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  מן אשמואל נאודות מוסד 
  

 למחקרי מכוןהוא  ל"ז נאמן) סם( שמואל מר ביוזמת 1978 בשנת בטכניון וקםשמואל נאמן שה מוסד

 מדינת של טכנולוגי-ומדעי חברתי, הכלכלי הפיתוח בתחום נושאים של רחב במגוון ציבורית מדיניות

, טכנולוגיות-מדעיותה, הפיזיות בתשתיות מתרכזת הציבורית המדיניות בתחום המחקר פעילות .ישראל

 מחקרי מבוצעים במוסד. ישראל מדינת של הלאומי חוסנה את הקובעותותשתיות ההון האנושי  תתעשייתיו

. השונים רבדיו על במשק ההחלטות מקבלי את משמשים והמלצותיהם שמסקנותיהם ,וסקירות מדיניות

 לצוותים .יהיוהתעש ,אחרים סדותומו מהטכניון: מהאקדמיה נבחרים צוותים בידי נעשים המדיניות מחקרי

 נעשית העבודה רבים במקרים. במקצועם מוכרים והישגים כישורים בעלי ,המתאימים האנשים נבחרים

 שיתוף וללא מוסד שמואל נאמןמ באה היוזמה אחרים ובמקרים ממשלתיים משרדים עם פעולה שיתוף תוך

 נחשבוהשכלה גבוהה  טכנולוגיה, מדע העניינש לאומית מדיניות התוויית בנושאי. ממשלתי משרד של ישיר

   .בישראל המוביל למחקרי מדיניות כמוסד מוסד שמואל נאמן

 

המשמשים מקבלי החלטות ואנשי מקצוע  וסקירות מדיניות מחקרי מאות מוסד שמואל נאמן ביצע כה עד

בנוסף  .המוסד של האינטרנט באתר מוצגים במוסד שבוצעו השונים הפרויקטים סקירת . במשק ובממשל

: בתחומים ט"מגנ - ס"התמ משרד של המאגדים דוגמת לאומיים פרויקטיםמסייע ב מוסד שמואל נאמן

 חשיבות בעלי פרויקטיםו סביבה איכות, אנרגיה, כימיה, ותקשורת אופטיקה, תקשורת, ננוטכנולוגיות

 . מוביל הוא אותם העניין בתחומי מקיפים עיון ימי מארגן גם מוסד שמואל נאמן .לאומית חברתית

 במסגרת פועל וסדהמ .משה משה' פרופ מכהן ל"וכמנכ תדמור זאב' פרופ הוא מוסד שמואל נאמן ר"יו

מדינת  שלוחברתי  כלכלי, טכנולוגי- מה המדעילקידו החזון להטמעת נאמן שמואל שהותיר הקרן של תקציב

  .ישראל

  

  32000חיפה , קרית הטכניון, מוסד שמואל נאמן :כתובת המוסד

   04-8231889: פקס , 04-8232329: טלפון

   www.neaman.org.il: כתובת אתר האינטרנט, info@neaman.org.il: ל"כתובת דוא
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ללא רשות מראש ובכתב ממוסד שמואל נאמן  אין לשכפל כל חלק מפרסום זה
מלבד לצורך ציטוט של קטעים קצרים במאמרי סקירה ופרסומים דומים תוך ציון 

.מפורש של המקור  
 

ים ואינן משקפות /הדעות והמסקנות המובאות בפרסום זה הן על דעת המחבר
.מוסד שמואל נאמן בהכרח את דעת
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 ראשי פרקים
 
 
 

   5                  העבודהכיוונים ומטרות  -הקדמה 

  

    12-26                                                                            על אנשים ומעשים     :'פרק א

  אנשים ומעשים    

  תקצוביישום מודל ה  

  המחקר המדעי תקצוב  

  כנית ביכורהות -סיפורה של קרן הון  סיכון במדע   

  יות לאומיות למדעתשת -מ"תל  

  

