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  לאחר "העשור האבוד" 
?   ההשכלה הגבוהה בישראל לא

  ∗עמי וולנסקי

  תקציר

העשור החול  ,אור השניל על רקע הישגיה של מערכת ההשכלה הגבוהה

תקציבי מחקר, ובביקורת בלתי פוסקת כלפי בו איכות ההוראהבנסיגה בבולט 

בהצעות תיקוני באמצעות  הגבוהה, כפי שהתבטא, בי היתר,השכלה ה ניהול

חלקו הראשו  ."כ"עשור האבוד במאמרמכונה  עשור זהלפיכ . חוק ההסדרי

השני ד בעבודת ועדות מקצועיות  וקחלהעשור, מאפייני עומד על המאמר של 

החלק השלישי עוסק שיפורי נדרשי במערכת, על המליצו על תיקו ו/או אשר 

בתיקו בעיקר הממוקדת  תשע"ו,בתכנית העבודה של ות"ת לשני תשע"א

מערכת להביא את ה ותכליתשהתבררו במהל העשור החול השיבושי 

פעולה הרו של המאמר ד בכיווני חלקו האח. הצמיחלוהתחדשות האקדמית ל

תפקיד מוסדות , ובכלל התחדשות מדיניות הנגישותהחסרי בתכנית העבודה 

), Life Long Learningבמת מענה ללמידה לאור קריירה (ההשכלה הגבוהה 

צוואר "לצד שחרור  ,גיבוש תפיסת אחריות חדשה של המוסדות לאיכות

אקדמית מדיניות הצור בת לימודי ואישור תכניושל רוקרטי והבי "הבקבוק

 מציעשל המאמר חלק זה . המתקבלי לתכניות הכשרת מוריאיכות הבטחת ל

מערכות בהתפתחות  מגמותבדומה ל, חדשהתשתית מושגית ומעשית להניח 

.מקבילות חינו    בעול
  

                                                        
; מלמד במרכז 1991אביב משנת פרופ' עמי וולנסקי, חוקר ומרצה באוניברסיטת תל ∗

, מדיניות ההשכלה  ללימודי אקדמיי באור יהודה. מחקריו מתמקדי במדיניות חינו
ספר. בעבר שימש כסג המנהל הכללי של משרד הגבוהה, רפורמות בחינו וניהול בתי
.החינו לתכנו וכיוע להשכלה גבוהה ל   ארבעה שרי חינו
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  לאחר "העשור האבוד"
?   ההשכלה הגבוהה בישראל לא

  עמי וולנסקי

  מבוא

המהירה של ההשכלה הגבוהה בישראל, מאז מחצית שנות התשעי  הצמיחת

נפתחו  תבפרק זמ קצר יחסי .ת הישג למערכת החינונה בבחינ, הי2010ועד 

 2008כאשר בשנת  ,עבור כמעט כל צעיר שני בישראלהגבוהה שערי ההשכלה 

כל קבלה של בהשוואה ל ,שנתוהמתו  אחוז 45.8התקבלו ללימודי גבוהי 

 ביטוי נוס לשינוי המתואר .1)מתו שנתו אחוז 21( 1990בשנת  צעיר חמישי

הפכו נחלה גבוהה . הציפיות להשכלה י תודעתי בחברה הישראליתכרו בשינו

זכות או ב בלעדימשאב בעוד  , שאי מדוברשל שכבות רחבות והעמיקה ההכרה

 חינו אוניברסלי, פתוחבלרשות של שני עשירוני בלבד, אלא  תהעומד ,יתר

 הישגיה של מערכת ההשכלה הגבוהה. ונגיש לחלקי רחבי באוכלוסייה

ל בולטי ג בהקשר המחקרי. ישראל מדורגת במקו השלישי בעול ישראב

2005במספר הפרסומי המדעיי למיליו תושבי (בי השני  2001 ;(

 100אביב והטכניו מדורגי בי תלאוניברסיטת האוניברסיטה העברית, 

2009האוניברסיטאות הטובות במדעי הטבע (בי השני  ואילו בשיעור  ,2)2004

לאחר  שלישי בעולהמקו בנמצאת ישראל  ,וטי ביחס לעושרההציט

2011בי השני . )2010 (קירש, שוויצריה ושוודיה מדעני  חמישהזכו  2000

     .3פילדס במתמטיקה במדלייתישראלי בפרס נובל ומדע אחד 

                                                        
  במוסדות ישראלי להשכלה גבוהה בלבד.   1
אוניברסיטה כמכו ויצמ אינו נכלל בדירוגי אלה בהיותו מוגדר כמכו מחקר ולא    2

  ).35 ', עמ2010(קירש, 
 פרס פילדס דומה במעמדו לפרס נובל.   3
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 למשק לה יש להוסי את תרומתה של מערכת ההשכלה הגבוההאאל נתוני 

ידי  עלמהגידול בתוצר בשנות השבעי והשמוני מוסבר אחוז  41. הלאומי

ברמת  עלייהל מיוחסמהגידול בתוצר  אחוז 29השקעות במחקר ופיתוח; 

מהפטנטי נשעני על מחקר אוניברסיטאי ולאור כל  אחוז 70ההשכלה; 

מערכת ההשכלה הגבוהה גילתה רגישות לצרכי משתני של החברה  ,שנותיה

  .)2005(וולנסקי,  חותה לצרכי אלהוהמשק תו התאמת התפת

, העשור החול הטיל צל האקדמיה הישראליתעל א הישגיה המרשימי של 

התפתחויות בלתי  .הישגי המתוארייכולתה של המערכת להתמיד בכבד על 

יג את שמאיימות לה ,בעשור הראשו במאה העשרי ואחתבעיקר  ,רצויות

בה, פרט לנגישות, אשר זכה לתמיכה כמעט כל מרכיב פעולה  .המערכת לאחור

. , נשחק בעשור החול במערכת במהל התרחש מה  ועידוד בעשורי קודמי

  ?העשור המכונה כ"אבוד"



? –לאחר "העשור האבוד"    9 ההשכלה הגבוהה בישראל לא

 

 

  העשור האבוד" "מאפייני  .1

החלטת  הייתה שנת מפנה במערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל. 1993שנת 

ת הרחבת לבסס א ,בדצמבר אותה שנה )המל"גהמועצה להשכלה גבוהה (

של הקמת אוניברסיטה  החלופההמערכת על שדרוג מעמד של מכללות על פני 

מגוו רעיונות  .צמה של יצירתיות וחדשנותושחררה אנרגיה רבת ע ,חדשה

צורות ארגו חדשות של השכלה גבוהה, מגוו ללפיתוח תחומי לימוד ו רדומי

אשר ביקשו  ,משאלות לב של מוסדותו אמביציות כבושות לחדשנות אקדמית

, זכו להיתר וללשדרג את מעמד  הכרה מאת למוסדות אקדמיי עצמאיי

, חדשנותעל תקופה זו נית להתבונ כפר של  .המועצה להשכלה גבוהה

הכרעת . 4ע מת האות השתחרראת החברה הישראלית, אשר  המאפיי

 המועצה להשכלה גבוהה בדבר שדרוג מעמד המכללות זכתה לגיבוי ולתמיכה

 ,1995כנסת בשנת בלתיקו חוק המל"ג  או 19945בהחלטת הממשלה בשנת 

לתארי  ,מכללותה ידי עלתארי המוענקי ההשווה של  אשר קבע את מעמד

במדיניות ההשכלה הגבוהה הזה מפנה . ה6אוניברסיטאות ידיעלהמוענקי 

של תו שינוי מרחיב  ,היווה כ שילוח לצמיחה מהירה של ההשכלה האקדמית

לה כלהששינוי זה הוא שאפשר נגישות רחבה  .מבנה ההזדמנויות לחינו

המועצות  מבריתג גל העלייה הגואה כאשר ברקע השיקולי  ,אקדמית

 43נוספו למערכת ההשכלה הגבוהה  1993בעקבות ההחלטה משנת  .לשעבר

הגידול . 7אשר זכו על פי חוק למעמד של מוסד מוכר להשכלה גבוהה, מוסדות

, מכללות טכנולוגיות , מתוקצבי לאמוסדות  כלל מכללות להכשרת מורי

מספר בזה אפשר כמעט שילוש הגידול ה. 8ומכללות אזוריות או כלליות

                                                        
, ד  העוסק בנס הכלכלי של ישראל, מתארי ),Start-Up Nation )2009בספר    4 המחברי

סנור וסול זינגר, את מאפייניה התרבותיי של ישראל. רבי מהמאפייני אשר תוארו 
  בספר הולמי את תיאור היזמות והחדשנות בתקופת הקמת המכללות.

ידי פרופ' אמנו רובינשטיי הכרעה זו, לאחר מחלוקת קשה במל"ג, נווטה והונהגה על   5
  מנו פזי, יו"ר ות"ת.כשר חינו ויו"ר המל"ג ופרופ' א

  .1995לחוק המל"ג משנת  10תיקו מס'    6
  .2011מוסדות בשנת  66ל 1993מוסדות בשנת  23מ   7
, חמש מכללות כלליות,  1993בשנת    8 פעלו בישראל שבע מכללות אקדמיות להכשרת מורי

 תקציבי אחד.שתי מכללות טכנולוגיות ומוסד חו
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בפועל הביא ו ,2009בשנת  290,000, ל1993בשנת  118,000מ ,הסטודנטי

  של ההשכלה הגבוהה בישראל. לאוניברסליזציה

קשור בחקיקה  הראשו .יוכואב ינוקב יא הגידול המהיר ג גבה מחיר

כי המועצה להשכלה גבוהה היא הסמכות לאשר תכנית  ,החוק קבע עצמה.

, בהדרגה, החלו להיער  לימודי אקדמית. בקשות לאישור בפני המועצה לפיכ

אשר זכו להיתר ולהכרה אקדמית מאז  ,תכניות לימודי חדשות של מוסדות

טבעו של מוסד להשכלה גבוהה כגו חי  .המחצית השנייה של שנות התשעי

 ומתחדש, שהוא מבקש לפרוש כנפיי באמצעות פיתוח תכניות לימוד חדשות.

 להתאי עצמ הככל שהתרחב מספר המוסדות וככל שהמשאלה הטבעית של

בקשות לתכניות לימוד בפני המל"ג  צרכי משתני גברו, הצטברוללסביבה ו

 2009רוקרטי כאשר בשנת ור בקבוק ביהפכו בהדרגה לצוואאלה  .חדשות

ריכוזי המבנה המסורתי הבעוד  .9תכניות שונות 450המתינו לאישור המל"ג 

הל מערכת בעיד בו פעלו בעיקר שמונה  לאישור תכניות לימודי

לשרת צרכי של מערכת בה הול בבואו התברר כבלתי הוא אוניברסיטאות, 

כבלתי התבררה של המל"ג תית הבדיקה המסור שיטת .מוסדות 66פועלי 

בעת חקיקת חוק  מספרמאשר מספר מוסדותיה גדל פי עשרה מערכת ל תהולמ

כל עוד כתשעי אחוז מהפעילות האקדמית של ישראל . 195810 שנתהמל"ג ב

א ע התרחבות  באוניברסיטאות, השיטה עבדה באופ סביר התנהל

 ,התברר .כו והסתיידו, עורקי תהלי קבלת ההחלטות של המערכת הלהמהירה

,  תבדיקל כי הלוגיסטיקה ש לגייס הצור ומספר כה רב של תכניות לימודי

 ,ובהתנדבות ,מספר כה רב של חברי סגל ממוסדות להשכלה גבוהה לפעול

היו מעבר ליכולתה של המועצה  –המל"ג  ידי עלעדות בודקות המתמנות ובו

נות לאישור ג חמש וא שש כאשר תכניות ממתי ,לית מענה בלוח זמני סביר

 א כי מוסדות ביקשו לשמור על מערכת יחסי תקינה ע). OECD, 2010( שני

                                                        
  .25.12.2009נואל טרכטנברג בהרצאתו בכנס "בשער" מיו ידי פרופ' מ נתו שנמסר על   9

, בחינה    10 . הראשו מת אישור לתכנית לימודי חדשה כרו בארבעה שלבי עיקריי
 ,מוקדמת של הות"ת על חיוניותה של התכנית; השני, הקמת ועדה מקצועית של המל"ג

השלישי, הערכה ; הנשענת על מומחי מתנדבי מקרב חברי סגל אקדמי בתחו הנבדק
ידי מל"ג לאור המלצת הוועדה המקצועית. לאחר אישור התכנית ושיפוט ההצעה על

, מוקמת ועדה מלווה עד לתו שלוש שני  המוקדמת ומת היתר להרשמת תלמידי
לתכנית)  הרצת התכנית ובסופה מומל למל"ג (א אי נדרשי תיקוני או שיפורימ

  הפרק. להעניק אישור קבוע לתכנית שעל
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הערות נוקבות בבמכתבי ווהתבטאו לא פע המל"ג, הכעס והמרירות הצטברו 

    .11או בפגישותבכנסי 

קיצוצי התקציב המצטברי של כבשל ה"עשור האבוד" הוא  השני מחירה

2007ני בי השאחוז  25  מקיצוצי רוחב של פעילות הממשלה כתוצאה, 2001

כמו ג מהפחתת  ,)2007(משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, 

ללא מת פיצוי למוסדות ה  ,אחוז 26שכר הלימוד באוניברסיטאות בשיעור של 

בשל החובות המעיקי בגי הפנסיה התקציבית וה בשל הוצאות הביטחו 

דו"ח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה (דו"ח שוחט), ( דלותוהמינהל הג

שחיקה תקציבית זו הייתה לאב רחיי הולכת ומתהדקת על צוואר  .)2007

שינוי היחס לו לשחיקת תקציבי מחקר התכווצות התקציב הובילה המוסדות.

. כ לדוגמה, בעוד  המספרי בי אנשי הסגל הבכיר לבי מספר הסטודנטי

בשנת  24סטודנטי לאיש סגל בכיר הוא עלה ל 17עמד יחס זה על  1990שבשנת 

היחס המספרי בי סגל בכיר לבי מספר  ,(תשס"ח). לש השוואה 2009

לשינוי היחס . 1:1012על עומד סטודנטי באוניברסיטאות מובילות בעול 

זמ המוקדש הישירה על האיכות האקדמית הכוללת את  השפעהיש המספרי 

,  להדרכת זמינות איש ועל עומס ההוראה, על גודל כיתות, על סטודנטי

  .כל אלה הלכו והחריפו במהל העשור החול –האקדמיה בפרוזדורי המוסד 

ממוצע של הגיל הכרו בעליית  העשור החולהמאפיי את  שלישי מחיר

לעומת  53.513 היה הגיל החציוני של חברי הסגל הבכיר 2009הסגל הבכיר. בשנת 

שנות השבעי והשמוני היו שני של צמיחת . )(תשל"ט 1980בשנת  46

קליטה מהל ה .ג בקליטה של סגל צעיר יחסיתשהתאפיינו האוניברסיטאות, 

נעצר כמעט כליל במהל העשור הוא והתשעי הואט בשנות  של סגל חדש

צמצמה את  אביבתלכ לדוגמה, אוניברסיטת  .הראשו של המאה הנוכחית

את קצב עצרה משרות, ובמקביל  400 במהל העשור החול בכ הימספר חבר

  עליית חציו הגיל. צעדי שתרמו ל ,14קליטת של חברי סגל צעירי

                                                        
סוגיה זו העלו ראשי מכללות  ,אביבבאוניברסיטת תל 2008מאי ב 15 בכנס שהתקיי ב   11

. בראיונות שקיימו  ראשי מוסדות את הקושי  ), ציינוOECD )2010חברי צוות הלדיו
  הנובע ממש הזמ הממוש לאישור תכניות לימודי של המל"ג.

12   http://www.brainreturn.org.il: .ובעיקר באוניברסיטאות פרטיות 
13   http://www.cbs.gov.il/hodaot2010  
14  http://www.yedidim-tau.org.il  
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ההשוואה של גיל הסגל  .השפעה ג על הפריו המחקרייש לגיל חברי הסגל 

  .הסוגיהמדינות אחרות מאירה את עומת בישראל ל

   –דמי הבכיר באוניברסיטאות גיל וגיל ממוצע של הסגל האק  .1לוח 
  השוואה ע מדינות נבחרות

  אחוז עד  גיל ממוצע  שנה  מדינה
  35גיל 

  אחוז עד 
  44גיל 

  אחוז 
  +55גילאי 

  32.2  33.2  5.7    49.4  1998  הבריתארצות

  16.9  48.0  16.0    46.3  2002/3  אנגליה

  24.9  36.8  7.7    48.2  2002  אוסטרליה

  48.3  21.4  2.0    53.4  2005  ישראל

  .18715), עמ' 2007דו"ח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה (ועדת שוחט) ( מקור:

, כרו בשיבוש 2000של "העשור האבוד", שהחל בשנת  הרביעי חירהמ

ביקשה להשיג שני יעדי מדיניות,  1993החלטת מל"ג משנת האתוס האקדמי. 

גברת תפוקת ה ,והשני ;בעיקר באמצעות המכללות ,האחד, הגברת הנגישות

לימודי לתארי מתקדמי הדגשת משקל ההמחקר באמצעות 

מעבר  ואבעוד הרחבת הנגישות הצליחה מעבר למשוער  .אוניברסיטאותב

, יעדי הפעולה של האוניברסיטאות השתבשו באופ שלא נחזה  לתכנו המוקד

נוספה העמקה  ,והשלכותיו המתוארות אל הקיצו התקציבי המצטבר תחילה.

