 עשורים. הבמשך תקופה של קרוב לארבע
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שנה עד הנפש באוכלוסייה.  111,111אנשי סגל בכירים לכל  111היו  1791בשנת 

אחוז. במהלך  11של , ירידה אנשי סגל 22-למספר הירד  2111–2111האקדמית 

בעוד שאוכלוסיית הסטודנטים  ,אחוז 111-אוכלוסיית ישראל בצמחה  ושנים אל

נתח הולך וגדל של האוכלוסייה לאחר שאחוז,  119-באוניברסיטאות המחקר גדלה ב

השנים האלה עלה  19במהלך לעומת זאת, גבוהה. ההשכלה ה גילה את חשיבות

 דבלב יםאחוז 7-מספרם של אנשי הסגל הבכירים באוניברסיטאות המחקר ב

 .(2)תרשים 

מספר אנשי הסגל הבכירים  קטן יםים האחרונחצי העשורו הלמעשה, בשלוש

 אחוז פחות משרות 19היו  2111בשתי האוניברסיטאות המובילות בישראל. בשנת 

אחוז פחות משרות  22-ו ,1791-באוניברסיטה העברית מאשר ב סגל בכיר

שאפשרה למשק הישראלי לשמור את  ,טק-יבאוניברסיטת תל אביב. מהפכת ההי

 אוניברסיטאות המחקרבהמדינה השקעות בזכות התאפשרה  ,מיםהמעל  ראשו
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 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ות"ת נתונים:

 1תרשים 
 *סגל באוניברסיטאות ישראליות

 1799–2111סגל בכיר לכל מאה אלף איש, 
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ואחת המובילות  –בעשורים הקודמים. האוניברסיטה המובילה בישראל בתחום זה 

ברסיטת קורנל על פתיחת ילהסכם עם אונ ההיא הטכניון, שלאחרונה הגיע –בעולם 

סגל הבכיר אחוז( ממשרות ה 22כניון איבד למעלה מרבע )ניו יורק. הטעיר קמפוס ב

 .עשורים הארבעכשהיו לו לפני 

בעוד שאוניברסיטאות המחקר ירדו למקום נמוך בהרבה בסולם העדיפויות של 

מחקריות -נרשמה עלייה בהקמת מכללות לאתשעים המדינה, במהלך שנות ה

בניסיון להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחלק גדול יותר מהאוכלוסייה. כאשר כוללים 

כל מערכת ההשכלה אלה בניתוח, מתברר שמספר הסטודנטים בהכללות מאת ה

האקדמי הבכיר בכל סגל השינוי הכולל ב בעוד –אחוז  929-הגבוהה בישראל עלה ב

 אחוז בלבד. 91-ב הסתכםהמכללות והאוניברסיטאות 

  

 2תרשים 

 2010-ל 1973שינויים בין 

 פרופסורים חברים, מרצים בכירים ומרצים. פרופסורים מן המניין,* 

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ות"ת נתונים:
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 אקדמי תקציבים, סטודנטים וסגל. 2

בביקוש להשכלה  םאוכלוסייה והגידול העצוההתרחבות זו בין  מהותית סתירה

לא נבעה  ,מאידך הבכיר בין הגידול הזעום יחסית בסגל האקדמיוגבוהה מחד, 

באה לידי ביטוי  זוש כפי –. רמת החיים בישראל לאומיים ממחסור במשאבים

-ים )כלומר בניכוי האינפלציה( ביבמונחים ריאל עלתה – מדינהה תמ"ג לנפש שלב

מכפי שהיה לפני קרוב  בהרבה היום טוב אזרחי המדינה אחוז, כך שמצבם של 92

ה גבוהה לסטודנט ירדה ביותר ההוצאה הציבורית על השכל אךלארבעה עשורים. 