  : 'בפרק 

  

  27-44                 של מערכת ההשכלה הגבוהה      תקצובת הגיבוש שיטו

 

   תקציב ההשכלה הגבוהה ו של התפתחות   

    קווים לתקציב המדינה  

  תקצובהקמת מסגרות ארגוניות וכלים ל  

  ועדת שלון -כלה גבוהה שמוסדות לההעקרונות לתקצוב          

  הקמת ועדת ההקצבות         

     הפעלת מודל התקצוב - ןועדת שלושל  יהיישום עקרונות        

  פרישתה וגיוונה של מערכת ההשכלה הגבוהה - תיאוריית המניפה
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   45-63                                               עקרונות ומתודולוגיות: תקצובתכנון ו  :'גפרק 

  השיטות הכמותיות  - תקצובחדשות ב שימוש בגישות   

  והשיטות האיכותיות    

 

    )The Block Grant Principle(תקציב הגלובלי ה   

   והשכלה גבוהה תכנון   

   שיקול דעת ונוסחת תקציב    

     

    גבוהה ההמימון והפעילות של מערכת ההשכלה דרכי   : 'דפרק 

  64-82                                                                                  המדעי והמחקר

 

   הוצאות והכנסות  -תקציב רגיל   

   מידי מחקרלמימון מענקי מחקר ות -תמיכה במחקר   

 

   נספחים 

   גבריאל מוצקין' מכתבו של פרופ  

   "הארץ"מאמר מעיתון   

   ת"ותופירוט המודל מ  
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  בודהמטרות הע

  

של מערכת ההשכלה הגבוהה ושל  םתקצובבחון את ל נועדמסמך ראשוני זה 

התמיכה השונים  ערוצישל ד ועיתתמקד במהמסמך . המחקר המדעי בישראל

של  םחותשל התפתו, היקף התמיכה ובסקירה של ,ממקורות ממלכתיים ואחרים

  .זו מרכיבי תמיכה

ת שיטתית ומסודרת במסגרת מדע בישראל להתייחסוהמימון זכה , לאורך השנים

מחוץ שמעט מאוד נכתב ומעט מאוד נבחן במסגרות . מנהלית של הגופים השונים

א חומר מנהלי שהושקעה בו וה ,ולואם לא כ, החומרמרבית . יםהמתקצבגופים ל

של  תקצובמימון ו. הערכהללבחינה ו ,לא זכה עד כה לתיעודאך הוא  ,עבודה רבה

, כמו שבדיה תחום זהבמדינות המצטיינות ב ,מכךויותר  ,מדע במדינות קטנות

  . אמיתית לבחינהלכל הדעות  יםראוי ,שוויץ וישראל

נתונים של תיעוד שיטתי ומסודר להבטיח מסגרת דיון על בסיס על , בשלב ראשון

צורכי  הןב, להתייחס לשאלות רבותאפשר  ,בהמשך. מוכריםוהנחות מתועדים ו

 תקצובהמחקר המדעי ושיטות הצורכי , להשמימון הדרכי והאקדמית ההוראה 

הפעלת שיטות של תחרות  ,כמו תקציב תפוקות תקצובשימוש במתודולוגיות ה ,שלו

  . פעילות הוראה או מחקר מיועדיםשל מימון ו ,איכות והצטיינות ל פיע

לפיכך . הקיימותבחינת הפעילות והשיטות  בחרתי לשים את הדגש על, זועבודה ב

אשר ו, בפועל עובדותהמתודולוגיות של שיטות בטכניקות ובה בעיקר היא נוגעת 

  . הרלוונטיות עברו תהליך של הטמעה במסגרות המנהליות

התווה כיוונים ודרכי לבדיקת מצבה של ההשכלה הגבוהה בישראל דוח שוחט 

 הנוכחיהאמון למרות משבר . לניהול ולמימון המערכת האקדמית פעולה חדשים

שהוצעו אמצעים דרכים והיש לבחון את ה ,ם האוצרביחסי הממסד האקדמי ע

חולל את להיכולת בידנו  .זו מערכתבשיפור פנימיים לשינוי וולהביא ל ,דוחב

  .הללושינויים ה
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שהיה הדמות המרכזית , גדליהו יעקובי, זו היא פירעון חוב אישי לאיש יקרעבודה 