" לתואר אקדמיתשל  , ; 2005וולנסקי, ( רבות של "קיצורי דר ויילר ופרידמ

באה לידי ביטוי בלימוד תרבות זו  .)2003, פאולפרסקו, ובנימי ,כפיר ;2001

 , במאבק מתמש ע סטודנטי על קריאת חומרי החובה בסילבוס, מתקצירי

בהגשת , בשבוע בהיצע גובר של תכניות לימוד מרוכזות בנות יו אחד או יומיי

, המאפשר בקלות  ,בשימוש לרעה של עיד הדיגיטציה עבודות אקדמיות בצמדי

ר במאגרי מידע ותילאבהיות ניתנות  ,עבודות או את חלקיחסית להעתיק 

ולהגיש כעבודת מקור, בהיצע של שירותי מכירת עבודות אקדמיות  סרוקי

בהורדת רמת הדרות אשר אופיינה בהת ,בי מוסדיתבתחרות  ,16באינטרנט

                                                        
.בחשבו נורמה של שירות צבאי ב כשלוש  להביאכל השוואה לישראל מחייבת    15   שני
הופנתה , שאחד המקרי המשעשעי הוא הצעה שהתקבלה בכתובת המייל שלי  16

 ידי. גמר בקורס שהועבר על תלסטודנטי להכי עבור תמורת תשלו עבוד
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במעט  עלה  הוראה,  תעודת  בעיקר  אקדמית, 

בהשוואה לשנה שעברה, ועמד בתשס"ח על 851, 

שהיוו 2.6% ממקבלי התארים באוניברסיטאות.  

התפלגותם של מקבלי התארים באוניברסיטאות 

לפי תחום לימודים בתשס"ח שונה בקרב התארים 

למדו  הראשון  התואר  ממקבלי  כ-32%  השונים; 

מקבלי  בקרב  כ-20%  לעומת  החברה  במדעי 

התואר השני. חלקם של אלה מבין מקבלי התואר 

השלישי נמוך הרבה יותר, אך נמצא במגמת עלייה 

מאז סוף שנות ה-90, ובתשס"ח הם היוו כ-14% 

ממקבלי התואר השלישי, לעומת 6%-7% בשנים 

המוקדמות של העשור הקודם. 

את  סיימו  השני  התואר  ממסיימי   19.7%

חלקם  לעומת  עסקים  במינהל  לימודיהם 

לכ-4%  שהגיע  הראשון,  התואר  מקבלי  בקרב 

וחלקם בקרב מקבלי התואר השלישי שעמד על 

סיימו  השלישי  התואר  ממסיימי  כ-41%   .2.2%

ומדעי  לימודיהם בתשס"ח בתחומי המתמטיקה 

הטבע, לעומת 15% בקרב מקבלי התואר הראשון 

על  נתונים  השני.  התואר  ממקבלי  וכ-12.2% 

מופיעים  האוניברסיטאות  מן  התארים  מקבלי 

בלוחות נ.ה.3 ונ.ה.4 בנספח ה'. 

הגידול במספר הלומדים לתואר שני, שתואר לעיל, 

הסטודנטים  של  בחלקם  מתמדת  בעלייה  לווה 

כך  תזה,  ללא  שני  לתואר  במסלולים  שלמדו 

זה  במסלול  שני  תואר  שסיימו  מי  של  שחלקם 

מכלל מקבלי התואר השני באוניברסיטאות עלה 

בתשס"ז  לכ-67%  בתשנ"א  מ-27%  בהתמדה 

ובתשס"ח. בשנים האחרונות מסתמנת התייצבות 

התואר  לימודי  את  שסיימו  אלה  של  בחלקם 

השני ללא תזה. לשניים מהתחומים — שהזכרנו 

בהם  כתחומים  השני  התואר  לימודי  בסקירת 

התרחש עיקר הגידול במספר הסטודנטים לתואר 

שני — תרומה חשובה לעלייה באחוז המסיימים 

לימודיהם במסלול ללא תזה, שכן כ-97% ממקבלי 

התואר השני במשפטים בשנים תשס"ז ותשס"ח 

תרשים 3.10
מקבלי תואר שני, לפי מסלול לימודים (תשנ"א-תשס"ח)

המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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שנת תשנ"ז בהחל  ,18שנקבעהמל"ג כי בניגוד למדיניות  ,מהתרשי עולה

ספר המסיימי תואר שני ללא תזה. תלול במ חל גידול ,19לער ועד שנת תשס"ח

 חונוספו תכניות נסיגה מתפוקות מחקר ברמת התואר השני, המגמה של אל 

כיו  ,מדועל פי א. תקציביות אשר העמיקו עוד יותר את ההתרחקות ממחקר

 3,000כ המקיפות ,תקציביות באוניברסיטאותניות חותכ חמישיכפועלות 

 בה ,מכלל הלומדי לתואר שני באוניברסיטאות זיאחו 7 כשה סטודנטי 

, ( נדרשת כתיבת תזה מחקריתלא  זה היה מסלול לימודי  ).26.10.2011האר

, ותמורת  שכר לימוד של למקור הכנסה בעיד של קיצוצי תקציב מצטברי

 נית לסיי תואר שני בפרק זמ של שלושה עדדולר  42,000עד שקל ו 35,000

(דו"ח  ועדת שוחט התייחסה להתפתחות זו בדבריה כדלהל .ארבעה סמסטרי

  :)2007הוועדה, 

תקציביות, המקנות תארי אקדמיי תכניות ההוראה החו

בהלי מזורז, מסיטות כוחות הוראה ומשאבי נוספי מייעוד 

העיקרי, קרי המחקר, רבות מתכניות אלו נולדו על רקע המצוקה 

, בד בבד ע  עו אליה.התקציבית שהאוניברסיטאות נקל על כ

הרחבת המשאבי יש לצמצ את תכניות ההוראה החו

  …תקציביות

כי  תקציביות התברר להמשעה שהאוניברסיטאות אימצו תכניות חו

 וכאשר תגביר יחידה אקדמית יכולה לנהל את ענייניה ביתר קלות תקציבית א

מקור תכניות אלה ל לפיכ הפכו, ותקציביתבתכנית החו את היק הלומדי

הקלות היחסית בה נית היה לגייס  .במוסדות המתוקצבי חמצ חיוני

ובכ תרמה  ,20פשרה מודעת ג בשאלת האיכות האקדמיתהובילה ל תקציבי

 אשר הלכה וחלחלה במערכת. ,לתואר אקדמי" דר קיצורי"תרבות להעמקת 

 ,איכות אקדמיתשיקולי של נמצאו דוחקי שיקולי כלכליי מפתי  מעתה

                                                        
עת הובאה  1999וה בהחלטה משנת  1993 בנושא זה התקיי במל"ג ה בדצמברדיו    18

  .תכנית ות"ת לדיו במל"ג
. אי נתו לגבי התפתחות מגמה זו ידי ות"תמועד תו המדידה כפי שדווח על –תשס"ח    19

 לאחר השנה האקדמית הנ"ל.
התפתחות זו לוותה במתחי אשר העכירו את האווירה, בי אלה הרואי באתוס אקדמי    20

  גבוה את עיקר שליחות וייעוד לבי אלה אשר ביקשו להבטיח איזו תקציבי מהיר.



? –לאחר "העשור האבוד"    15 ההשכלה הגבוהה בישראל לא

 

 

עד כדי שיבוש האתוס האקדמי הרואה במחקר ובהוראה ראויה את עיקר 

    .21תפארתו ויצירתו

ציבורית של ההנוגעת למדיניות  ,השלכה נוספתיש להתפתחות המתוארת 

וניברסיטאות אבהתפתחות  "קו פרשת מי"היא הפכה ל – ההשכלה הגבוהה

 ,לי המתואר מוסבר אמנהתה, ציבורי ופרטי כאחד. שק השכלה מעורבכמ

מצוקה תקציבית, א אי זו הסיבה מענה לשוחט כועדת  ידיעלובצדק, 

יתרו את ההשכילו להבי  , שהאוניברסיטאותסיבה נוספת היא .היחידה

מתוקצבי מוסדות הלאה. המוקנה למוסד המאמ כלי ניהול גמישי בפעולתו

וה לשכר  לסטודנטי לימודלשכר הנוגעי ה  ,משוחררי מהסכמי קיבוציי

העומדת  ,גמישות פעולה זו .22של ות"תהאקדמי מגבלות התכנו כמו ג מ ,הסגל

ה ת, הקנסוג אחד של מוסדות לעומת נוקשות בסוג אחר של מוסדותלרשות 

זליגה מתמדת של בהתבטא אשר  ,מתוקצביהלאיתרו תחרותי למוסדות 

כללי השוק פי דות הפועלי על המוס אל שי סגל בולטי מהאוניברסיטאותאנ

, ( החופשי  זאת ועוד, סקרי שביעות רצו של מל"ג  .)21.1.2011 דה מרקר,האר

מתוקצבי הלאבמוסדות  סטודנטישביעות הרצו של רמת ש ,הצביעו על כ

  ).2007/8; 2006/7(דו"ח ות"ת,  גבוהה מזו שבמוסדות המתוקצבי

הוא ניסיו להפקעת החירות  ר החולהמאפיי את העשו החמישי מחירה

.ה חוקבאמצעות למל"ג  האקדמית המוקנית הצעות חוק נפרדות לוש ש הסדרי

, ביקשה בפועל להלאי 2008 בהאחת, לו בזו אחר זו לקראת סו העשור. הוע

, ביקשה לשנות 2009בהשנייה,  ;לסמכות משרד החינוה את ות"ת ולהעביר

, 2010ב, לישיתוהש; הממשלה ידי עלקבע יאת הרכב ות"ת ולהבטיח רוב שי

  ביקשה להביא להכוונת המחקר.  

נסב  חקיקת חוק המועצה להשכלה גבוהה עלהמאבק בשנות החמישי 

שלוש  .האקדמיההאינטלקטואלית של  החירותעל התביעה להג על בעיקרו 

1958הצעות חוק שונות נדונו בי השני  אשר  ,עד שהושגה הסכמה 1952

                                                        
  . 2005אצל וולנסקי,  5פרק  על התפתחות תרבות קיצורי הדר בהשכלה הגבוהה ראה   21
,  מוסדות אלה   22 התמקדו בעיקר בהענקת תארי בתחומי מינהל, כספי ומשפטי

אמצע שנות בגבר החל התתהלי התחומי בה רמת הביקושי לתואר אקדמי גבוהה. 
כאשר מכללות למשפטי זכו להכרה אקדמית של המל"ג וכ כאשר שלוחות  ,התשעי

"ל הפכו למוסדות ישראלי על פי חוק ולא עוד מתוק פעולת של אוניברסיטאות מחו
  .   כשלוחות של אוניברסיטאות זרות החל במחצית העשור הראשו בשנת אלפיי
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שלוש הצעות . ת בהשכלה הגבוהההפוליטיההתערבות  יקרו איהבטיחה את ע

2010, בשני חדשותהחוק ה 2008, חולל שינוי ביקשו ל , במסגרת חוק ההסדרי

   .  ולהשיגו לאחורהמל"ג חוק מהותי ב

 ,הרצו לכוו את המחקר המדעי נתקל בחומה בצורה בשנות החמישי

נטייה הממשלתית להתערבות זהירו מפני הה חברי כנסת כאשר שורה רחבה של

ראשי המוסדות דאז סירבו בעקביות ). 2005(וולנסקי,  בחיי ההשכלה הגבוהה

עלול להצר את המרחב המוחלט של המחקר המדעי היה אשר  ,כל שיתו פעולהל

כ . על ההשכלה הגבוהה מנגנו שליטה ממשלתילהשית והתנגדו לכל ניסיו 

ת החירות האקדמית נמשכה עשרי המחלוקת על הקמת ות"ת בשאללדוגמה, 

משוחרר  תקצובעל אופי התכנו ועל מה רק לאחר הסכמה והסתיי השנואחת 

א כי ניהול המוסדות באמצעות ות"ת ידע עליות  .23ממשלתי הדוק מתכתיב

ומורדות ביחסיו ע הממשלה, היא נוהלה לאור השני לשביעות רצו כל 

י ת חוקוהצע .24ות"תשל  תהתו הקפדה על סמכותה ועצמאו ,השותפי

תיגר על הסכמות העבר בי הממשלה למוסדות כפי שנית ות קוראההסדרי 

ביקשה להוציא את  2008הצעת החוק של שנת . ללמוד מהנימוקי להצעות

כיחידה פני  ולהשכינה במשרד החינוג הערכה האקדמית ממל"הסמכות 

, שממשלתית מתוק ממצאי  יגזרמוסדות יהתקציב . אותה הצעה חתרה לכ

של משרד מנגנו פעולה  ידיעלאשר ייבחנו  ,של תפוקות אקדמיות המדידה

יהיו משרד החינו כי תפקידי זו, בהצעת חוק נקבע וכ  ).2007(הכנסת,  החינו

ערכה ה"הנחיה מקצועית של גורמי במערכת ההשכלה הגבוהה בתחו ה

  ).2007(הכנסת,  לה גבוהה"פנימית במוסדות להשכלש ביצוע בקרה  ,והמדידה

ההצעה כי תקצוב ההשכלה הגבוהה יתבצע על פי תוצאות הערכה שמקו 

משמעותה בפועל היא פירוק ות"ת והכפפת סמכות  ,מושבה הוא משרד החינו

רשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) ה לשעולתה התקצוב לממצאי פ

                                                        
בהרכב החברי אשר יחליטו על יעדי ההקצאה של תקציבי ות"ת.  התמקדההמחלוקת    23

ציגיה בות"ת, נ לשרוב בדומיננטי המעמדה  אתלהבטיח ביקשה לאור השני הממשלה 
. הפשרה נמצאה כאשר נקבע כי התנגדו לו נציגי המוסדות להשכלה גבוההשעניי 

, כולל יו"ר הוועדה, יהיו  לממשלה תהיה נציגות של אנשי ציבור א רוב החברי
ידי נציגי המוסדות להשכלה גבוהה ובכ יובטח חופש המחקר ותמנע הכוונתו עלמ

  הממשלה.
 .1977ת"ת נית באמצעות החלטת ממשלה מיוני תוק ממשלתי לסמכות ו   24
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הלאמת  הפועל היהצעת חוק זו פירושה באילו התקבלה  .שבמשרד החינו

  ות"ת.

ביקשה , 2009בשנת שהועלתה במסגרת חוק ההסדרי  ,שנייההחוק ההצעת 

בדברי ההסבר נאמרו הדברי . להקנות לממשלה רוב בהרכב חברי הות"ת

  :25הבאי

: ארבעה  הלכה למעשה, ות"ת פועלת בהרכב של שבעה חברי

 בכיר מאחת מהמכללות איש סגל פרופסורי מהאוניברסיטאות...

  .האקדמיות המתוקצבות ושני אנשי ציבור..

על פניו, במצב זה עשויי חברי ות"ת (שמכהני במקביל כאנשי 

, ולו  סגל במוסדות המתוקצבי על ידה) לפעול תו ניגוד ענייני

, בי תפקידיה כרגולטורי וכמתקצבי של מערכת  למראית עי

בכללותה ולבי תפקידיה במוסדות  הההשכלה הגבוה

  .26קדמייהא

  :200927לפיכ ביקש חוק ההסדרי לשנת 

: ארבעה נציגי ציבור  מוצע לקבוע את הרכב ות"ת על שבעה חברי

ועדה ציבורית ונציג אחד שימונה  ידיעל(מה שלושה אשר ימונו 

שר החינו באישור הוועדה הציבורית), שני נציגי של  ידיעל

 ידי עלות"ת יתמנה יו"ר כאשר,  האוניברסיטאות ונציגי המכללות.

    .28שר החינו מבי חברי ות"ת

, ביקשה להביא 2010שעלתה בשנת  ,חוק ההסדרישלישית של הצעה 

 ,, ועדה מקצועיתזו ההצעעל פי  ).2011(הכנסת,  )targeting(להכוונת המחקר 

תגבש  ,שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ושר המדע ידי עלאשר תמונה 

                                                        
25   http://ecowiki.org.il/index.php?  
 , אשר התמקד בבעיית2009גיבוש הצעה זו בא בעקבות דו"ח מבקר המדינה ממר    26

הפיקוח של ות"ת על הטיפול בענייני שכר באוניברסיטאות ולפיכ המלי הדו"ח לשקול 
  את מספר נציגי הציבור בוועדה.  את שינוי הרכב ות"ת באופ שיגדיל

טרכטנברג, סמו לכניסתו יו"ר ות"ת, פרופ'  אצלסוגיית השכר באה לידי טיפול   
 2010ראשית עליו סוכ בי האוניברסיטאות לבי משרד האוצר ב בהסדרלתפקידו. 