בשנת  קליםש 22,111-ל 1797בשנת  קליםש 92,911-(, מ1משני שלישים )תרשים 

, כלומר בניכוי האינפלציה(. אין ספק כי ירידה זו נובעת בחלקה 2111)במחירי  2111

והן  תניכר מידהב נמוכה , שעלותן למדינהמחקריות-מהקמתן של מכללות לא

 .כולו וצעת לסטודנט. אך זה אינו הסיפורמפחיתות את העלות הממ

 1תרשים 
 1979–2011הוצאה ציבורית לסטודנט בהשכלה הגבוהה, 

 *2111התקציב הרגיל, במחירי 

 

 מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית. *

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 למ"ס, משרד האוצר נתונים:
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 מעטפתישראל בהשומרות את הן  הנמצאות בחזית המחקר אוניברסיטאות

. חשיבותן אינה מסתכמת רק בפריצת גבולות הידע, אלא גם היום הידע האנושי

ביכולתן להעביר את הידע הזה לדורות הבאים. יכולת זו פחתה בהדרגה מאז שנות 

גדל  , מספר הסטודנטים לכל איש סגל בכיר9בתרשים ניתן לראות . כפי ששבעיםה

 . 22.1-ל מרצהסטודנטים ל 12.2-מ – 2111-ל 1799 ביןיותר מפי שניים 

 

כשמדובר בסוגיה של  ואל נתוניםבאולם המצב גרוע בהרבה מכפי שמשתקף 

 –חוקרים הלדור הבא של מחזית הידע  העדכניים ביותר ממצאיםההעברת 

 דוקטורטלתארים מתקדמים. מספר הסטודנטים לכיום לומדים ההסטודנטים 

 מסטודנט אחד ליותר משני סטודנטיםים עלה מרמה של פחות מרצביחס למספר ה

 .9-ל 2-עלה פי ארבעה, מ מרצהכל מספר הסטודנטים לתואר שני לו ,לכל איש סגל

 9תרשים 
 מספר סטודנטים לאיש סגל בכיר באוניברסיטאות

2111–1799 

 

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ות"ת נתונים:
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. הן מיקור חוץלבהוראה, אוניברסיטאות המחקר פנו  חסרכדי למלא את ה

כדי להחליף את אנשי מן החוץ במספרים הולכים וגדלים  רציםמצירפו לשורותיהן 

שיעור  1792-(. ב1הקביעות או במסלול קביעות )תרשים בכירים בעלי ההסגל 

עלה שיעור זה  2111עד . גל הבכירמכלל אנשי הס אחוז 11עמד על  מן החוץ רציםהמ

  אחוז. 92לכדי 

 

במימון אוניברסיטאות  הציבורי הפוחתעניין המשקף את ה ,לפתרון חסכוני זה

איכות הידרדרות ב. הראשונה היא שליליות חשובות היו שתי השלכות ,מחקרה

מאנשים שאינם עוסקים באופן פעיל המגיעה  זוכים לה,ההוראה שסטודנטים 

 החוץ ןמרצים ממשמשים מי שהיום מבמחקר מתקדם. השנייה היא שרבים 

תקני בגובר חוסר ה, אך הבתום לימודיהם ימסלול מחקרבהתכוונו אולי להמשיך 

 1תרשים 

 מורים מן החוץ כאחוז מהסגל הבכיר באוניברסיטאות*
2111–1792 

 

 .2119-כולל עמיתי הוראה החל מ *

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 ות"ת נתונים:
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באוניברסיטאות המחקר של ישראל גרם  – הבוגרים יחסית למספר – סגל בכיר

 או למצוא משרות מחקר בחו"ל. י,מחקרהמסלול הלרבים לנטוש את 

 מסקנות. 3

כיוונים מלפתרון בעיית בריחת המוחות הזדמנויות  כמה צצובשנים האחרונות 

שונים. המיתון העמוק בארצות הברית הוביל לירידה באפשרויות התעסוקה 

 ההיקף הסכנ ענייןב התעוררותחלה בישראל , לצד זאתובחלופות השכר שם. 

שנים לתקציבים ההתוצאה היא הגדלת מדינה. באוניברסיטאות המחקר להנשקפת 

  שנועדו למשוך חוקרים ישראלים מובילים. ,מרכזי מצוינותהקרובות והקמת 

שהם גבוהות ניתן למנות דרגות חופש ו של מרכזים אלם העיקריים מאפייניה עם

ההוראה שהם רשאים שעות דרישת בשכר שהם מעניקים וה בקביעת מקבלים

נחשבות חיוניות לתחרות עם אוניברסיטאות מובילות  ולהפחית. אם תכונות אל

, אזי נשאלת השאלה מדוע הן מוגבלות למרכזי המצוינות החדשים צות הבריתבאר

מרכיב מהותי ברפורמה כוללת של המערכת האוניברסיטאית נעשים ואינם 

 ישראל.ב
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