ובפיתוח , ההשל המועצה להשכלה גבו) ת"ות(בהקמת הוועדה לתכנון ולתקצוב 

ופניה של ההשכלה , ת"שבלעדיו לא היתה קמה ות, אין לי ספק. הכלים לעבודתה

  . הגבוהה בישראל היו שונים

  

  הקדמה

  

ל "כעוזר למנכה יעבדתי במשרד לקליטת העלי 20-של המאה ה 70- בתחילת שנות ה

ר לשעב ,עם ירוחם כהןיצרתי קשרי ידידות במהלך עבודתי . יוסף גבע.) במיל(אלוף 

ציון  בןעם הסופר ו ,"המסתערבים"המיתולוגי של יחידת והמפקד ח "איש פלמ

קשר ה כך נוצר .אלוןיגאל דאז הקליטה שהיה יועצו וידידו הקרוב של שר  ,תומר

  .עם אלוןהאישי שלי 

הועבר , ועל רקע שינויים קואליציוניים, ראש הממשלהכגולדה מאיר ה של בתקופת

אחריו מינוי זה גרר . נתן פלדם ובראשו הועמד "פמ ה לידייהמשרד לקליטת העלי

אין לי דרך אחרת ( ההדחה. ל גבע הודח מתפקידו"והמנכ, במשרדשינויים פנימיים 

בתקופה (ל "קשה היה לי לראות אלוף בצה. עלי אישית ההשפיע) לתאר את המהלך

חלטתי ביני לביני ה. סולק בדרך מבישה כל כךמ!) שאחרי מלחמת ששת הימים

  .פוליטית שבה אוכל לעבוד- אמסגרת מקצועית לי  לחפש

של אלון הקרובה  תובסביבסוד גלוי . יגאל אלון לשר החינוך והתרבותבינתיים מונה 

ולמלא תפקיד  ,טחון של ישראליהיה כמיהתו להיות שותף פעיל במדיניות החוץ והב

, בלחצה של גולדה. גולדה מאיר חשבה אחרתלא שא. ללוהמשרדים המן באחד 

ר המועצה להשכלה "ובתוקף תפקידו היה גם יו ,אלון את תיק החינוךקיבל עליו 

 אונומרצו ומהשקיע מ, שמרגע שקיבל עליו את הדין, ייאמרשל אלון לשבחו . גבוהה

העלה שורה של  ,חינוךכהונתו כשר הבמהלך ו, המערכת שהופקד עליה שיפורב
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מבנים הארגוניים הקיימים ב, רעיונות והצעות לשינויים במערכת ההשכלה הגבוהה