  כי שכר עובדי האוניברסיטאות יהיה נתו לפיקוח הממונה על השכר. ,קבענ
27   http://ecowiki.org.il/index.php?  
שר החינו שחשאית של חברי המל"ג על פי הצעה  בהצבעהיו"ר ות"ת התמנה עד כה    28

.מביא ל   היוועצות ע ראשי המוסדות והמלצת
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הנהנה מתקציבי  ,ניות המחקר והפיתוח הממשלתיהמלצות לעניי מיקוד מדי

בהצעת החוק נאמר כי המלצות הוועדה . מדינה אשר יובאו לאישור הממשלה

המקצועית תכלולנה "הצעה לשיעור השקעה מינימלי שיוקצה לתחו מחקר 

ראשי מתו ס ההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח, וכ הצעה לשיעור 

בדברי  ).2011(הכנסת,  "בעדיפות משנית השקעה מינימלי בשני תחומי מחקר

   ההסבר להצעת החוק החדשה נאמר:

ההשקעה הלאומית במחקר ופיתוח בישראל כאחוז מהתמ"ג היא 

, ההשקעה הממשלתית 2008לשנת  4.9%הגבוהה בעול ועומדת על 

בישראל במחקר ופיתוח מתרכזת בעיקר במערכת ההשכלה 

חולי ובתיוני מחקר הגבוהה, המדע הראשי במשרד התמ"ת, מכ

על א זאת, לא קיימת היו בישראל מדיניות מו"פ . ממשלתיי

סדורה בא חלק משרשרת המחקר והפיתוח וזאת, בי היתר, לאור 

העובדה כי לא קיי גור שתפקידו לבחו את כל המו"פ, לחלק 

המצב הקיי כפי . עדיפויות בי חלקיו השוני ולתא ביניה

ע ריכוז מאמ ההשקעה בנושאי בעלי חשיבות שתואר לעיל, מונ

. , ומוביל לפיזור מאמצי המחקר בי מספר רב של תחומילאומית

לאור השני נמנעה הממשלה מקביעת סדר עדיפויות ברור ועקבי 

לתמיכה במחקר והפיתוח בתחומי בה יש לישראל יתרו יחסי, 

 המצב הקיי בישראל עומד בניגוד למגמה העולמית לפיה

הממשלה מחליטה במדיניות, למקד מאמצי ומשאבי לתמיכה 

הדגשה ה( במו"פ בתחומי מחקר ופיתוח מוגדרי שנבחרו מראש

   .של המחבר הנוכחי)

א כי יו"ר ות"ת אמור היה לשמש חבר בפורו החדש, והחלטות הוועדה 

היו טעונות את אישורו במשות ע המדע הראשי של משרד התמ"ת, בהצעה 

פעולתה של בבפועל  מהותיתפגיעה ו ,משו עיקור סמכות ות"ת ומעמדה היהזו 

אשר תפקידה על פי חוק לשקוד על פיתוח המחקר  ,המועצה להשכלה גבוהה

 במוסדות להשכלה גבוהה חוק ההסדרי החדש, מחקריהצעת על פי . והמדע

היגיו  .אישור הממשלהלאחר שיובאו ליכוונו בתוק המלצות ועדה ממשלתית 

, עלול היה 1977כמו ג החלטת הממשלה על סמכותה מיוני  ,הקמתה של ות"ת

  הביאה  הצעת החוק .החדש לעבור מ העול והפע בתוק חוק ההסדרי
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 שעסקה ,יוע המשפטי לממשלהלהכנת סקירה מקיפה, שנשלחה אל ה

למנוע מאז שנות והצליחו י אשר ביקשו ינימוקי האקדמיי והפרלמנטרב

בסקירה נאמר בי  .התערבות פוליטית בהכוונת המחקר האקדמי החמישי

"ספק א ההמצאות הגדולות בהיסטוריה של המדעי היו באות לעול : היתר

היומרה לחדור למוחו היוצר של  ...בלא חירות מוחלטת של המחשבה והמחקר

הישגיה של מערכות השכלה  .חוקר ולנתב את דרכי עבודתו היא עתיקת יומי

ממשלות ומערכות משפט ידעו להג על נטיית  ,ככל שמחוקקי ,ה גברוגבוה

בעקבות הסקירה הודיע שר  .29ההתערבות של מנגנוני שלטוניי מפניה"

כי החליט להסיר את תמיכתו בסעי זה בחוק  ,החינו גדעו סער למחברה

כי הצעת חוק זו ירדה מהפרק  ,יו"ר ות"ת הודיע במכתב נפרדג  .ההסדרי

ציו תרומתה של הסקירה להחלטה להקפיא את הצעת חוק ההסדרי  תו

 ,הוסי בעניי זה בעבודה שכתב בנושא מדיניות מדע פרופ' זאב תדמור. 201030

כי כל ניסיו להכוונה מלמעלה של המחקר המדעי, ואפילו באמצעות ועדות 

 , ציפיי לכישלו משו שאיש "אינו יכול לחזות כיווני מאוד ספ נידומדעני

"   ).2011(תדמור,  מבטיחי

הנטייה להכוונת המחקר האקדמי  .הצעות החוק אינו חדשלוש הרקע לש

מבקשי לכוו את ה ,העולי מעת לעת ומעוגנת במאמצי חקיקה היא קמאית

על בעל המאה להיות "כי  ,המניעה יוזמות אלה היאהשקפה . המחקר האקדמי

שביעות רצו אימצביעות על  ברצ הצעות חוק ההסדרישלוש  ."ג בעל הדעה

המאבק אינו  .31של המוסדות להשכלה גבוהההקיי מדפוס הניהול מתמשכת 

המדיניות הציבורית בתחו המחקר ש ,אלא מתמקד בהשקפה רק על סמכות

להתרכז בתחומי חיוניי להתפתחות המשקית, כגו מדעי צריכה וההוראה 

 אות נית, לה ביקושי גבוהי שיש, מדויקי והנדסה, ואילו תחומי לימוד

                                                        
  .4.7.2010מיו  ,עו"ד יהודה וינשטיי ,סקירה שנשלחה ליוע המשפטי לממשלה   29
 .19.7.2010 מכתבו של פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת, מיו   30
הערות אירוניות בדיוני ע מקבלי החלטות או ג או במהל השני נשמעה ביקורת    31

בעיקר בתחומי של מדעי  ,של תכניות לימודי אחדות מחוקקי על התועלת בקיומ
  הרוח.
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מיכה להימנע מתראוי המדינה,  ידיעללרכוש במוסדות שאינ מתוקצבי 

  .200832של שנת ההסדרי כפי שעולה מהצעת חוק  ,ת בהממשלתי

,  תולהחוקי ההסדרי המתוארי המניעי לייזו את  ד"ר אודי ניס

העדר יכולת . של ות"תאג התקציבי באוצר, בחולשה מתמשכת  ראשלשעבר 

יהול בעייתי חוסר איזו בי איכות ומצוינות לבי נגישות, ונ, ארו טווח תכנו

נדרש ולפיכ משרד האוצר ", במערומיונותר "המודל של ות"ת , שעל כ והצביע

2010הסדרי בי השני ליזו חוקי  כדי להתמודד ע הליקויי  ,2008

  .33שנחשפו

רוקרטי ותהלי בי –ל מאפייני "העשור האבוד" והתבהרו מכלו ועתה הלכ

אשר השפיעו  ,חדשות, קיצוצי תקציב לימודאישור תכניות של מסורבל וממוש 

השכלה הגבוהה, צמצו תפוקות המחקר של העל כל אחד ממדדי האיכות של 

במשקל ההשכלה הגבוהה כמוצר צריכה פרטי על פני , גידול האוניברסיטאות

, בד אמו משרד האוצר בהנהגת ות"תוא, ציבוריהשכלה גבוהה כמוצר 

ערעור על תו  ,גוברי בהכוונת המחקר וההוראהמאמצי  –וכתוצאה 

  במהל עשור אחד.  אתכל ז – ומל"גות"ת  המסורתית של סמכות

                                                        
: ביטול תקצוב חוגי במוסדות להשכלה 2008לשנת  הכנסת, הצעת חוק ההסדרי   32

נאמר "להנחות את ות"ת להפסיק את תקצוב המוסדות להשכלה  גבוהה. בהצעת חוק זו
, חשבונאות ומשפטי  גבוהה בגי סטודנטי לתואר ראשו בחוגי הלימוד מנהל עסקי

מיליו ש"ח  80שנת הלימודי תשס"ט, בהתא לאמור להפחית סכו של בוזאת החל 
 .מבסיס תקציב ההשכלה הגבוהה"

  .30.6.2011ראיו ע אודי ניס מיו    33
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  המלצות של ועדות מקצועיות .2

הוא נוגע לתרומתה  א קיי קונצנזוס בחברה הישראלית בתחו כלשהו

תרומה זו מתועדת  .ותה של מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה ולמשקחיונילו

מוביליות העל שכר, העל תעסוקה, העל  התבהשפע –כמעט בכל היבט 

, הרישו על חברתית, ה מעמדה ועל , העברת טכנולוגיה לתעשייהעל פטנטי

מספר במהישגיה  ,בי היתר ,פועל יוצאכ ,הבינלאומי של האקדמיה הישראלית

הישגי אלה ש ,א טבעי הוא אפוא .בעשור האחרובפרס נובל  של הזוכי

להישע בשני להמשי ונתפסי כמנו לצמיחה חברתית וכלכלית עליה יש 

זיהו את השבר הקיי  2007מאז שנת שפעלו בעניי ועדות מקצועיות  .הבאות

חות תהתפהעל כיווני בעבודותיה גבוהה, וביקשו להצביע ההשכלה מערכת הב

 ,עבודות אלו. חברתייפערי צמצו וכמכשיר ל המחקר המדעי ולקיד

, תרמו להארה של מגמות   רצויות ומומלצותהתפתחות בהדגשיה השוני

"  .לעתיד   .לאקדמיה הישראלית המוצעותנבח אפוא את "קריאות הכיוו

נבחנת בשורה  ,הזיקה בי שוק העבודה, צמיחה כלכלית והשכלה גבוהה

מסמ של המועצה הלאומית לכלכלה ובולט בתוכ  דיניותמרחבה של מסמכי 

2010אג'נדה כלכלית חברתית לישראל במשרד ראש הממשלה,  2008 )2007( .

רואה , דאז שהוכ בהנהגתו של פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה ,המסמ

צמצו העוני באמצעות במטרה להביא ל בצמיחה כלכלית יעד פעולה מרכזי

,  ,מחד הגברת התעסוקה  המדע, הטכנולוגיה והמו"פ כולל קידווקידו החינו

בחברה,  של שתי קבוצות בעוד שמשקלש העובדהבולטת דו"ח ב. מאיד

 60 מגיע לבקרב האוכלוסייה הענייה  משקל, אחוז 25 כ ,הערבי והחרדי

בשוק אלה קבוצות שתי הקשר בי תעסוקה ועוני מובהק, שילוב שמאחר  .אחוז

א יציאה ממעגל זה . וקד ליציאה ממעגל המצוקההוא תנאי מ העבודה

להוסי ממליצי , ולפיכ מחברי המסמ ברכישת השכלה רלבנטית מותנית

על מנת להכשיר  ,במוסדות להשכלה גבוהה, כולל מסלולי לימוד מקצועיי

   ).2007(המועצה הלאומית לכלכלה,  תעסוקהולהכינ להשתלבות בשוק ה

כפי שהוגדר במסמ של המועצה הלאומית  ,ד מיעדי הצמיחהלא במקרה, אח

64של גילאי הוא להגדיל את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה  ,לכלכלה 25 

כאשר מערכת ההשכלה הגבוהה מצופה  ,)2007(המועצה הלאומית לכלכלה, 
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באמצעות יצירת תנאי ג בי היתר  לתרו את תרומתה להתפתחות זו,

 כהבשוק העבודה נמו השתתפותאשר  , במגזר הערביללימוד גבוה של נשי

  .במיוחד

לגבש  אשר נתבקשה ,ההשכלה הגבוהה הניע את הממשלה להקי ועדה צבמ

ראשה עמד שר האוצר הוועדה שב .המלצות להיחלצות מהמשבר המתמש

ראש הממשלה אהוד אולמרט, שר  ידיעלשוחט, נתמנתה לשעבר, אברה 

 אשר הוגשו ,המלצות הוועדה. חינו יולי תמירהאוצר רוני בראו ושרת ה

עיבוי ה  האקדמיההתחדשות ל כי תנאי ,בהירוה ,200734לממשלה בשנת 

הרחבת מעגל ; קליטת סגל איכותי ;המחקר הבסיסי באוניברסיטאותתקציבי 

; הפוסט דוקטורנטי וה מיקוד מאמצי ו שיפור איכות ההוראהדוקטורנטי

 התכניות החולצמצ את תחולת ממליצה עדה כמו כ הוו. המחקרלשיפור 

כולל גמישות  ,הגמישות הניהולית של המוסדות להגביר את; 35תקציביות

עניי נוס מימו תכניות הבראה למוסדות. כמו ג  ,מוגבלת בשכר סגל מצטיי

לפיו המכללות יעסקו  ,ריאעליו המליצה הוועדה הוא העמקת המודל הבינ

רוכזו באוניברסיטאות ישבעוד  ,י לסטודנטיקצועת ידע מַניַ בהוראה ובהק

  משאבי המחקר.  

בעוד הוועדה ממקדת את המלצותיה בתחו איכות ההוראה והמחקר, נושא 

, הנבח כאחוז מתו שנתו המתקבל לשנה א' לכלל המוסדות להשכלה הנגישות

מציעה הוועדה לפיכ . מוצג כאב נג לקידו האיכות האקדמית, גבוהה

העומד  ,את הנגישות להיק הזהה לגידול הטבעי של האוכלוסייה בלבד לצמצ

סטודנטי בלבד  14,000של כבאמצעות תוספת  36בממוצע לשנהאחוזי  2 על כ

סטודנטי  4,000קליטה של כעל הוועדה ג ממליצה . במהל של חמש שני

                                                        
34    ; פרופ' מנח יערי, נשיא האקדמיה בי חברי הוועדה פרופ' יולי תמיר שרת החינו

, יו"ר ות"ת; הלאומית למדעי פרופ' מנואל טרכטנברג, נציג משרד  ;פרופ' שלמה גרוסמ
ד"ר ; ראוב גרונאו, נציג ציבורפרופ'  ;פרופ' יעקב זיו, נציג ציבור ;ראש הממשלה

 .קובי הבר, ראש אג התקציבי באוצר; ויגת ציבורליאורה מרידור, נצ
ער ייחודי  בעלותהדו"ח סייג את המלצתו בכ שציי שיש להמשי בהפעלת תכניות    35

 כמו ג תכניות המוכוונות לתלמידי מחו"ל. ,מבחינה אקדמית וחברתית
כלה במהל שנות התשעי ועד אמצע שנות האלפיי עמד הגידול הממוצע במערכת ההש   36

תוצאה מצמצו כ באוניברסיטאות. אחוזי 3.6 במכללות ו אחוז 19.2הגבוהה על 
נותרה כפולה מהגידול הטבעי  היאחלה אמנ האטה בקצב הנגישות א  תקציבי ות"ת

  .בשנת תשס"זאחוזי  4ועמדה על 
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להפחתה מקבילה במספר "לתואר ראשו במדעי הטבע וההנדסה בתמורה 

(דו"ח הוועדה  קלטו במכללות האקדמיות"ישי ,ודנטי במדעי החברההסט

כמו ג "לשמר את מספר התלמידי  ,)2007לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה, 

אל  20החדשי לתואר הראשו באוניברסיטאות בחומש הקרוב ברמה של 

). 2007ינת מערכת ההשכלה הגבוהה, (דו"ח הוועדה לבח "תלמידי בשנה

,  מוסבר כדלהלור להאט את הנגישות להשכלה גבוהה, הנימוק לצ   (ש

  ):6עמוד 

הוקמו מכללות במספר העולה על הדרוש, הורחבו מסגרות 

ההוראה באוניברסיטאות, וזאת נוס על שיטת תקצוב לא 

מה שפגע פגיעה  ..דבר שהביא לפגיעה ביעילות. –מעודכנת 

 הפעולה יחסי שיתו חמורה באיכות המחקר וההוראה כאחד...

הומרו בתחרות עזה על עוגת המשאבי המתדלדלת, מה שהביא 

  לא אחת להסגות גבול בי המוסדות.   