  .שלהם ובדרכי התקצוב והמימון

תומר שמעתי לראשונה על ) קראנו לו כך(חבריו ירוחם כהן ובנצי מפי ופי אלון מ

בין האוניברסיטאות מתווך גוף שתפעל כ ,בהרעיון של הקמת ועדה לתכנון ולתקצו

וך ושל אז רפרנט של משרד החינ ,ם אורי לאורבשיחות שקיימתי עם ע. לממשלה

הוא . החדשגוף השל  והקמתיוזמה ללהצטרף  לעודד אותי לאור , גבוההההשכלה ה

הממונה על אגף התקציבים במשרד  ,עם גדליהו יעקוביבעניין זה הציע לי לדבר 

שאלון ביקשו לכהן , )ח"ידיד אישי של אלון מתקופת הפלמיעקובי היה גם (החינוך 

ולאחר שיחה אתו ביקשתי להצטרף  ,עקובינפגשתי עם  י. עתיד לקוםל הגוף ה"מנככ

 ידידות עמוקהיתה ראשיתה של שיחה ראשונה זו ה. ת"להקמת הות' מסע'באליו 

  . כמעט עד יום מותובינינו התקיימו בן ש-יחסי אבשל ו

את התפתחותה ליוויתי מקרוב מאז . ההשכלה הגבוההעבודתי במערכת חלה כך ה

כים שעיצבו את הכלים והמתודולוגיות הייתי שותף לתהליושל המערכת האקדמית 

  .בישראל יהמדעהמוסדות להשכלה גבוהה ושל המחקר מימון של 
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סמכים של מלומדה ה מהחלטתי לחרוג מכתיב, של סקירה זו חיבורהבמהלך 

מסמך ארוך קריאת  -האחד : משני טעמים ,בסיפורים אישייםפתוח ול ,אקדמיים

מסמך כזה . היא משימה משעממת וקשה ,פיננסי-המתאר תהליך מנהלי ,ומייגע

להרחיב את ברצוני הפעם אילו ו, מביני דברשל  לקבוצה מצומצמתרך כלל מיועד בד

שינויים חברתיים של הכוח המניע  -השני הטעם . תחוםב מעגל המתעניינים

מדפי הספרים . הם כל זכראין להיבש אור המנהלי יבתאבל , וארגוניים הם אנשים

מופצים הם ביד נבונה ושנכתבו מאמרים וספרים מדעיים , וחות של ועדותד עמוסים

 השזירה נכונ .ינבטבין זרעים אלו מי מאבל איש אינו יודע , בוא זרעיםירוח כרלכל 

חברתית ליצור הוויה  היכולהתגבשותו של רעיון תהליך האנושי בגורם השל 

  . יכולה לברוא עולמות חדשים היא. ארגונית חדשהו

  : שלושה ציריםלאורך  בנויך המסמ

  .עלם של אנשיםוהסיפור האישי או הקבוצתי על פ - הראשון

  .תיאור של תהליך ארגוני או חברתי -השני 

  . תיאוריות ומתודולוגיות ,סקירה של רעיונות -  השלישי

שיטות  ן שלהתפתחותסדרת אירועים שעיצבו את  מתועדתשלושת הצירים הללו על 

ת קבוצ מעורבתהיתה באירועים הללו . בישראל יתהמדעמערכת ההמימון של 

לאורך ו, שמצאה עניין בתחום צר אך קריטי להצלחת המדע בארץ ,אנשים קטנה

, קבוצת אנשים זו. מאמצים בלתי פוסקים בהשגת היעד הזההשקיעה שנים רבות 

את האמצעים ואת  יחהבטלשמטרתה תחושת שליחות מונעת על ידי  ,אניחברי ושל 

אנו משוכנעים  .המחקר המדעילקיומו ולהצטיינותו של הדרושים הפעולה חופש 

, הביטחוניעתידה המבטיח את קיומי צורך א יחוסנו של המדע השמירה על ש

 . ישראלמדינת החברתי והכלכלי של 
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  תקציר מנהלים

  

שלכל אחד מהם  ,)פרקיםשלושה או (לושה צירים גבי שעל  נעהשלהלן הסקירה 

ספר את סיפור התפתחותו של מודל המימון חוברים לם החד וי משלו  תכלית

שהיו אנשים סביב  נעראשון ציר הה. של ההשכלה הגבוהה בישראלוהתקצוב 

בניית של ומ "תלשל , הקרן הלאומית למדעשל , ת"ות של ההקמהקשורים בתהליכי 

 .נדבךגבי נדבך על  ,באטיותהתרחשה בנייתה של מערכת מורכבת זו . מודל התקצוב

 בחינת. נמשכו שנים ארוכותברובם הגדול פנימיים ושהתחוללו בה היו השינויים 

בניית הקרן הלאומית למדע . שנים עשרלמעלה מ ומודל התקצוב ויישומו ארכ

אבל בסופם של תהליכים אלה קמה מערכת ייחודית של  .שנים וכן הלאה 12 נמשכה

  . בעולם המערביתר ביוהמתוחכמות המעניינות ומן , מימון ותקצוב מדעיים

ג ובמודל "במבנה המל, ת"שינויים במבנה ות עלהציששים האנשים ההיום רבים 

, 2009והן בשנת  2008הן בשנת , ההצעות האחרונות שעלו בחוק ההסדרים. התקצוב

במקום (או הקמת גוף בלתי תלוי למדידת הישגי האוניברסיטאות , ובהן מינוי חשב

דוגמת , אלא שלמהלכים אלה אין תמיכה בציבור. משקפות מגמה זו, )הפרופסורים

של ת ומערכת ההשכלה הגבוהה "להגנת ות 2009ההתגייסות ההיסטורית ביוני 

ר "יו, חברי כנסת מהמפלגות הגדולות, ה"ראשי ור, ארגוני סגל, ארגוני סטודנטים

  .ועדות חינוך ומדע בכנסת ושרים

א ולמשרד ממשלתי הצוב הוועדה לתכנון ולתקשל הפיכתה בפועל הרעיון של 

יש להגן , למרות משבר האמון שנוצר בין האוצר לאוניברסיטאות .אווילות מוחלטת

פי ל ע ,שני הגופים הללוקיומו של גוף ביניים המתווך בין של  על הרעיון הבסיסי

ולא  ,ת"כל מהלך עתידי צריך להבטיח את חוסנה של ות. ת"ותהמודל הקיים של 

 של פעילות משותפתשהיו גם תקופות טובות יותר  ,לזכורצריך . להביא להחלשתה

האמון שבת מוטל עלינו להתרכז בהבתקופה הקרובה  .של האוצר והממסד האקדמי
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ולבניית כלים ת "של ות הלחפש דרכים לחיזוקו ,מצד האוצר במוסדות הקיימים

  . לעבודתהחדשים 

  