בשנתיי האחרונות נבלמה הצמיחה במספר התלמידי 

על פי התחזית אמורה מגמה זו להימש בשני  .החדשי

רגיעה זו מאפשרת למערכת ההשכלה הגבוהה לתק . 37הקרובות

.את השיבושי שנפ   לו בה בעשור האחרו

מוצג בדו"ח כאב רחיי על  מאז אמצע שנות התשעיהגידול בנגישות 

, על יתר . איכותהבו הישגיהב הנסיגוכהסבר לצוואר האקדמיה,  התרחבותה כ

דלדלות המשאבי ימוצג כגור ישיר לה תכנו המקורישל המערכת מעבר ל

, תכנית החומש . לכלל המערכת האקדמית  "הזדמנות חדכאפוא  מוצגתלפיכ

קרו המצוינות, שבלעדיו לא תיכו יפעמית לבצר את הישגי העבר תו הדגשת ע

לש הגשמת יעדי  ).2007(דו"ח הוועדה,  מערכת השכלה גבוהה ראויה לשמה"

                                                        
 מסביר 56 ), עמ'2007/8) ותשס"ח (2006/7ז (לשני תשס" 34/35 וחשבו מס'דו"ח ות"ת    37

את עניי צמצו הנגישות כתוצאה מקיצוצי התקציב המצטברי ולא בנימוק אותו נית 
, עמד היק  להבי מדברי ההסבר של דו"ח שוחט לעניי זה. כאמור על א הקיצו

, כפול משיעור הנגישות עליו אחוזי 4על  ,הנגישות בשנת תשס"ז (מועד כתיבת הדו"ח)
  המליצה הוועדה.
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בחמש  ש"חעל תוספת תקציב של שניי וחצי מיליארד המליצה אלה הוועדה 

  .38המל"ג אותו הניפהות דגל הנגיששל מ התור  ורדהתו ה ,שני

קובי הבר, חבר ועדת "שוחט" ומי שהיה הממונה על התקציבי באוצר בעת 

שיקולי הוועדה להאט את קצב הנגישות עינינו על  את מאירכתיבת הדו"ח, 

לדבריו, גידול ניכר בביקושי הופנה אל עבר מדעי החברה ה  .להשכלה הגבוהה

 ,39למשק מוגבלת ושתרומת לימודי, תחו באוניברסיטאות ובעיקר במכללות

ללימודי הנדסה, טכנולוגיה ומדעי ואחרי "רכי המדינה משוועי ובעוד צ

שנוצרה במקצועות  ,חיסול החינו הטכנולוגי במערכת החינו והמצוקה

, חשבנו שנכו יותר יהיה להאט את קצב הנגישות בשני הקרובות  הטכנולוגיי

היבטי מעט מאירי דבריו של הבר , ואכ .40"ולהגדיל את ההשקעה במחקר

שיקוליה  עלכמו ג במאמר,  וחוק ההסדרי שנסקראשר עלו בהצעות  ,אחדי

לכה שה ,ממקדי את המבט על מהות המחלוקתדברי אלה . ועדת שוחטשל 

 ,בעשור החולבי משרד האוצר לבי מנהיגי מערכת ההשכלה הגבוהה  הונפער

  עתיד לבוא.כמו ג על ההבנות המסתמנות ל

נווטה  ,מוקדש למערכת ההשכלה הגבוהה אשר פרק ממנה ,עבודה שלישית

ביוזמה של נציבות המדע והטכנולוגיה . צוות בראשות פרופ' זאב תדמור ידי על

אשר כלל  עבודה,לממשלה  2008הוגשה בשנת  ,ישראל–הברית ארצותשל 

חזו  – 2028ל , ישראהעבודה. אלי הורובי ודוד ברודט ידיעל פרקיה נווט

 עוסקת בעיצוב דמותה הכלכלית ,חברתית בעול גלובלי ואסטרטגיה כלכלית

תו הדגשת חברתית של ישראל לקראת שנת השמוני להקמת המדינה, 

תהליכי פי הנחת העבודה של הדו"ח,  על .מערכת ההשכלה הגבוהה תרומתה של

 של לנפש לרמת תוצרהמשק הישראלי להצעיד את  יעשוי ממוקדי שינוי

  .       ולצמצו פערי חברתיי, $50,000$41 עד 45,000

                                                        
ות הגידול הטבעי של נורמה מקובלת לעדכ תקציבי בגבולנוהגת  במערכת הציבורית  38

, הצעת הוועדה לאפשר גידול של האוכלוסייה.  סטודנטי בחמש שני  14,000לפיכ
  אינה אלא התאמה בלבד לגידול הטבעי ואי לראות בה גידול ריאלי.

, הששי והשבעי מדעי החברה של ישראל הישבשנות החמ ,ראוי לציי   39 בי  וישי
  לאומיות.התחומי הבולטי והמובילי בעול בהשוואות בי

  .6.6.2011ראיו ע קובי הבר מיו    40
 לפי חישובי הוועדה הישג זה יביא להכפלה בפועל של התוצר לנפש של ישראל.   41
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חברה ב פערי קיימי וצמצשל חיוניות הגדולה וקדש להעבודה מלב 

של  כנסההשונות עמוקה ברמת הב תהמאופיינ ,42כלכלית תהמקוטב ,הישראלית

בי היתר מפערי  ,. הקיטוב הקיי מושפע על פי הדו"חוברמת הפריו אזרחיה

 ,ו והשכלה גבוהה, המקריני על שיעור השתתפות בכוח העבודה במשקחינ

זו  מציאות .הכנסות בי שכבות אוכלוסייה שונותהרמת פערי בכמו ג על 

  מפוררת את החברה.ו , לטענת מחברי הדו"ח,בולמת את הצמיחה הכלכלית

תדמור,  פרופ'בראשות צוות העבודה  בפרק העוסק בהשכלה הגבוהה ממלי

כלכלי חדש  חברתיגשר חיוני להשגת חזו מדעי שלב חינו זהת בלראו

הרחבת המחקר על בסיס הצטיינות ותחרותיות אקדמית מהווה ציר . 43ישראלל

סטודנטי אחוז  75 כ להביא לשיעור של ,עוד ממליצה הוועדה .מרכזי בהמלצות

מבנה לחולל שינוי בג כמו , תיכוניבחינו העל, כנוטלי חלק מקבוצת הגיל

  :ההשכלה הגבוהה כדי להביא ל

ארבעה רבדי [של מוסדות] הפועלי זה בצד זה, מטפחי תחרות 

ושאיפה למצוינות ומשלימי זה את זה. ברובד העליו ברמתו 

האקדמית תהיינה לפחות שתי אוניברסיטאות עילית אשר יימנו, על 

, על  , תכלול . המוסדות המובילי בעול 20פי רמת כמו כ

בנוס . רכת אוניברסיטאות מחקר אשר יעניקו את כל התאריהמע

שנתיות קהילתיות דולאלה יהיו מכללות אקדמיות ומכללות 

. תיכוניי הנוכחיילעאשר תשדרגנה את המוסדות ה ,ומקצועיות

בחלק מהמכללות הקהילתיות והמקצועיות תתאפשר קליטה של 

.תלמידי חרדיי המבקשי מוסדות המתיישבי ע   ערכיה

) ,(   ).2008הורובי (יו"ר) וברודט (עור

הכפלה של מספר מותר י לעהמליצה  תדמורפרופ' הוועדה בראשות  תת

ארבעה  באמצעות ,2028בשנת  610,000 ל 2007בשנת  250,000מ – הסטודנטי

ובדרישות מהלומדי המייצגי שונות ברמת הפעילות האקדמית  ,סוגי מוסדות

  .  בה

                                                        
  מערכת כלכלית דואלית, על פי לשו הוועדה.   42
היו:  הצוות וחבריפ' זאב תדמור מחקר מדעי עמד פרוהבראש צוות ההשכלה הגבוהה ו  43

  פרופ' חנו גוטפרוינד, פרופ' שולה וולקוב, ד וילנסקי, גורי זילכה ופרופ' יהושע יורטנר.
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שנת בוגשה לה וה OECDהמל"ג מה ידי עליעית, הוזמנה העבודה הרב

תרומת ההשכלה  נתבקש לבחו את OECDצוות המומחי של ה. 201044

הטכניו תרומת של כולל  ,רכי החברה ושוק העבודה בגלילוהגבוהה לצ

כמו  ,הדו"ח מעלה על נס את הישגיה הכלכליי של ישראל .ואוניברסיטת חיפה

ומייחד דברי למאפייניה  ,רה של ההשכלה הגבוהההמהי התרחבותהג את 

של החברה הישראלית בתחו היזמות, החדשנות הטכנולוגית והגידול בתוצר 

דותיה נסקרות ואשר עב ,אחרותהבדומה לוועדות המקצועיות . הלאומי

את  המסבירה ,את קיומה של מערכת כלכלית דואליתמדגיש הדו"ח במאמר, 

 ,OECD( להשכלה גבוהההקשורי בי היתר  ,הפערי בחברה הישראלית

2010(:  

מאופיי בפערי א הינו בחינו גבוה לישראל ממוצע הישגי 

ההישגי הנמוכי י בי קבוצות אוכלוסייה שונות. משמעותי

מתרכזי בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית ואוכלוסיית החרדי 

לה  מחצית משכבת הגיל אינה משיגה הכשרה המקנה. היהודית

בהיעדר שינוי מהותי, רות כניסה למערכת החינו הגבוה. אפש

שיעור משמעותי של עובדי חדשי יבקש להשתלב בשוק העבודה 

  ללא מיומנויות רלבנטיות. 2020לקראת שנת 

: רמת התעסוקה; רמת  הסברשל הדו"ח מתבונ בשלושה ממדי  הפערי

בהיבטי מתמקדות  OECDצוות ה המלצות .השכר ונגישות להשכלה גבוהה

הצור  ;גישות להשכלה גבוהההצור להרחיב ולהעמיק את הנ: הבאי

הצור לבזר  בה פועלות המכללות;רכי הסביבה ולימודי לצלהתאי תכניות 

לתרו לעיצוב המכללות ת סביבסמכויות מהמרכז לפריפריה על מנת לאפשר ל

 ת על תיכוניי דומוסדו רובד חדש של וחפיתהחשיבות של  ;45תכניות הלימוד

 ),tertiary educationתיכונית (שנתיי כחלק ממרכיבי מערכת ההשכלה העל

שאמנ אינו אקדמי א נדרש בשוק העבודה והמוגדר  המאפשר הענקת תואר

                                                        
אשר המלצותיה הוגשו למל"ג ביולי  OECDשל ה peer reviewכותב המאמר היה חבר ב   44

  .2011פורס בנובמבר הדו"ח שלה ו 2010
נבעה בי היתר ממפגש ע ראשי תעשייה ומשק בצפו המשמעות המרכזית של ההצעה    45

אשר ביטאו את ציפיותיה להיות מעורבי בעיצוב עול התוכ הנלמד במכללות כדי 
.  לענות על אתגריה המקצועיי
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 ;46מכללות קהילתיות)של  בדומה לתפקיד( associate degreeבעול כ

כולל אפשרות מוסדות העמקת שיתו הפעולה בי סוגי שוני של החשיבות ב

שוק העבודה לבי /העמקת הקשר בי התעשייהמרכזיות להעברת קרדיט; 

 Lifeפיתוח תכניות של למידה לאור קריירה (לש המוסדות להשכלה גבוהה 

Long Learning את תפקיד המכללות בצפו בפיתוח זה כדלהל).  הדו"ח מסביר 

)OECD, 2010(:   

חו היזמות, קיימי פערי בי בעוד שישראל מדורגת גבוה בת

קיי מקו . האזורי במדינה בכל הקשור לחדשנות כלכלית

קדמיות בגליל לשיפור בתחו זה באמצעות תרומת המכללות הא

.ולצ   רכי עול העסקי

 ,רכי שוק העבודהוצ כמו ג ,מער הזדמנויות לאוכלוסייה הערבית לגבי

   :מסביר דו"ח ה

יתוח יכולת כללית בקרב האוכלוסייה מאמ ניכר יש לעשות לש פ

הערבית על מנת לסייע לה להתאי עצמה לשינויי מהירי בשוק 

העבודה ולהקל עליה באמצעות תכניות למידה לאור הקריירה 

  ).Life Long Learningהמקצועית שלה (

רכי ותגובה בזמ אמת לצ רבה בכ שתובטח חשיבותרואה  OECDדו"ח ה

לעדכו תכניות לימוד חדשות בעיד של קצב  –יוצא מכ שוק משתני ופועל 

הועלתה בעיית איטיות קבלת  מחברי הדו"חבפני שמאחר . שינויי מהיר

האציל סמכויות לממלי הדו"ח , לימוד החלטות המל"ג באישור תכניות

במטרה להתאי את תכניותיה של המכללות למכללות ולסביבת הקרובה 

  רכי הסביבה העסקית בו.  וצלעובר על שוק העבודה ובהלימה לקצב השינויי ה

, הארוג היטב בספרות המחקר  הקושרת בי חינו לדורותיה והיבט משלי

והמשתלב בהמלצות באשר לכיוו התפתחות של שלוש מבי עבודות לכלכלה, 

כ לדוגמה, פרופ' רוברט טופל מחקר רבות.  נמצא בעבודתהוועדות, 

ע על קונצנזוס רחב בקרב כלכלני החוקרי את מאוניברסיטת שיקגו מצבי

כי כל תוספת של שנת לימוד  ,המצביע על כ ,הקשר שבי כלכלה לחינו

8משפיעה על גידול של  וכי ארבע שנות לימוד במכללה  ;בשכר אחוז 15

                                                        
/ברודט בדומה להמלצות תת  46  .2008הוועדה בראשות פרופ' תדמור בדו"ח ועדת הורובי
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כפי שנמדדו מאז  ,בשכר של עובדאחוז  65 כ על עלייה שלמשפיעות בממוצע 

 .47תהברי בארצותשנות השבעי 

 ד בפרופ'  ממצאי דומי על הקשר בי הכנסה להשכלה בישראל מעלה

כי  ,, הטועלחקר המדיניות החברתית בישראל טאוב מנהל מרכז ,דוד

גדולי במידה ניכרת  "הסיכויי של אזרחי בעלי השכלה נמוכה להיות עניי

הי ובי תעסוקה גבווישנו קשר הדוק בי שיעורי אי ,משל בעלי השכלה גבוהה

), (ב מספר שנות לימוד" מוצג ה ,הקשר בי רמת השכלה ושכר .)2010דוד (עור

. ההבא, מסביר במידה רבה את בתרשי   2008כי בשנת  ,נית לראותטיעו

 7,000פחות מ, לעומת ש"ח 12,000כ יהאקדמי ה תוארשל בעלי  החודשי השכר

  .שנות לימוד 12 עד 11בעלי  בקרב ש"ח

                                                        
 . 18.9.2011מוזיאו המקרא בירושלי ביו ממצאי שהוצגו בכנס מרכז טאוב ב   47

  2תרשי 

  הקשר בי השכלה, תעסוקה והכנסה
25גילאי  54 ,2008 

דוד מעודכ בתו ד ב). 2003דוד, רבעו לכלכלה (ד ב  :מקור
)2010 ( ,( חברה כלכלה  –דו"ח מצב המדינה (עור

  .2009ומדיניות 
:  .OECDוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני
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שככל שרמת ההשכלה של עובד גבוהה יותר, גדלי  ,התרשילה מ עוד עו  

 אינ מועסקי אחוז 13רק  בעלי תואר אקדמימבי . מועסק להיותסיכוייו 

12בעלי  שבקרבבעוד    .שיעור הבלתי מועסקי כפול שנות לימוד 11

בעוד . השונותהוועדות המקצועיות של המלצות באמנ ישנ הדגשי שוני 

תיקו הליקויי תו מיקוד של חשיבות המדגיש את  ת שוחטשדו"ח ועד

זמנית על צמצו בוממלי א המאמצי בקידו המחקר ואיכות ההוראה, 

אינו רואה סתירה בי לא רק ש 2028ישראל  הנגישות להשכלה גבוהה, דו"ח

רואה שהוא אלא  לבי העמקת הנגישות ,קידו המחקר ואיכות ההוראה

י ההשכלה הגבוהה תנאי חיוני לצמיחתה של החברה פתיחת שערהעמקת ב

קרוב  OECDהדו"ח צוות המומחי של . הישראלית ולצמצו הפערי בה

 הרחבתעל חשיבות  וצביעבה 2028ישראל מאוד בהשקפתו הבסיסית לדו"ח 

קידו המשק הלאומי של לוחברתיי לצמצו פערי  תהנגישות כקריטי

בדו"ח המועצה  געולי  ,לקידו ההשכלההקשורי  ,היבטי דומי .ישראל

 בחינה בפועל של התכנית הרב .בראשה עמד פרופ' טרכטנברג הלאומית לכלכלה

תסייע לנו להתבונ ביתר בהירות לא צועדת המערכת החל  שנתית של ות"ת

  .2148של המאה ה עשור השניב

                                                        
בשלושה  יו"ר ות"ת הנוכחי, פרופ' מנואל טרכטנברג, היה מעורב באופ ישיר או עקי   48

  מבי הדו"חות הנסקרי במאמר. 
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  תכנית העבודה של ות"ת לתיקו ליקויי ה"עשור האבוד"  .3

מבקשת , הות"ת תכנית רב שנתית חדשה ידיעל צעההו 2010 בסו שנת

להתמודד ע הליקויי והחולשות אשר אפיינו את העשור הראשו של המאה 

בכל ממד הכרו ליקויי התבררו כמעט העשרי ואחת. כנסקר במאמר, ה

, צמצו ובכלל ,במושג איכות אקדמית : צמצו מספר החוקרי הבכירי

השר גדעו סער הציג את  .קת תשתיות ההוראה והמחקרשחיו תקציבי המחקר

ועדת החינו של ובדיו במאפייני המשבר בהשכלה הגבוהה, עמ יש להתמודד, 

  :49הכנסת

דוברי שוני  ידיעל לכינויהמערכת עברה עשור קשה מאוד, שזכה 

"העשור האבוד". באותו עשור היא סבלה בי היתר משחיקה 

. השחיקה התקציבית תקציבית, ג ממידה של קי פאו על השמרי

הביאה ג לתגובת שרשרת להעדר של תקני פנויי במוסדות. 

הדבר הזה כשלעצמו הביא להעצמה של תופעה, שזכתה לכינויי 

חוקרי ישראלי מצטייני נקלטו  ,כלומר "."בריחת המוחות

, בעיקר  הברית. בארצותבאוניברסיטאות המובילות בעול

זדקנות של הסגלי האקדמיי כא באר ושינוי יתה היבמקביל, ה

לרעה בפרופורציה בי מרצה לסטודנט, דבר שללא ספק ג פוגע 

  באיכות ההוראה. 