בנייתן של שיטות  שליוו את, נע סביב תהליכים חברתיים וארגוניים הציר השני

בשנים השכם והערב  הנשמעותטענות חלק זה בא להשיב על . המימון המדעי

של שיטת המימון של המוסדות להשכלה שקיפות החוסר בדבר והערב  האחרונות

 ורא( האקדמיים הןשגייה ל פיועל הצורך לתקצב את האוניברסיטאות עגבוהה 

על ראשי  )."הארץ" ,2.9.08 ,"רמה יש לאוניברסיטאות להסתי" ,'נספח ב הלדוגמ

הדגיש ללחזור ווחברי הסגל האקדמי ) ועד ראשי האוניברסיטאות(ה "ור ,ת"ות

שהמימון  ,המערכת הציבורית היחידה בארץ והיז: בראש חוצות ותחת כל עץ רענן

שנת בהחל , שבההמערכת היחידה ! התוצאותרמת  לפילפי איכות ומתבצע בה 

דומה לה אין מערכת . קריטריונים שקופים וידועיםל בעפועל מודל תקצוב , 1982

 ,היישום, היוזמה. בעולםהקיימות והיא גם בין הבודדות  ,בשום מקום בארץ

בתהליך " הפרופסורים" ידיבהבחינה התקופתית והשינויים במודל התקצוב נעשו 

, רובו של התקציברוב . או מבקר המדינה ,האוצר, הממשלההתערבות וללא  ,פנימי

 אח ורע האין לש, ובשקיפות ציבורית מלאה ימחולק על בסיס תחרות ,ולולא כ אם

  .במנהל הציבורי

בניגוד  ,בהאשר ו ,כל הזמן" מכרזים פנימיים"מפעילה הגם המערכת היחידה  והיז

מכרזים "ב .אנונימייםהם שברוב המקרים  ,מתחלפים השופטים ,למערכות אחרות

מממנים חברי סגל ומחלקים  ,פי תחרותל עאלה מחלקים תקציבי מחקר " פנימיים

ועדות פנימיות ולאומיות - הקרנות הדו, כמו בגופים של הקרן הלאומית למדע(ציוד 

דרכי ושיטות : העוסקים בכך לומר בכל מקום ,חובה עלינו). באוניברסיטאות

פי קריטריונים  על מתנהלותהן היחידות השל המערכת המדעית בישראל המימון 

  .שקיפות מירביתשל פשית ושל תחרות חו
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בעבר יזמה האקדמיה . פיתוח רעיונות ומתודולוגיותציג סקירה של מ הציר השלישי

בחינה של להלאומית  למדעים יחד עם הוועדה לתכנון ולתקצוב פורום חשיבה 

פורום ים "שנקרא  ,במסגרת הפורום. מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי

  :כוננו שלוש ועדות ,)התקיימו הפגישותשם " (המלח

 )תרומה לחברה(ועדה שעסקה בתדמית האוניברסיטאות  •

ובמיוחד  ,ועדה שעסקה בבחינת מודלים למימון ציבורי של אוניברסיטאות •

 דרכים למימון ההצטיינות המדעית

 אקדמיה- ועדה שעסקה בטיפול בכל ההיבטים של קשרי תעשיה •

ימו לאורך זמן כסדנה וכבית ולקי, )או מסגרת במתכונת דומה(יש לחדש פורום זה 

להציע , בישראל מימון המדעלהכלים הקיימים יוצר לבחינה שוטפת ומסודרת של 

לקריאות התיגר  נאותמענה לחזק ישנים ולהקדים את הדיון הציבורי במתן , חדשים

  .השכלה הגבוההמוסדות לשל הניהול ה שיטותהמופנות כלפי 

הפעלת קריטריונים אחידים לו ,שקיפותלתביעה היא המגזר הציבורי מגמה רווחת ב

אל  תמכוונמגמה זו  .)'ב ראה נספח( גם בתחום האקדמי, נהלים ותקנותבאמצעות 

. לפגוע בייחודה של מערכת ההשכלה הגבוהה העלול יאוה, הממוצע האחיד והשווה

 לא למרכיבי הפעילות האקדמיתו, עליה להתייחס לפעילותה המנהלית של המערכת

כך  ,נה שוויוניתנההצטיינות המדעית אי. ירת סגל ותוכניות לימודכגון בח, שלה

שהוקמה מטעם , ת קרפסצעות שהעלתה ועדיש לבחון את הה .דרכו של עולם

המלצות . באוניברסיטאותהכלכלה  לימודי יקתלבדהמועצה להשכלה גבוהה 

אלי וגעות למימון דיפרנצינ  (Prof. D. Kreps)רפסק. ד' בראשותו של פרופהוועדה 

 .קרנות שמורות חיצוניותבעזרת מימון מענקי מחקר לו ,של הצטיינות מדעיתבשכר 

מסגרות פעולה אחרות במימון הקרנות השמורות שליד של  ןהקמתהוועדה הציעה 

ההצטיינות את דד ולענועד השמורות השימוש בקרנות . המוסדות להשכלה גבוהה

וצאות בהו )מחקרפות תוס(דה ובשכר העבבדרך של הענקת תוספות המדעית 

פי קריטריונים של תחרות ובחינה של ל ע, מקרנות אלה )מימון המחקר( שוטפות
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צעות הללו בקפידה ולבדוק דרכים הלבחון את המן הראוי . חברי הסגל האקדמי

  .חלק מהןלפחות ואפשרויות ליישם 
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  על אנשים ומעשים: 'פרק א

  

של וחות מנהליים ומדעיים או של ד"  רשמית"הנטייה המקובלת במסגרת כתיבה 

. מבנה ארגוניאו מודל  ,בתחום מדעי הרוח והחברה היא לתאר תהליך ותסקיר

הניעו שינוי והאנשים שמעשיהם חוללו את התרומתם של כתיבה זו מתעלמת לרוב מ

 שלארוכת שנים בחינה . גיבורים אלה זוכים לאזכור קל, במקרה הטוב. תהליךהאת 

של  מבנהה מרכזי בהקמתמילאו תפקיד הם שכי אנשים מראה המערכת האקדמית 

רובד על גבי מדובר במערכת ארגונית שהוקמה  .בישראל מערכת ההשכלה הגבוהה

בזכות פועלם של . תחושה של שליחות לאומית םשהיו חדוריבידי אנשים רובד 

   . התאפשר מימונו של המחקר המדעי במתכונתו מאז ועד היוםאנשים אלה 

, עניות דעתיאשר ל ,ארבעה סיפורים או אנקדוטותעלות כאן האני מבקש ל

 ,המתווה המעניין והמורכב של מימון המדע בישראלממחישים יותר מכול איך נבנה 

כספים ההמרכיב העיקרי בהקצבת שהוא , מודל זה .תקצובבהם מודל ה הראשון

. תישליך ארוך ומאלא בעקבות תה, לא קם בן לילה ,למוסדות ההשכלה הגבוהה

קציב שת ,יטתית ומסודרתשאחר דרך  ההקהילה המדעית היתה עיקשת בחיפוש

צוות ההקמה של חברי הסגל . ההוצאות ל פיהתוצאות במערכת ולא על פי כספים ע

נחישות ב, יוזמהג ובמוסדות להשכלה גבוהה התאפיין ב"במל, ת"תוהאקדמי בו

התהליך נמשך על  .הכלים ובאיסוף החומר הבינלאומיבניית במרשימה רצינות בו

 ןמימוהניהול ושיטות הלבדיקת  עם מינוי ועדת שלון 1970שנת בפני תקופה שהחלה 

חיים הררי בפני ' פרופידי בעד להצגת המודל נמשכה ו ,של מערכת ההשכלה הגבוהה

י שנטלו בו ממסורים יתהליך זה לא חסך י. 1982המוסדות להשכלה גבוהה בשנת 

ת "שהתקיימה בותאחת ישיבה מכרעת תאר לבחרתי  ,לצורך המחשתו. חלק

נשכח ומספרת סיפור דרמטי ישיבה ה .רוטנשטרייךנתן ' בתקופת כהונתו של פרופ

  . התקצוב מודלמו של יישותהליך שליווה את 
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שהכוח המניע בהקמתה היה , עוסק בהקמת הקרן הלאומית למדע שניהסיפור ה