 שנועדה ,שנתיתתכנית פעולה ששהגישה פועל יוצא ממשבר זה ות"ת כ

 הפעולה יעדיאת  תכוללוהיא  ,לשפר את איכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה

  :50הבאי

התקצוב של ות"ת במטרה להדגיש מצוינות מחקרית ושיפור  שינוי מודל .1

 ;איכות ההוראה

  ;חברי סגל חדשי באוניברסיטאות ובמכללות 2000קליטה של  .2

הכפלת תקציב הקר הלאומית למדע בהגדלת התקציבי למחקר תחרותי  .3

 ש"ח;מיליו  540ל 270מ

                                                        
  .3, עמ' 11.10.2010פרוטוקול ועדת החינו של הכנסת,    49
  עה לתקשורת).(הוד 18.8.2010משרד האוצר, החינו והות"ת, תכנית מיו    50
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 ;מרכזי מצוינות מחקרית 30הקמה של  .4

 ;החרדית ולבני המיעוטייה לאוכלוסיהרחבת הנגישות  .5

 ;העמקת ההשקעה בתשתיות הוראה ומחקר .6

 העמקת מער בקרת ההוראה ואיכות המחקר. .7

תוספת לזכתה מערכת ההשכלה הגבוהה  ,שנתיתהרבלצור יישו התכנית 

כתוספת  ,51לאור שש שני ש"חוחצי מיליארד  שניימדינה בס התקציב מ

  ."חשמיליארד  6.9 ,תקציב השנתי הקייל

שפר את מאמ להתכנית העבודה החדשה של ות"ת הוא ב הבולטהמאפיי 

הנגישות להשכלה גבוהה צמצו איכות ההוראה בד בבד ע המחקר ואת 

מכוו להגביר תקצוב המתוכנ המודל . 52גבולות הגידול הטבעי של האוכלוסייהל

,  .53את התחרות בי המוסדות בתחומי המחקר השוני בר לשעד"ר אודי ניס

,  ראש , להעמקת התמחויותוביל לה"כמיועד את המודל רואה אג התקציבי

ודחיפת האוניברסיטאות לקבלת החלטות יתופי פעולה בי מוסדות וחוקרי ש

צמצו להביא לנדרשות, ג א כואבות, לחיזוק תחומי חלשי מצד אחד או 

ת החלטה למודל תקצוב זה מצטרפ .54סגירה של תחומי חלשי מצד שני"לאו 

הצערת המערכת להקמת מרכזי מצוינות; להכפלת הקר הלאומית למדע; ל

הקטנת היחס בי מספר הסטודנטי לאיש סגל בכיר ל בקליטה של סגל צעיר;

מהלכי אלה  .במכללות 35ל 38ומ 21.5 כיו ל 24מבאוניברסיטאות 

                                                        
סכומי נוספי אשר יסתכמו על במהל השנה הראשונה ו ש"חמיליו  680מדובר על    51

.  בשבעה וחצי מיליארד בתו שש שני
להשכלה גבוהה לחרדי  קיי ניגוד בי היעד המוכרז של ות"ת להרחבת הנגישות   52

, לבי החלטת המדיניות להגביל את הנגישות להיק של כ  ,לשנהוזי אח 2ולערבי
שנתית של ות"ת תכניתה השש הגידול הטבעי הממוצע של האוכלוסייה בישראל. שיעור
 3,000(אחוזי  4להגדיל את שיעור הלומדי החרדי בהשכלה הגבוהה ב המציע

) ואת שיעור הלומדי הערבי ב ). 3,600(אחוזי  2סטודנטי  סטודנטי
תקצוב  תחומי מחקר. 29 ל דיפרנציאלי משאבי יוקצו באופה ,על פי המודל החדש   53

גבוה יוענק לתחו מחקרי במוסד בו תפוקות המחקר הגבוהות ביותר ותקציבי נסוגי 
המחלקות שאינ  בתפוקות המחקריות.תחומי זהי א נמוכי יותר ומודרגי ל

נכללות בצמרת המתוארת על פי מודל זה, יחדלו מלקבל תקציבי מחקר בתחו הנידו 
האוניברסיטה לעמוד בפני החלטה א לחזק את התחו ממקורותיה שלה  אלייכ תולפ

 או להפסיק את פעולתו.   
  .30.6.2011ראיו ע ד"ר אודי ניס מיו    54
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בליבה האצה וצמיחה , יעדי התכנית החדשהלהשיג את מיועדי כאמור 

  . מחקרית

רכי ומבקשת להדק את הקשר בי צג תכנית העבודה החדשה של ות"ת 

ויסות המקצועות שוק העבודה לבי מימו המוסדות להשכלה גבוהה באמצעות 

 א יש מקצועות בה יש עוד של בעלי תארי לנורמה שב"באופ ש ,הנלמדי

OECDחסרי . א יש מקצועות בהאלה , אז נית פחות תקצוב למקצועות 

,  .נברגכ על פי יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכט, 55"נית יותר תקצוב בעלי תארי

רכי שוק העבודה ה וא כי החלטות לתקצוב תכניות לימודי על בסיס בחינת צ

ויסות ו"המנדט יסוד של ות"ת מיו הקמתה, בהכרזה על הכנסת מרכיב 

רכי וידוק הזיקה בי צלראות חיפוש דר לה ניתלמודל התקצוב,  המקצועי"

ספק א נית לווסת צרכי  א ,שוק העבודה לבי מערכת ההשכלה הגבוהה

  .משקיי באמצעות מדידה מהסוג המוצע

שנתית של ות"ת עשויה לתרו לקידו הששתכנית הכי  ,נראה על פניו

 ,הדרגתי של האתוס האקדמי ולבלימת הנסיגה של איכות המחקר וההוראה

, בי היתר נה את יאשר אפי למודל התקצוב משו הכוונה להכניס העשור החול

העדפה של תואר שני מחקרי על פני תואר שני נלמד (ללא תזה). מיקוד התכנית 

בהצערת המערכת, בהרחבת מספר חברי הסגל, בשינוי היחס המספרי בי 

סטודנטי לבי סגל, בהגדלת קרנות המחקר, בעידוד השימוש בכלי הערכה 

מפנה לאחר הנסיגה אשר אפיינה חולל עשויי ל ,כל אלה במצטבר –לסוגיה 

  את ה"עשור האבוד".

מודל , חקר תחרותי ולתשתיות מחקרהגידול הצפוי של מקורות זמיני למ

הגמישות הניהולית הגוברת, יחד ע התחרות בי המוסדות על התקצוב החדש, 

רכזי מצוינות, מ 30על הקמת הצפויה התחרות כמו ג  ,המשאבי הצפויי

להבליט את פעילות של שניי עד שלושה מוסדות מקרב  יעשוי

ת עילית כפי כמוסדו אות מתגהאוניברסיטאות בתו העשור הנוכחי, באופ שי

      .202856ישראל ועדת  ידיעלשהומל 

                                                        
11, עמ' 11.10.2010פרוטוקול ועדת החינו של הכנסת,    55 12.  
התוצאה של  ,מוסדי בהקמת המרכזי החדשי בי א כי קיי עידוד לשיתו פעולה   56

  התפתחות זו עשויה להדגיש את מעמד וייחוד הבולט של שניי עד שלושה מוסדות.
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שתכלית לחולל שיפור  ,על רקע היעדי הנובעי מתכנית העבודה של ות"ת

לאומי של מערכת  כמו ג לקד את מעמדה הבי ,קרבאיכות ההוראה והמח

התוספת  .לא להמשי את תנופת הנגישות ההשכלה הגבוהה, בולט הרצו

 2,700 משמעותה גידול ממוצע של כ ,57סטודנטי 16,000המתוכננת של כ

של האוכלוסייה בלבד זהה בקירוב לקצב הגידול הטבעי ה ,58סטודנטי בשנה

נתו זה נמו משמעותית מיעדי הנגישות  .לשנהחוזי א 2העומד על כ ,בישראל

, על א  להשכלה גבוהה בשנות התשעי וא בעשור הראשו של שנת אלפיי

  .59שהיה זה עשור של קיצוצי תקציב

תכנית העבודה של מיועדי על פי הסטודנטי  מתוספת אחוז 55שמאחר 

, בצפו וב מוסדות להשכלה גבוההל ,60), הצנועה ממילא9,000 ות"ת (כ  וכדרו

כמעט המשמעות היא הקפאה  ,61מהתוספת מיועדי לירושלי ויו"ש אחוז 30

נית לנבא כי הביקושי להשכלה  .מוחלטת בגידול המוסדות במרכז האר

אקדמית מקרב תושבי מרכז האר יופנו למוסדות שאינ מתוקצבי וא יגבר 

מסתמנת א כ מגמה . תקציביות באוניברסיטאותהלח על התכניות החו

חלקה של ההשכלה הגבוהה כמוצר צריכה פרטי תו להגדיל את שמשמעותה 

ידי עלסבר והצור בצמצו הנגישות מ. ציבוריהפחתת משקלה כמוצר צריכה 

כל "הגדלה של הנגישות היו תפגע בכ ש ,לשעבר אג התקציבי ראש

". אחר עדיפויות סדר תו קביעתצרי לעצור זאת לשני הקרובות . באיכות

, לפי גישתו של ואכ   ,ות"ת השכילה לנווט סדר עדיפות חדשד"ר אודי ניס

בעל משמעות לפיתוח ההו האנושי זיר את המערכת למסלול הישגי העשוי להח

  . ולפיכ ג זכתה בתוספת תקציבית נכבדהוהמשק הישראלי, 
   

                                                        
כי לא תחול הגבלה על  ,בדיו שהתקיי בכנסת ציי פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת  57

.   ביקושי ללימודי גבוהי של חרדי וערבי
  .2007שנת היק הנגישות המוצע זהה להמלצה של  ועדת "שוחט" מ   58
קצב הגידול הממוצע בשנות התשעי ובמחצית הראשונה של שנות  ,על פי דו"ח ות"ת   59

, תקופת הצמיחה של המערכת, עמד על   בממוצע לשנה (דו"ח ות"ת אחוזי 8.3האלפיי
  . 57, עמ' )2007/8) ותשס"ח (2006/7לשני תשס"ז ( 34/35 ס'

דות, המשמעות הממוצעת היא תוספת של מוס 13בדרו האר ובצפונה פועלי שמאחר    60
. 700 כ  סטודנטי למוסד בממוצע במהל של שש שני

 .6, עמ' 11.10.2010פרוטוקול ועדת החינו של הכנסת,    61
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מוסדות  המחוקק, –העבודה של ות"ת זכתה למחמאות מכל עבר תכנית 

הנגישות להשכלה גבוהה  א, להשכלה גבוהה והתקשורת הדגישו את מעלותיה

אפשר אי בו כדי ל סטודנטי 16,000תוספת של כהיעד  .בה במשורה הטופל

המל"ג, מאז אמצע שנות  ידיעלאת הרחבת תנופת הנגישות, כפי שנווטה 

 ידי עלר נווטה שהייתה בבסיס הקונצנזוס הציבורי, אש ,זומדיניות  .התשעי

את משיכה פרופ' אמנו רובינשטיי כשר החינו ופרופ' אמנו פזי כיו"ר ות"ת, ה

. מחליפו פרופ' שלמה גרוסמבתקופת תנופתה בתקופת פרופ' נחמיה לב ציו ו

בעת הצגת התכנית או מקצועית תגובה ציבורית עמדה מלכת ללא  מדיניות זו

לפיתוח  ההביאש, רחב נצנזוס ציבוריה לקותאשר זכהנגישות . סוגיית החדשה

הזדהות עמוקה של המחוקק, ה לתזכשו, של מוסדות השכלה גבוהה חדשי

ומבי הגורמי . באחת להיות חלק ממדיניות המועצה להשכלה גבוהה החדל

קולה נד , עשרה השני החולפות שתמכו ועודדו קו מדיניות זה בחמש ,הרבי

א . את תנופת הנגישות להשכלה אקדמיתשל הביקורת כנגד ההחלטה לעצור 

נגע בפתיחת שערי הוא  אמצע שנות התשעימ היה הישג למערכת החינו

, . ההשכלה הגבוהה לשכבות חברתיות חדשות ונוספות שלושה מבי יתר על כ

 חיוניהמש תנופת הנגישות מכשיר מדיניות ברואי ה ,חות שנסקרו"הדו

 .לא הותירו כל חות על המדיניות החדשה, צמצו פערי כלכליי וחברתייל

יחד ע  אפוא תמונה השוואתית של תכנית העבודה של ות"ת מרכז הבא הלוח

  המלצות הוועדות שנסקרו במאמר.
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  של ות"תהחדשה ותכנית העבודה השונות הוועדות השוואת המלצות:   .2 וחל
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 בתכנית חלקי החסריבהצבעה על המתמקד החלק הבא של המאמר 

אשר  ,העבודה החדשה של ות"ת וממלי לבחו אפשרות לפיתוח כיווני פעולה

  .לאופק פעולה חדש בטווח הבינוני והרחוקויהוו תשתית למדיניות 
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  ?אינה עוסקת במה תכנית העבודה החדשה של ות"ת .4

לקד ה בכוונתה בפני אתגר מורכב,  2011מאז תכנית העבודה של ות"ת ניצבת 

ד המחקר והישגיו וה את שיפור איכות ההוראה, שני יעדי אשר את מעמ

פניה של  לחדש אתשהתכנית תאפשר יש לקוות  .השתבשו בעשור החול

 הציבה ות"ת, העדר על א חשיבות היעדי אות .ליקוייה ולתק אתהמערכת 

  להתמודד. לנסות ראוי  עמ התכנית, אחרי חוש את חולשותיעדי 

של מערכת מושגית חדשה אימו  :ארבעה תחומי עיקרייבתכנית חסרי 

נגישות להשכלה גבוהה; הגברת הזיקה בי שוק העבודה לבי מערכת ההשכלה 

האחריות שינוי מודל ו; של הכשרת מורי איכותייהגבוהה; גיבוש מדיניות 

  .    רוקרטיוושחרור צוואר הבקבוק הבי לאיכות אקדמית

  להשכלה גבוההכלי חדשי בנגישות  .א.4

 אליהנגישות כאמור מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל השכילה להבטיח 

זהו ללא  .מוסדות ג בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל 66באמצעות פריסה של 

, . בולט של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ספק הישג חות "שני דוואכ

 חשיבותאת  )OECD 2010ודו"ח  2028ישראל דו"ח ( מדגישי במובהק שנסקרו

, בעיקר לשכבות החברתיות הבאות מקרב הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה

כתנאי חיוני להמש התפתחות המשק  החציו התחתו של החברה הישראלית,

, החציו התחתו  יתר .62יהלאומ נותר מאחור בכל ממד מתואר כמי שעל כ

נויות העדר הזדמבכמו ג  ,עוניבשכר, בתעסוקה, בבהשכלה,  –אפשרי 

כל התמודדות המבקשת לצמצ פערי בשל המבנה  ,לפיכ .למוביליות חברתית

ההשכלה של שדרוג בבקידו ומחייב מיקוד המבט  חברתי של ישראלכלכליה

כי שכרו החודשי  ,די א נשתמש בנתו אחד מני רבי ונציי .חברהחלק זה ב

לעומת  ש"ח 11,600שנות לימוד ומעלה היא  16הממוצע של בעל השכלה של 

                                                        
) ודו"ח המועצה 2010ת הנוספי המוזכרי בסקירה, דו"ח מרכז טאוב (וח"ג שני הדו   62

ה כאמצעי לצמצו הפערי א כי ), מדגישי את מרכיב ההשכל2007הלאומית לכלכלה (
  אינ ממוקדי דווקא בהשכלה הגבוהה.
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12 בעליאצל  ש"ח 6,000 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  שנות לימוד 11

  על כיוו הפעולה הנדרש.ה על הפער וה כדי להצביע  ,)א2010

כעילה מרכזית מוצגת ההתרחבות המהירה של ההשכלה הגבוהה  ,לכאורה

 טענה דומה עלתה בדיו". כפי שצוי בדו"ח "ועדת שוחט ,הלפגיעה באיכות

אי . עת עמדה על הפרק סוגיית הרחבת הנגישות 1993בשנת ו 1974במל"ג בשנת 

היו עמדות המיעוט מקרב חברי המל"ג  אילו לתאר את החברה הישראלית כיו

 ידי על 2011שאושרה בשנת  ,ות"תתכנית העבודה של . אלהבדיוני מתקבלות 

 לראשונה אתוא קיבלה את ברכת ועדת החינו של הכנסת, מאמצת  המל"ג

,  תהכפי שעל ,ת המיעוטהשקפ  התאשר ראבדיוני בשנות השבעי והתשעי

. בסיס פירמידת ההשכלה הגבוההניגוד בי איכות אקדמית לבי הרחבת  כאמור

כי האיכות האקדמית תשתפר ככל שמבנה ההזדמנויות  ,כנגד השקפה זו נטע

 איכות גבוהה, , המייצגתרחב משו שקודקוד הפירמידהילהשכלה הגבוהה 

קבלת ההחלטה על הגבלת היק הנגישות ). 2005 ,יותר (וולנסקייאוכלס 

השכלה גבוהה של שכבות רחבות הציפייה להעמיקה מתקבלת בעיד בו 

ואכ רבי . לא רבות היה זה חלו רחוק עבורשני שעד לפני  ,באוכלוסייה

טה זו מרחיקה החל .דור ראשו להשכלה גבוההמתוכ זכו לכ וה מהווי 

השכלה גבוהה הנגישות להמבקשת להרחיב את  ,לאומיתבי המגמישראל מאת 

  .   OECD, 2010: Education at a Glance)( להמוני

ציפיות גבוהות לרכישת השכלה גבוהה התחוללו ה כתוצאה ממדיניות ות"ת 

וה בשל מדיניות משרד החינו להעלות את שיעורי הזכאות לתעודת ומל"ג 

קבעו אשר  ,עמותותשל ויוזמות של מוסדות להשכלה גבוהה כ לדוגמה, . בגרות

העלו את  ,השתלב באקדמיהצעירי בפריפריה לתמיכה בלעידוד ואת ייעוד ל

 "עתידי"ו "אקדמיה", "הישגי"עמותות . תואר אקדמית ר הציפיות לרכיש

עשרות רבות  המפעילה בהתנדבות ,כמו ג עמותת "בשער" ,63)2009(וולנסקי, 

במטרה פועלות , של חברי סגל אקדמי, בעיקר בפריפריה החברתית של ישראל

של משרד  עקביתמדיניות פעולה . לקד את התודעה לרכישת השכלה גבוהה

שיעורי הזכאות לתעודת בגרות והמשרד משקיע החינו מבקשת להעלות את 

                                                        
שתי העמותות האחרות  זכתה למימו ותמיכה של ות"ת בפעולתה. "הישגי"עמותת    63

 פעלו בחסות שלוש קרנות פילנטרופיות.
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י רבי או ספר תיכוניבבתי כיו מוצבי. 64תקציבי עצומי בנושא זה

לעודד ולסייע בנגישות שתפקיד ברשויות מקומיות "רכזי השכלה גבוהה", 

אלה אשר לא ראו עצמ מועמדי או כשרי לסביבה ללהשכלה אקדמית 

 ולהחזיר ניסיואשר כל  בבחינת ח שלוחזה הוא  תיתודעשינוי . לימודית זו

שיש  ,חזורזהו תהלי חברתי/חינוכי שהוא בבחינת אל. דו לכישלוינ ולנדנ

ות על פני נקיטת מדיניות המבקשת להגבילו באמצע ,לבר עליו ועל הישגיו

שפרצה לניסיו להחזיר לנקודת המוצא תודעה חברתית מאמ זה משול . מכסות

זאת  .יסודישיעור הלומדי בחינו העל ניסיו להגביל אתוכמוהו כ למרחב

ביטוי בולט לכ הוא . ק העבודה הגיב בהלימה למדיניות הנגישותשוועוד, 

כפי שעולה , שדרוג ההשכלה במגוו רחב של מקצועות הבריאות, הפנאי והחינו

מורי של הסכמי העבודה החדשי בהדרישה לתארי מתקדמי מ הלדוגמ

  יסודי.בעלמורי הבהסכ העבודה ע בחינו היסודי ו

בי נסיגת  ,הסיבתי לכאורהבדבר הקשר שוחט,  ועדתוהנימוק שהועלה ב

במציאות  מעוג ואינלבי מדיניות הנגישות שננקטה, האיכות האקדמית 

אלא מיתוס עניי זה אינו . הנוגעי לקיצוצי התקציבתהליכי קבלת ההחלטות 

, ואינו אלא הסוואה באשר למהותה של המחלוקת החריפה בו שנוח להיאחז

דמותה של מערכת ההשכלה על  65י משרד האוצרממושכת בי ות"ת לבוה

. 66)2005(וולנסקי, התשעי מאז סו שנות אשר הלכה והתחדדה  ,הגבוהה

עולה וה כמו ג הצעות חוקי ההסדרי ,67דויבעניי הנ המלצות ועדת שוחט

                                                        
יסודיי הסכ עבודה חדש שגובש בי משרד האוצר, משרד החינו וארגו המורי העל   64

, בשיעור מצטבר 2011 במהל חודש יולי אשר נחת , העניק תמריצי אישיי למורי
, עבור הצלחה בהעלאת שיעורי הזכאות לתעודת  של עשרות רבות של מיליוני שקלי

 בגרות.
לאור השני היו חברי אשר הביעו את לא פסחה על עמדות של חברי מל"ג. מחלוקת זו    65

התרחבות מספר המוסדות להשכלה הגבוהה הסתייגות מקצב ההתפתחות המהיר של 
 וראו בכ פשרה על איכותה האקדמית של המערכת.

 משבר האמו בי ות"ת לבי האוצר.   להספר מקדיש פרק רחב    66
ועדת "שוחט", אשר המליצה וקובי הבר, מנהל אג התקציבי באוצר, היה חבר ב   67

בעי של האוכלוסייה. משמעות להגביל את הנגישות להשכלה גבוהה בגבולות הגידול הט
  הקפאה בגידול הריאלי של מספר הסטודנטי המערכת.הינה ההמלצה 
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,  קובי הבראג התקציבי בעבר,  ראשיע ראיונות ב מהווי וד"ר אודי ניס

  .68שורשיהלל המחלוקת והצצה חלקית למהותה ש

יקו ות"ת להתמקד בשמל"ג/סתירה בי החלטת בפועל, לא רק שאי 

, להשכלה גבוהה הנגישותהמש קידו לבי מעמדה של האקדמיה הישראלית 

תלוי  ,ושליחותה על פי חוקאלא מעמדה הציבורי של המועצה להשכלה גבוהה 

שכלה של החברה פירמידת ההשל בסיס הבמידה רבה ביכולתה להרחיב את 

, המש תנופת הנגישות אינו מחייב בהכרח הקמת . הישראלית יתר על כ

 העלבהתבוננות בחינו מושגי חדשה אלא אימו מערכת  מוסדות חדשי

. תיכוני   כמקובל במדינות רבות בעול

ובקיו ) tertiary educationהשכלה שלישונית (עול החינו מכיר במושג 

עברה של נקודות זכות אקדמיות הכמו ג ב ,תיכוניעל מוסדות חינומגוו 

אוניברסיטאות מחקר, מכללות  גיוו זה כולל: .כדוגמה) ,(הסכ בולוניה ביניה

, ומוסדות דו ,  המעניקות תארי אקדמיי תואר מקצועי  יהמעניקשנתיי

)associate degree(,  או כאלו המהוות שלב לימודי מכי להמש לימודי

 מתבוננת בתחו השכלה גבוההמדיניות לאומית ). community college( גבוהי

לומדי הכולל של לא רק בשיעור הלומדי לתואר אקדמי אלא בשיעור אפוא 

 Altbach, 2001; Bowen, Kurzweil, and( תיכונייעלמוסדות גוו רחב של במ

Tobin, 2005; Trow, 2001( . ,62,000למדו  2009של בישראל כ לדוגמה 

שאינ אקדמיי המעניקי תארי מקצועיי  ,שנתייסטודנטי במוסדות דו

סטודנטי במוסדות  290,000ועוד כ ,69מוסדות) 130 כב(לימוד תחומי במגוו 

                                                        
העדר עקביות במדיניות הממשלתית בתחו הנגישות להשכלה גבוהה היא בבחינת סוגיה    68

למחקר בתחו מדעי המדינה. בעוד ח"כ לימור לבנת פרסמה מאמר ביקורת נוקב על 
בולמת את הנגישות להשכלה גבוהה בשני שבה מדיניות ה ,מדיניות ההשכלה הגבוהה

 3.6אחוז בממוצע ובאוניברסיטאות על  19.2של  מל"ג אפשרה גידול שנתי במכללות
, אימ חבר מפלגתה, שר החינו גדעו סער, מדיניות הפוכה המבקשת לצמצ  אחוזי

ות הרחבה של מדיניות זו לגבולות הגידול הטבעי בלבד. מפלגת העבודה אימצה מדיני
נגישות להשכלה הגבוהה, ה בתקופת ממשלת רבי וה ביוזמות חקיקה של אהוד ברק 
בטר מינויו לראשות הממשלה ובעת כהונתו, אימצה מדיניות הפוכה באמצעות שני 
חבריה אשר חתומי על דו"ח שוחט, יו"ר הוועדה אברה שוחט ושרת החינו דאז פרופ' 

  יולי תמיר. 
בתחזיות ביקושי  נעשה שימוש 2003אביב בשנת עשתה באוניברסיטת תלעבודה שנב   69

2010להשכלה של השוק האמריקאי בי השני   נמצא כי בעיקר צפוי גידול. 2000
) ((בוגרי מוסדות דו associate degreeה לתארי בביקוש המרכז הבי תחומי שנתיי

  . )2003לניתוח ותחזית טכנולוגית, 
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החברה והמשק  צורכיעל יאמ מבט רחב  לאומי תכנוראוי כי . אקדמיי

 ללו של מוסדות עלהלאומי, כולל יצירת זיקה תכנונית בי שתי הקטגוריות ה

תיאו בי תכניות לימוד היא משמעות התכנו . י כאחדיואקדמ תיכוניי

למידה מודולרית, העברת קרדיט באופ המאפשר  ,בסוגי שוני של מוסדות

הסתייעות  לצד , שימוש פיסי במבני קיימיאחד לסוג מוסד אחרמוסד סוג מ

גברת הנגישות להשכלה עשויה לתרו לה ראייה מרחיבה זו. בסגל אקדמי

 ,נפרדי א משלימי רבדישלושה בעלת השכלה הגבוהה ולפיתוח מערכת 

   .70יורק או יפבדומה למערכת ההשכלה הגבוהה של קליפורניה, ניו

הצור בגיבוש גישות חדשות לקידו הנגישות נובע משלוש הנחות יסוד: 

 ,דרת כחציו תחתוהמוג ,נגישות להשכלה גבוהה עבור האוכלוסייה הראשונה,

" יותר בדרישותיה האקדמיותבי היתר תיסלל   ,באמצעות מוסדות "רכי

השנייה, ; להמש לימודי גבוהי א הכנההמאפשרי תקופת הסתגלות ו

להשכלה  דרושי כלי גמישי יותר על מנת לקרב את האוכלוסייה החרדית

ממצאי על בסיס ית, והשליש; כמו ג את אוכלוסיית הנשי הערביות ,71גבוהה

העוסק במבנה ההזדמנויות  ,מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בפריפריה כי ההסתברות לרכישת השכלה גבוהה  ,מתברר, להשכלה גבוהה

כי  ,מחברי הדו"ח מצאו .תלויה בנגישות הפיסית למוסד הגיאוגרפית של ישראל

הסיכוי  ,מטרי"ככל שהמרחק הממוצע שהסטודנטי עוברי גדל בעשרה קילו

 "יאחוז 6.5 שוב ללמוד במוסד להשכלה גבוהה קטני בישל בוגרי תיכו בי

, שכל מגמה להגביר את הנגישות להשכלה גבוהה, תו  ).2010(קרנצלר,  מכא

על פניו . "מת העדפה לפריפריה הגיאוגרפית, מחייבת בנייה של "גשרי נגישות

 חד רות בישראל, או מוסדותשנתיות הפזוהדודווקא המכללות כי  ,נראה

                                                        
שנתיי ת בודדות בה פועלי לצד הלימודי האקדמיי ג לימודי דוקיימות מכללו   70

 במסגרת לתואר הנדסאי.
, שלא היו קיימי בעבר, לשילוב ש קיימות עדויות רבות לכ   71 בעת הנוכחית בשלו תנאי

. סוגיה זו תופסת מקו מרכזי ג בתכנית העבודה  אוכלוסייה חרדית, בעיקר של נשי
הכלי המסורתיי והחלטות עקרוניות של מל"ג עלולי להתברר החדשה של ות"ת, א 

מגבלות ב המתחשביכבל בעידוד תהלי זה. יש צור באימו דפוסי חשיבה וכלי 
  תרבותיות של המגזר החרדי בתכניות השכלה גבוהה.
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ות גשר ו, עשויי לה72שנתיי אות יבקשו מוסדות אקדמיי להקי (שלוחות)

ישי ששנות הבהחל בדומה לגשר שהוק  ,הרחבת הנגישות להשכלה גבוההל

במצב הנוכחי בישראל, לא רק שאי זיקה  .באמצעות המכללות האזוריות

אלא שהחלטות עקרוניות של מל"ג  תכנונית בי שתי קטגוריות אלה של מוסדות

מכללת ספיר נתבקשה לסגור  ,כ לדוגמה. אוסרות על יצירת זיקה מקצועית כזו

חי נתבקשה שלא להקי תלאת השלוחה שהקימה ברהט ומכללת  2000בשנת 

ג נימוקי כבדי משקל שהעלו בפני המל"על א  ,(מרר) רעאאת המכינה במ

      .2009שנת ב

, שכל מדיניות המבקשת לקד את החציו התחתו  ,השכלה גבוהה מכא

 תמחייבהחברה הישראלית,  חברתיי וכלכליי המאפייני את ולצמצ פערי

דוני אינ ינהכלי ה. 73בנייה של כלי חדשי לנגישות להשכלה גבוהה

 הגבוהההשכלה הפעולה של הא אינ חלק ממסורת  ההשכלהבעול חדשי 

עליה מוטלת ו ,מקצועית וציבורית מיוקרה ותות"ת נהנמל"ג ו. בישראל

המתואר פעולה ההתפתחות דפוס  .מתחדש ומתעדכ, תכנו לאומיל אחריות

במבנה המערכת מתו שנתו ללמוד  אחוז 75כלשיעור של תאפשר בעתיד 

הוועדה לעניי ההשכלה הגבוהה  תתעל פי מתווה הפעולה אותו הציעה  המוצע

  .202874ישראל בדו"ח בראשות פרופ' זאב תדמור 

                                                        
בשנות הששי קמו מכללות אזוריות אשר הפכו בהדרגה לשלוחות של אוניברסיטאות.    72

ה היו התשתית העיקרית להרחבות הנגישות להשכלה גבוהה במהל שנות שלוחות אל
.   התשעי

בנושא "חרדי  6.5.2011אביב ביו בכנס שקיימה עמותת "בשער" באוניברסיטת תל  73
, כי בהשכלה גבוהה" ציינה עדינה בר , מנהלת המכללה החרדית לבנות בירושלי שלו

הפוני ללימודי בשל העדר תקציב  מכלל עשירית בשנת תשע"א התקבלו במוסדה רק
.  לקליטת ולא בשל אי התאמת

מצב אבסורדי לפיו נדחק מעמד  ההתפתחות המכללות האקדמיות בישראל יצר  74
דרישות תפקיד שבעבר היו פתוחות לבעלי  שנתיות.המקצועי והציבורי של מכללות דו

 ו תנאי מוקד המבקש) נדחקו במכרזי בשל העדפה אassociate degreeתואר הנדסאי (
. תוצאת מדיניות זו  תארי אקדמיי במשרות אשר בעבר היו פתוחות ג בפני הנדסאי

תחושת חוסר הרלבנטיות של לומדי ושל מנהיגי המוסדות הללו בהמש הגבירה את 
המצביעי על צרכי  ,לאומייהשקעה בתואר זה. מגמה זו מצויה בניגוד לנתוני בי

בדו"ח המרכז לחיזוי תואר זה (ראה תחזיות של המשק האמריקאי  משקיי גדלי של
  ).3עמ'  אביב, תל יברסיטתטכנולוגי שבאונ
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תכנית ללמידה פיתוח  –מערכת ההשכלה הגבוהה ושוק העבודה   ..ב4

   75לאור קריירה

כלכלת הידע, קצב ההתחדשות של ידע, הממשקי המתרבי בי ידע המעבר ל

, לגיבוש מושגי השכלה  –לבי טכנולוגיה  כל אלה הבשילו, בעיקר בעשור האחרו

פ למדרו חלקלק ה למשקי לאומיי וה שוק זה ה .חדשי של שוק העבודה

הביטחו האישי  מדדלכ הוא  יביטויאשר אחד הכ ,לעובדי כיחידי

ה עבור  נשחקהאשר  ,76שהפ לכלי למדידת יציבות תעסוקתית ,בתעסוקה

התפתחות זו מציגה  ).2003שטראסר, ; 2002באומ (ה עבור יחידי עסקי ו

, שני או שלישי,  בעלה עובד לכאור. ההשכלה פרדוקסאת עומק  תואר מתקד

 ,העבודה מעגלרב לקצב התחדשות של ידע ולמצוא עצמו מחו לועלול ליפול ק

הפ  , "publish or perish"מוכר לסגל אקדמיהמשפט ה .על א התארי שרכש

 נית להגדירו כיוו האקדמילרלבנטי ג לאלה הפועלי מחו לעול 

"renewal or perish"   .  

 ,מתחדדת ההבנהו מעבר לכלכלת ידעככל שהל והעמיק ההבנה זו העמיקה 

ת עדכו ותלוי, ה כיחידיעובדי של ה מפעלי ו, ה של כי צמיחה והתחדשות

התובנות העולות מכ ה כי . ב)2010(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  הידע

וכי  קתיתיציבות לאור קריירה תעסומספיק לתואר אקדמי אינו עוד עוג 

 אקטואלי ורלבנטי לארגו ולעובד ידעמתמדת של  התחדשותיציבות זו מותנית ב

)Blanden, Buscha, Stufgis, and Urwin, 2010(.     

משקי  .שינוי תודעתי זה מחולל מפנה במדיניות ההשכלה ברבות מהמדינות

ות לאומיי וארגוני מעורבי ביצירת תמריצי לחידוש הידע באמצעות מדיני

 ארגוני עובדימוסדות להשכלה גבוהה, כוללת לה שותפות ממשלות, 

אלה חברו יחד בהבנה כי . כל 77ה במשק הפרטי וה במשק הציבורי ,ומעסיקי

                                                        
  .Life Long Learning מוכר בספרות כ   75
. Career Confidence Index, כדוגמה, מפרסמת אינדקס שנתי הנקרא Manpowerחברת   76

מדינות, רמת הביטחו התעסוקתי  18, ונבדק ב2005זה, שפורס בנובמבר העל פי המדד 
בניתוח נתוני סקר אחר, נמצא שביותר ממחצית המדינות  בממוצע. אחוז 54.6 מגיעה ל
 , החודשי  12ומעלה מ העובדי חוששי שה יהיו מובטלי ב אחוז 45בעול

. ישראל הייתה באותה שנה במקו השני, אחרי ספרד כאשר מ  אחוז 67 הבאי
החודשי הבאי  12צביעי על חשש כי יהיו מובטלי במהל העובדי בישראל מ

 ). Manpower, 2005(המקור: 
77  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm.    
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התעדכנותו המש צמיחתו של משק לאומי נתונה מעתה ביכולת התחדשותו ו

 כ לדוגמה, השוק האירופי המשות קבע יעד כמותי לקראת שנת. של הידע

64מכלל העובדי בגילאי  אחוז 15של השתתפות לפחות  2020 בתכניות  25

) במחוזות . )OECD, 2009( התחדשות ידע ביפ נבנו שיתופי פעולה (קונסורציו

בגרמניה הוקמו מרכזי ידע מהסוג המתואר . 78השוני במטרה לקד מטרה זו

 , תפקיד יש ות לאוניברסיטא ובהמהווי תהלי כחלק משיתופי פעולה אזוריי

  .80דוידיו בנ 2010בחודש יולי  ת ישראל קיימהממשל .79מרכזי

) זיהה צרכי אלה בישראל וכמוהו 2007דו"ח המועצה הלאומית לכלכלה (

 גיבוש מדיניות בתחוא כי . המל"ג ידיעלאשר הוזמ  ,)OECD )2010דו"ח ה

 דוינושא הנב כל התפתחותב ,זה אינו טריטוריה מובהקת ובלעדית של המל"ג

מחייב לאמ שיטות פעולה זה תפקיד סדות להשכלה גבוהה תפקיד מרכזי. למו

א כי פקולטות  .נסיבות משתנותלובהתאמה לצרכי של הקנית ידע גמישות 

, המרחק בי  ללימודי חו בנו את חזונ צורת הארגו על היסודות המתוארי

 ., גדולשוק העבודה רכיצו עהנדרשת למפגש ההתאמה של פקולטות אלה לבי 

ג בתחו זה לות"ת, כמי שאוחז בידיו את הגה התמריצי למוסדות להשכלה 

. התחדשות זו עשויה לשרת  גבוהה, תפקיד חיוני בהנהגת דפוסי השינוי הנדרשי

הפיתוח וההתחדשות של  צורכיהמשק וה את החברה ו צורכיה את בו זמנית 

  מוסדות להשכלה גבוהה.

  מוריהכשרת ת מדיניו .ג.4

מורי נתונה בסמכות משרד החינו ההכשרת מדיניות  מאז הקמת המדינה

הכרה לואילו תפקיד המועצה להשכלה גבוהה התמקד בבחינת בקשות להיתר ו

המוסדות להכשרת מורי באמצעות משרד החינו  ידיעלאשר הוגשו  ,אקדמית

ידה  עלשהוקמה ועדה הוהמלצות את אישרה המל"ג  2006בשנת . 81המלצתובו

                                                        
78   http://www.softopia.or.jp/en/    
79   \Lifelong Learning implications for Universities.mht  
,  2010ליולי  21רכז תחו השכלה גבוהה מחקר ופיתוח, יונת רגב, מיו  מכתב של   80

  בנושא חיזוק הקשר והעברת הידע בי האקדמיה והתעשייה.
81   .   תהלי שהחל כבר בסו שנות השבעי
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 עבור("ועדת אריאב"), אשר נועדו לקבוע מתווי מנחי להכשרה להוראה 

מתווי אלה כוונו לשיפור איכות  ).מוסדות אקדמיי (מכללות ואוניברסיטאות

המורי ולהתאמת ההכשרה להוראה לצרכי משתני תו חיזוק הלימודי 

  .)2006המועצה להשכלה גבוהה, (הדיסציפלינאריי 

כנית המאושרת, ככל שהתמקדה בשכלול התכניות הקיימות, החמיצה הת

 .במהל העשור החול חומרתה התבהרהש ,של איכות המוריבעיה מהותית 

איכות  בחינה שלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ידי  נערכה על 2010בשנת 

ה באוניברסיטאות וה  ,להוראה ע תו הכשרת שהתקבלוהמורי 

על  עידהמ ,בחינה פסיכומטריתבציו ההאיכות, על פי ערכי מדידת  .במכללות

2005שהתקבלו לעבודה בי השני  ,נמוכה מאוד של מורי רמה בעיקר  ,2000

שר החינו גדעו בפני הוצגו אשר  ,נתוניה. 82מקרב אלה שהוכשרו במכללות

הבעיה העיקרית ש ,מעידי על כ, שמשו שושניד"ר סער ומנכ"ל המשרד 

, שכלוללו ית אינה בטיב של התכניות, א כי תמיד יש מקו לשיפורוהאקוט

. ש מיאלא בהו התרבותי של  ממצא זה תוא מידע גויסו להוראה בעשור החול

של איילו ויוגב  עבודת מחקרכמו ג  ,כמותי שהצטבר במשרד החינולא

בתי את והניע הממצאי. ממצאי דומהצביעה א היא על כיוו שה ,)2002(

להתמודד ע משבר  שתשכילליזו תכנית  הספר לחינו באוניברסיטאות

 , ההצעה מכוונת . 83מנכ"ל משרדולהוגשה לשר החינו ו והיאאיכות המורי

לגייס להוראה את בעלי ההו התרבותי הגבוה מבי צעירי ישראל באמצעות 

תואר הכולל הכשרה להוראה של בוגרי  ,תכנית לימודי לתואר שני בחינו

אלה את רק  לגייסבהצעה הוא ייחודה של התכנית . ראשו מכל הפקולטות

נתמכת , הההצעה. 84מצויי ברבעו העליו של חת הקבלה לאוניברסיטאותה

מבוססת על מער תמריצי לסטודנטי , 85משרד החינו ידי עלקרונית ע

                                                        
לפנות  אסיימו את הכשרת א בחרו שלשכי הציו הפסיכומטרי של אלה  ,יש לציי   82

מטעמי של שסיימו את הכשרת ופנו להוראה.  ההיה גבוה בהשוואה לאל להוראה
, נמנע כותב המאמר  אחריות כלפי כלל ציבור המורי וכדי למנוע תיוג כלל ציבור המורי

 לעשות שימוש בנתוני שבידיו.
הספר לחינו באוניברסיטאות להתמודדות ע משבר איכות ההוראה הצעת בתי  83

  .13.10.2010יזלס, מיו יבמכתבה של פרופ' עפרה מ
הצעה דומה הועלתה בפני ועדה בראשות סג יו"ר המל"ג דאז, פרופ' יחזקאל טלר בשנת    84

2005.  
  .2011טר נחת הסכ בי משרד החינו לאוניברסיטאות נכו לאפריל   85
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כמו ג לאור השני הראשונות להשתלבות בהוראה  ,במהל לימודיה

גיוס של כאל צעירי נית יהיה לעמוד ביעד ההנחה היא כי א . 86ספרבבתי

בשנה, בעלי הו תרבותי גבוה והמאופייני כבעלי יכולות אקדמיות גבוהות, 

  .87ישראלשל ההוראה  איכות מערב תיהדרגלחולל שינוי  עשוי הדבר

של במידה רבה בגיבוי ובתמרו  כנית מסוג זה נתותהסיכוי להצלחה של 

, האיכותי .ות"ת , ההשכלהביותר במערכת  תקבוצה זו באוכלוסיית הסטודנטי

עוזרי הוראה וה לשוק העבודה התר למבוקשת ה כמועמדי לתלמידי מחקר ו

 ,רקטורהמוסד ושל הללא תמיכה מוחלטת של נשיא  .אחר המוכשרי ביותר

גיוס  מוסד עצמו, התכנית עלולה לקרטע.תכנית לדגל של ההוללא הפיכת 

לפיכ . רו במאבקי ובפיתויי שוניכ מצטייני בשנה 1,000להוראה של כ

לאיכות החינו . 88הצלחת התכנית זקוקה לתמיכה גלויה ומתמרצת של ות"ת

ישירה על איכות ההשכלה  יש ללא ספק השפעה בשלבי החינו המוקדמי

מחייב גיבוש ולפיכ כל ניסיו להתמודד ע שיפור האיכות האקדמית  ,הגבוהה

למעשה מערכת של  זו .מורי ג בשלבי החינו המוקדמיהכשרת למדיניות 

על איכות האקדמיה הישראלית, כפי  המשפיעה בקצה התהלי ,כלי שלובי

, עמ' 1993דיוני המל"ג משנת  לדוגמה, פרוטוקול( שנטע לא אחת בדיוני המל"ג

151 המועצה להירת לשינוי בה על , זוהי שעת כושר .)2005: וולנסקי, אצל 148

בדומה למדיניות  ).McKinsey and Company, 2007( איכות המוריבהחיוני 

 סינגפורבאו  )2001(וולנסקי,  יפבאשר אומצה בפינלנד, האיכות המקצועית 

    .)Kozma, 2005( )2011(וולנסקי, 

                                                        
  .13.02.11סיכו מדיו שהתקיי בלשכת המנהל הכללי מיו    86
אוניברסיטאות למנכ"ל משרד החינו הספר לחינו משמונה סיכו הצעת ראשי בתי   87

 .27.3.2011מיו 
, בראש ועדת החינו של  בשנות השבעי עמד   88 , יו"ר ות"ת הראשו פרופ' רוטנשטריי

היה זה עיד "הרפורמה הגדולה" בחינו והתייצבות זו של יו"ר  המועצה להשכלה גבוהה.
ת בקידו הרפורמה ספר בחינו באוניברסיטאוות"ת השפיעה ותרמה במישרי לבתי

  ).2005, ולנסקישהייתה אז "ספינת הדגל" של מערכת החינו (ו
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  רוקרטיוחרור צוואר הבקבוק הביינוי מודל האחריות לאיכות ושש  .ד.4

להעניק היתרי לפתיחת תכניות הלאומית הסמכות א יההחוק קבע כי המל"ג 

חוק זה נקבע  .לימודי חדשות ולהסמי מוסדות להעניק תארי אקדמיי

, כאשר  .כאשר במדינת ישראל פעלו חמישה מוסדות להשכלה גבוהה כיו

, הרגולציה  290,000 מוסדות, המשרתי כ 66בישראל פועלי  סטודנטי

  . התפתחות הכמותיתלתואמת  כבלתיהעולה מ החוק, מתבררת שת, הנדר

הממתינות  ,לימודתכניות  450של  צוואר בקבוקבמציאות הנוכחית נוצר 

הינ בבחינת דיכוי של אלה כעיכובי . שני ארוכותזה , אחדות מה לאישור

את  המבטאיהמנהיגות האקדמית של המוסדות, בקרב  חידושייוזמות ו

). 2010 ,למל"ג OECDדו"ח ( פה כאחד ובעלח על המצב הקיי בכתב מורת רו

אלא ג  לא רק זיהה את הבעיה ע כניסתו לתפקידהנוכחי ואכ יו"ר ות"ת 

מל"ג לבקשות לתכניות ת תשובאת המחייב  ,תרויגיבש לאחרונה מסלול פ

, ( לימודי חדשות בלוח זמני מזורז    .)13.4.2011האר

לאחר  ,נקיטת צעדי ייעול בתחו האמורשל ה לציו ראויהפרט לעובדה 

, לגבי שה חלופית שני ארוכות של סחבת, ראוי לבחו גי אישור תכניות לימודי

זאת מתו ספקות, שמא שיטת ייעול של מנגנו ריכוזי, חדשנית ככל שתהיה, לא 

ול גד ההעולי מפיזור כ ,תוכל להוות מענה למגוו יוזמות, רעיונות ואמביציות

  של מוסדות להשכלה גבוהה.  

נוגע  ואינ אישור תכניות לימודי חדשותבבשיטה הנוכחית  קושי הקייה

. אלא לתפיסת האחריות באשר לאיכות ההוראה א ורק ללוח הזמני הממוש

 ,ישלבירבמשהסתיימה בחינת תכניות לימודי באמצעות תהליכי 

, המוסד תכנית ההאג האקדמי של המל"ג, ו ידיעלהמופעלי  פטור יצאה לדר

אנחת רווחה . איכות התכנית לאור שנות התנהלותה מלבחו אתלכאורה 

תכנית להפעלתה של המיוחל לאישור זכה מפיו של מוסד שזה עתה  תנפלט

טבעה של תכנית היא א . 89חדותהמתנה של שני אלימודי חדשה לאחר 

כ למשל, . איכותה השוחקי את ,שהזמ גרמשמתחוללי בה שינויי 

שינוי במעמדו האקדמי של מי שעומד בראש להתחולל  לולבמהל השני ע

                                                        
ביטוי בולט ל"אנחת רווחה" של המוסדות לאחר קבלת האישור המיוחל ה מודעות ענק    89

כאשר התכנית שבראשה עומד זוכה  ,בעיתוני בה מבר המוסד את ראש התכנית
 לאישור מל"ג.
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או , יבתכני הסילבוס, מבנה הקורסיבהסגל, שינוי בהרכב חברי תכנית, 

של  הנסיגלעיתי חלה שמסבירי את הטענה כל אלה  .בהרכב הסטודנטי

, . "גהמל ידיעלכפי שאושר  ,תכניות לימודי ממבנ המקורי חות "דוואכ

, 2005מאז המל"ג  ידי עלאשר נבדקו  ,הערכה של תחומי שוני , מעידי

, על נסיגה באיכות המתוארת מותירה את ביקורת ה .90ולעיתי ג באופ חרי

לא היו  ה בפני אישור המל"גמחדש לעמוד  תכניות רבותאילו נדרשו שהרוש 

, מתברר . אישור המיוחלל ותזוכ יטת הפעולה הקיימת אמנ ששיתר על כ

א אי בידי  ,בדיקת התכנית בשני הראשונות להתנהלותעל מקפידה מאוד 

  לאור חייה של תכנית.   ותה אישרהאיכות א חתהמל"ג כלי להבט

נוטל אחריות לבדיקת איכות של תכניות  מל"ג בעוד. נוצר א כ פרדוקס

", אי בידיו כלי לשמר איכ ות זו בהמש חייה של תכנית, לימוד "ביציאה לדר

  ואילו המוסד, מפעיל התכנית, משוחרר פורמלית מאחריות זו. 

 ו של המוסד יהיהבה תפקיד ,מוצעת היא גיבוש תפיסת אחריותה החלופה

תכנית לבנות  רכיב ועדות מקצועיות,לההמוסד על  – מרכזי יותר מהקיי כיו

קשוב וכ להיות , בתובסבי שוק העבודה צורכיברלבנטיות גדולה יותר ל

שיטה זו . לביקורת הנוגעת לאיכות התכנית לאחר השתלבות בוגריו בתעסוקה

את מעתה ללמוד  על מל"ג .המסורתי המתפקידאינה בהכרח מרוקנת את מל"ג 

לאשר את מבנה ידו, עלהמוסד, את ההנמקות לתכניות המוצעות  צורכי

בה נוקט המוסד לשיפור הצעדי , לעקוב אחר המעצבות את התכנית הוועדות

לא רק זו  איכותולעקוב אחר לעמוד על שקיפות מדדי האיכות איכות תכניותיו, 

התחדשות של תכניות, . אלא לאור שנותיהשל התכנית בנקודת המוצא 

חלק מחובת רק ה  ,שביעות רצו שוק העבודה מאיכות בוגריו של המוסד

סגירת  אחריות זו משמעה ג. לשאת על שכמו על המוסדהציבורית שההוכחה 

בא אינ עומדות ברמה  ,של המוסד הציבורית וכחלק מאחריות ,תכניות

עשוי ג מודל פעולה זה . מבחני מוסכמי ושקופיאקדמית ראויה על פי 

חדשנות, יצירתיות, גיוו ושונות במבנה התכניות, כיאה לאופיו הדינמי  עודדל

לתכתיבי של מומחי פחות נתו יהיה א כי , המשק צורכילו של המדע

                                                        
 ה של מל"ג כפי שה מתפרסמי באתר המועצה.ראה דו"חות ועדות הבדיק   90
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 אופי שמרנינושא ו של התחו הנידו אשר מטבעמסורת פעולה לותחומיי 

  .  לעיתי

 י היתר ביכולתה לפתח תרבותשל ההשכלה הגבוהה יש לראות ב נהאת מבח

, המסורתית, אחריות המוסדות בשיטה הנוכחית. לאיכותחדשה של אחריות 

להתכוו לאחר שזכתה לאישור כאמור ה נוטהאחריות . חלקית ומצומצמת

לתי נלאה לשיפור להמש המאבק הבבה כדי להמרי את המוסדות המל"ג ואי 

הייתה ממאפייני "העשור האבוד" והיא ראויה להיות  איכות זונסיגת . האיכות

  .91ות"תשל תכנית העבודה החדשה של  חידושיהחלק מ

   סיכו. 5

אמצע שנות התשעי בהגבוהה החל ההתפשטות המהירה של מערכת ההשכלה 

הסתיימה במהל העשור הראשו של המאה העשרי ואחת במשברי אשר 

הקיפו כמעט את כל ממדי הפעולה של האקדמיה בישראל: צמצו תקציבי; 

עצירת קליטה של סגל צעיר; שינוי היחס המספרי בי חברי סגל בכיר 

; התרחל ; עליית הגיל הממוצע של החוקרי קות האוניברסיטאות סטודנטי

פגיעה באיכות ההשכלה האקדמית תו מייעוד המקורי כמוסדות מחקר, 

" של התפתחות תרבות    תואר אקדמי.ל"קיצורי דר

כלפי  הרטוריקה הביקורתית .כמפנה נתראשיתו של העשור השני מסתמ

התחלפה בביטויי תמיכה  ,אשר אפיינה את העשור הראשו, ההשכלה הגבוהה

זו באה לידי  .לחברה ולמשקחשיבות ההשכלה הגבוהה דגשת ואהדה תו ה

עקבות כ ג בבשיתו פעולה הדוק בי משרד האוצר לבי ות"ת וביטוי מעשי 

קובעת  זוואכ תכנית  .החדשהתוספת תקציב משמעותית לתכנית העבודה ל

 חיונילהוות נתיב על פניה כעשויי  , הנראימציבה יעדיסדר עדיפות חדש ו

.תיקב   ו ליקויי העשור החול

                                                        
. עלתהזו ברוח הצעה    91 לראשונה העלה אותה פרופ'  בדיוני במל"ג עוד בשנות התשעי

 בובעבודה של וולנסקי ולימור, וש 2006והיא חזרה ועלתה בשנת  1994אלי ניסי בשנת 
  .OECD, באמצעות דו"ח ה2010בשנת 
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שלושה היבטי המסקנות הנוגעות למדיניות ההשכלה הגבוהה מצביעות על 

. האחד, סימביוזה בי ות"ת לבי משרד האוצר במונחי של (הבנה)  שוני

, שקופי ומדידי לעי כל מערכת ש בעת ,תנאי מוקד וחיוניכ יעדי מוסכמי

אמצעות ות"ת כגור מתוו בי להמשי ולהתנהל במבקשת ההשכלה הגבוהה 

כחלשה, המערכת האקדמית הוכתה נתפסה כל עוד ות"ת . הממשלה למוסדות

פע בדמות קיצוצי תקציב ופע באיו על שינוי מעמדה בחוק  ,שוב ושוב

  .של חוקי ההסדריבאמצעות היוזמות 

המכוו לשיפור  ,מודל התקצוב בעוד. היבט שני נוגע לאיכות ההוראה

לשיפור התקצוב תקציבית, מודל ונדיב  , יצירתיבהיר, מגוו ,מחקרתפוקות ה

העדר . 92נהיר דיוחד ואינו אינו  , שליקוייה תוארו במאמר,איכות ההוראה

חדש ע הסכ העבודה ה תודווקא מ מתחדד ,בהירות באשר ליעדי הפעולה

ת ות"ת, נקבע סעי לו שו הסכ קיבוצי מיוחדב. סגל המכללות המתוקצבות

  .93בממוצע אחוזי 10ל הפחתת חובת ההוראה בגי מחקר עד לשיעור של ש

סעי זה כמוהו כהכרזה על המכללות כמוסדות מחקר, ג א ימשיכו 

התקצוב בינ לבי  בשיטותבתחו זה להתקיי הבדלי מהותיי 

היא א נדרשה תוספת שכר, מדוע המתעוררת היא,  השאלה. האוניברסיטאות

חלוקת לאפשר לפחות  ,הוראה? אוגבוהה של עבור איכות  לא יועדה כתמרי

הדגשת . במחקרה בשל הישגי הוראה והמענק ה בשל איכות גבוהה ב

שומטת את הקרקע מתחת למדיניות המוצהרת  ימרכיב המחקרהבלעדיות 

  .94כמוסדות הוראה איכותיי של המכללותהמקורי לייעוד באשר 

                                                        
  .ני באשר למבנה מודל התקצוב לשיפור איכות ההוראהסביר להניח כי טר מוצו הדיו   92
הסכ קיבוצי מיוחד בי ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות בישראל (ור"ה) לבי    93

ועדה לתכנו ותקצוב והמועצה האקדמית של ארגוני הסגל במכללות האקדמיות לבי ה
בתקשורת נחת  (על פי פרסומי של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת), ללא תארי

 ).22.6.2011הסכ זה ביו 
נקבע קו מבחי בי אוניברסיטה לבי מכללה. בעוד שייעוד של  בשורה של דיוני במל"ג   94

, פיתוח ושכלול המ הואהאוניברסיטאות  ייעוד של חקר והקנייתו לציבור הסטודנטי
על א  .הוראה אקדמית ולא כמוסדות מחקר המכללות עוצב במטרה לשמש כמוסדות

חברי סגל במכללות להגיש בקשות לקרנות לאומיות בפני הגדרה זו, בפועל אי חסמי 
 , צומח בהדרגה.ISFלאומיות ושיעור מענקי המחקר לסגל אקדמי במכללות של ה ובי

מדיניות זו ג אינה מגבילה אפשרות לשיתופי פעולה בי אנשי סגל אקדמי במכללה לבי 
שותפות של חוקרי ממכללת יזרעאל נרשמה אפילו לאחרונה וחוקרי באוניברסיטאות 

  באחד מארבעת מרכזי המצוינות שאושרו לאחרונה.
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את מעתה עליה להקדיש ש ,ותמסר למרצי במכללהסכ זה כמוהו כ

למצער, . א ברצונ לטפס במעלה ההכרה האקדמיתעיקר מאמציה למחקר 

מכללות יוכלו באמצעות מענק זה לתפוס את הא וספק רב זוהי אשליה 

לתפוס מקו סיכוייה של המכללות . העל של מוסדות המחקרבליגתמקומ 

ייחודית לספק איכות הוראה ביכולת נעו דווקא  בתודעה הציבוריתשל כבוד 

זיהוי איש ,של מכללות הטיעוני. באוניברסיטאותבהכרח שאינה קיימת 

,  עליה המקשכמוסדות מחקר   היו יכולילקלוט מדעני ישראלי חוזרי

 נישל מדע (או מתרחבת) להיענות באמצעות תקציבי ייעודיי לשכבה דקה

איכות קידו . הוראה איכותיי המקורי כמוסדות ובלא צור לסטות מייעוד

הסכ . של ות"תוחדשני , יצירתי אקטיביפרו מחייב מאמ סיזיפי,ההוראה 

שוחק את  – ובפועל דויהשכר החדש שוחק את המאמ הנדרש בתחו הנ

  . המסר בדבר חשיבות איכות ההוראה

היבט שלישי נעו במעמד של מל"ג וות"ת בקרב כלל בעלי העניי בחברה 

 עניי חיוני למעלההוא  משרד האוצר לביות"ת  בי תקינה הבנה לית.הישרא

אג  ראשעדות לכ היא דבריו של  .לעול ההשכלה הגבוהה מהמשוער

כי הנהגתה החדשה של ות"ת ניערה עצמה מחולשות העבר  ,לשעבר התקציבי

וידעה להציב יעדי בהירי ושקופי וכי "האנשי של היו בוות"ת ניערו את 

משרד האוצר איננו שההבנות חשובות, יש לדעת כי  א ככל. 95מערכת"ה

תרגש על מערכת יכדי שלא . "השחק היחיד" בזירת ההשכלה האקדמית

לשמור על שותפות הדוקה ", על ות"ת לא רק 2ההשכלה הגבוהה "עשור אבוד 

ה ו לעמוד ביעדי תכנית העבודה שבגינה זכתה ה לאמוע האוצר ולהקפיד 

להניח יסודות עליה  , אלאהמבקש לעודד חזרה להתחדשות וצמיחה ,בתקציל

בעיני יהיה חשוב מעמד ות"ת שככל . למדיניות פורצת דר לשני שיבואו

מות ע האוצר, קיימת כוככל שחשוב שלא לשחוק את ההסהממשלה והאוצר, 

אשר ישרתו את החברה בהגדרתה  ,מקוריי וחדשניי קביעת יעדיל חשיבות

  .   הרחבה

                                                        
, ראש אג התקציבי במשרד האוצר   95   .30.6.2011מיו  ,ראיו ע ד"ר אודי ניס
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את יוקרתו המקצועית  חש ,96אג התקציבי באוצר, על א ביקורת שספג

 7.5בכ שתמ בתכנית העבודה של ות"ת והוסי לה תקציבי בהיק של 

המגבילה  ,מזדהה ומתמסר לאימו מדיניותות"ת . לשש שני ש"חמיליארד 

בי אג התקצי ראשיבראיונות ע כפי שהוצג  ,את הביקושי להשכלה גבוהה

" ע האוצר, רצו . ג א אי לות"ת בעבר ובהווה וג א "לשבור את הכלי

לקידו כדי ליהנות מתקציבי  ,יש להסכי לפשרה בביצוע המדיניותש ,ברור

ה מניחות ות"ת ומל"ג א  ותובעקבותיו שוגשוגה , האוצר המחקר וההוראה

הקיימת בפני החלופה . מש הביקושי להשכלה הגבוההנית לעצור את הש

היא ות"ת, בלא להידרש לחריגה מביצוע המדיניות המוסכמת ע האוצר, 

לבי  שנתייעול המוסדות הדופיתוח מדיניות פעולה היוצרת זיקה חדשה בי 

תיכונית של הנגישות להשכלה על צורכיבמטרה לקד את  ,מוסדות אקדמיי

כ . חברה הערביתחברה החרדית והה צורכיחלקי נוספי בחברה ובכלל 

לרכוש המש מבקשות  "בית יעקב"מוסדות בות מהתלמידות לדוגמה, רב

 בקמפוס אקדמיאלא שרכישת השכלה . במגוו מקצועותתיכונית  עלהשכלה 

תופעה . יותר מאשר תמרי עבורהוא בל  מכללה גדולהבאוניברסיטאי או 

יות וסביבתיות תרבותאשר מגבלות  ,ערביותהנשי חלק מהבקרב קיימת דומה 

הגיאוגרפי הפיזור א על  קיימילמרכזי השכלה  נגישותקשות על מעדיי 

האוריינטציה היישומית והטכנולוגית של  .גמישות פעולתא ועל , הגדול

רכות מסגרות פעולה ללא רק  להפו אות השנתיי עשוימוסדות הדוה

הקטנת לחצי את לאפשר האוכלוסייה הנדונה, אלא ג  צורכילותואמות 

ה נוקשותבשל ביקורת מצטברת למנוע א הנגישות על המוסדות האקדמיי ו

   .נגישות להשכלה גבוההשל מדיניות מגבילה ב

להתברר כמפגש אינטרסי ג של עשוי ות"ת  ידיעלאימו מדיניות זו 

משרד האוצר קיי תסכול רב מהתמוטטות ב. משרד האוצר ולזכות בתמיכתו

, מדיניות השכלה גבוהה מרחיבה. י והמקצועי במשרד החינוהחינו הטכנולוג

עשויה  ,שנתיימוסדות הטכנולוגיי והמקצועיי הדווע הפני אל עבר ה

להקנות לות"ת דיבידנדי רבי ו השכלה שקרסהמדיניות של להוות שלב תיקו 

, לא בהכרח התקצוב, . ה מהממשלה וה מהציבור כניסת ות"ת להיבטי התכנו

                                                        
 לדוגמה, ראה מאמריו של נחמיה שטרסלר בעיתו האר בשל ההחלטה להוסי   96

  ה הגבוהה.תקציבי למערכת ההשכל
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עשויה להוות תרומה מרחיקה לכת למשק ולקרב את  ,שנתייהמוסדות הדו של

ללימודי גבוהי   איבלה , דהיינו,2028ישראל  דו"חהצביע  וישראל ליעד עלי

. מוסדות עלב מתו שנתו הלומדי אחוז 75כ   תיכוניי וגבוהי

מהלכי משלימי של ות"ת, ה בתחו פתיחת שערי המוסדות לאימו 

), ה Life Long Learningות רחבה של למידה לאור קריירה תעסוקתית (מדיני

, וה הבתחו  סיוע למשרד החינו להיחל ממשבר העמוק של איכות המורי

תו הגדרה מחודשת של תפקיד המוסדות  ,האחריות לאיכותבשינוי מודל 

 מל"ג לעשורי הבאישל של ות"ת ולבצר את מעמד , עשוי בתחו זה

  . יד את מערכת ההשכלה הגבוהה להמש צמיחה והתחדשותולהצע
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עבודה: שיטות החיפוש, מס' דרכי החיפוש והסיכוי למצוא ). דרכי חיפושב2010( —

  .)עיתונות(כלכלי , האג למחקר חברתי57עבודה, דו"ח 

בנושא "מתווי  21.11.2006מיו  1084/10המועצה להשכלה גבוהה, החלטה מס' 

  ."מנחי להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

  .1997הוועדה לתכנו ותקצוב, דו"ח סטטיסטי,   —

  , )2007/8) ותשס"ח (2006/7לשני תשס"ז ( 34/35  וחשבו מס'דו"ח ות"ת  —

 .81עמ' 

ני השכלה ולמידה כיוו). 2003( תחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית המרכז הבי
 .מבנה התעסוקה במשק לקידו תעסוקה לכל – משמעותיי בעיד של שינוי

   .אביבתליברסיטת אונ

ממשבר לאתגר:  –היעדר ביקוש למקצוע ההוראה בישראל " .)2011וולנסקי, עמי (

דיצה . ,ארנהאפנהיימר, מתו ש ."לאומיות והשלכות לישראל מגמות בי

, להיות מורה, בנתיב הכניסה להוראה . (עורכות)זילברשרטושרה משכית ו

23אביב. עמ' מופת, תל 54.  
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מתו צמרת,  ".יחסי הגומלי בי ההשכלה הגבוהה והפריפריה בישראל"). 2009( —

) גילצנשטיימאירואסתר חלמיש אביבה  ,ביצ  .עיירות פיתות בישראל .(עורכי

.   יד ב צבי, ירושלי

  מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל –משתנה  אקדמיה בסביבה). 2005( —

 1952   הקיבו המאוחד, בני ברק. .2004

המאפייני של מערכת חינו החותרת למצוינות אקדמית ורמת  –יפ ). 2001( —

  .משרד החינו .הישגי גבוהי

פרדיגמה חדשה  –ההשכלה השלישונית בישראל ). 2006( לימור יסנועמי וולנסקי, 
, חיפה, מ .למדיניות , הטכניו   עמ'. 59וסד שמואל נאמ

  .עיוני משפט כ"ה ."על החינו לשטחיות" .)2001פרידמ (יניב ו וסויילר, י

"חובות פרופסיונליות . )2003( פאולבנימיאילנה ו פרסקו ברברה ,רורהכפיר, ד

  .מ"ב, מגמות ."הגבוה ואינפלציה של ציוני בחינו

). תכנית שש שנתית למערכת ההשכלה 2010ת (החינו וות"משרד משרד האוצר, 

  (הודעה לתקשורת). 18.8.2010הגבוהה, מיו 

אג'נדה חברתית כלכלית  .)2007משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה (
2008לישראל  2010.  

נגישות, איכות ומצוינות  –מדיניות השכלה גבוהה בישראל  .)2010( וריקירש, א
, הטכניומוס .במשאבי מגבילי   .ד נאמ

השפעת הפריסה הגיאוגרפית של מוסדות הלימוד להשכלה  .)2010( ביעדא, קרנצלר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סדרת ניירות  .גבוהה על ההגירה הפנימית

  .54עבודה מס' 

, הקיבו  .כאשר העבודה אוזלת לחברת העבודה .)2003( והנוי, שטראסר קו אדו

   המאוחד, בני ברק.

המדיניות הלאומית במדע ובטכנולוגיה של מדינת ישראל,  .)2011( זאב ר,תדמו
, חיפה .אוניברסיטאות מחקר ומערכת ההשכלה הגבוהה   .מוסד נאמ
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      מסמכי אחרי

בנושא:  2008מצגת וידאו של הכנס שנער במוסד שמואל נאמ בינואר 

Privatization in Higher Education.  

דיו בועדת משנה בראשות סג ראש המל"ג פרופ' יחזקאל טלר, מצגת בנושא: 

 .2005, אוקטובר המשבר וכיווני פתרונו –הכשרת מורי בישראל 

לשר החינו ולמנכ"ל המשרד לחינו באוניברסיטאות  הספרבתיהצעת 

פרופ' עפרה מיזלס, מיו במכתבה של  להתמודדות ע משבר איכות ההוראה

13.10.2010.  

הסכ קיבוצי מיוחד בי ארגו עובדי הסגל האקדמי הבכיר במכללות לבי וועד 

ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות בישראל, המועצה המתאמת בי ארגוני 

הסגל במכללות האקדמיות לביו הוועדה לתכנו ולתקצוב לבי המועצה 

, הופ בלהשכלה גבוהה בתיאו הממונ   ה על הכר במרד האוצר. ללא תארי

2011.  

בנושא הצעת התכנית  13.02.11 סיכו מדיו שהתקיי בלשכת המנהל הכללי מיו 

  .לחינו באוניברסיטאות הספרבתישל 

לחינו משמונה אוניברסיטאות למנכ"ל משרד  הספר בתיסיכו הצעת ראשי 

  .27.3.2011החינו מיו 

עמי  ידיעל 4.7.2010לממשלה עו"ד יהודה וינשטיי מיו מכתב ליוע המשפטי 

  .וולנסקי

 .19.7.2010מכתבו של פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת לעמי וולנסקי מיו 

 2010ליולי  21מכתב של רכז תחו השכלה גבוהה מחקר ופיתוח, יונת רגב, מיו 

  .בנושא חיזוק הקשר והעברת הידע בי האקדמיה והתעשייה
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