גם סיפור הקמתה של הקרן  .יורטנריהושע ' פרופ ו שלהאקדמיה למדעים בראשות

. איטי וארוך של בניית אפיק שני לתמיכה במחקר מדעיהוא סיפור על תהליך למדע 

ועד לייסוד ) 1974(ת "מיום הקמת ות ,שנה 20על פני תקופה של זו השתרע תהליך 

זמה באה מתוך הקהילה המדעית תוך כאן היוגם  ).1994( הקרן כעמותה עצמאית

  . יךשיתופה של הממשלה בתהל

 .במסגרת הקרן הלאומית למדע" תכנית ביכורה" ה שללגיבושנוגע  הסיפור השלישי

הקרן התבססותה של והתאפשר רק לאחר , מורכב עוד יותר יהתהליך זה ה

במסגרת מימון אם עלה בעקבות השאלה ההרעיון להקמתה . הלאומית למדע

מקום יש  אאו שמ, די באפיק תמיכה מסורתי של הערכת עמיתיםהמחקר המדעי 

הקמתה של תכנית . בנוסף למערכת הקיימת ,מקורית וחדשנית, לחשיבה יצירתית

גישה  בהפעלתו, את הצורך ביצירת מסגרת של קרן הון סיכון במדע הקפיביכורה ש

  .לתהליך השיפוט וחדשנית שונה

הפועל , )תשתיות לאומיות למדע וטכנולוגיה(מ "להקמת תל קשור רביעיהסיפור ה

. ח"שמיליארד  שניכניות בהיקף של כותלמימוש נטרית וכמסגרת וול  עשורכמזה 

ובעיקר רצון  ,איגום משאבים של כסףבאמצעות ללא מנגנון מ פועלת "מסגרת תל

שיזם , יעקב זיו' פרופ .ללא התערבות של הדרג הפוליטיו ,טוב ומסירות מקצועית

צורך ולפעול או סר לזהות ח מ "תלחברי לפיו על כלל מנחה קבע , מ"והקים את תל

 ,והחל לפעול פרוייקטאושר הלאחר ש. לגיבושה של תוכנית שתיתן לו מענהבמשותף 

  . להמשיך ולהתקיים באופן עצמאי ולאפשר לם הוא "ייעודו של תל

  

אחדות לדינמיקה האנושית המרתקת שהייתי עד לה רק דוגמאות סיפורים אלה הם 

כפי שיתואר , פורים קשוריםהסי. של מערכת התקצוב המדעי הקמתה נתיבב

שחברו יחד  ,לתהליכים ארגוניים וחברתיים ולרעיונות ומתודולוגיות ,בהמשך

  .בישראל של מערכת ההשכלה הגבוהה הייחודיסיפורה יצירת ל
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  סיפורה של שקיפות - תקצובמודל ה מו שליישו

  'מערכה א

רץ בעקבותיה כשהוא  ,נתן רוטנשטרייך' פרופת "ר ות"יוקרא " ,חזרי ,רחל שובי"

הזכיר לי מחזה האירוע  .שעזבה את הישיבה בכעס ,רחל שלון' פרופת "חברת ותשל 

גיבורה בו היתה מעורבת ו, בחוגי מפלגת העבודה של אותם הימיםדובר בו ש, דומה

שטרקה את הדלת בפני חברי המרכז ועזבה את הישיבה , גולדה מאיר: נשית אחרת

   ."שובי ,גולדה" :וקורא אחריהרץ  ,המפלגהר מזכיאז  ,אהרון ידליןבעוד , בכעס

בישיבה והאווירה  ,ת"היה מודל התקצוב של ותשל הוועדה הנושא על סדר היום 

רוטנשטרייך מהאוניברסיטה ' פרופ ,ת הראשון"ר ות"יוהשתתפו בה  .היתה טעונה

עמידתו האיתנה  ורבמיוחד לא ,דמות מרכזית בציבוריות הישראלית אז ,העברית

 ,פרופסור להנדסה אזרחית מהטכניון ,רחל שלון ;גוריון בפרשת לבון-ד בןמול דו

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ועמדה בראש הוועדה שיזמה את הקמת כ כיהנהש

ת גדליה "ל ות"מנכ ;לימים נשיא המכון ,מיכאל סלע ממכון ויצמן' פרופ ;ת"ות

נה לתפקיד בידי שר שהתמ, חניק לשעבר"פלמ, דמות מפתח בהקמת הוועדה, יעקובי

ר "וד ,לימים המפקח על הבנקים ,עודד מסר -  ושני נציגי ציבור; החינוך יגאל אלון

ובאו  ,שר החינוךשל  ומקורביהיו שניהם (ל משרד התחבורה "מנכ אז ,רמון הראל

  ).ממפלגת אחדות העבודה

 .שותף להםהייתי אני שורה של אירועים ש הת קדמ"רמטית של ותהדלישיבה 

כאחראי על תקציב ההשכלה , 1972בשנת במשרד החינוך י את עבודתי התחלת

לנגד עיניו של . מערכתהשל כי התכנון וההקמה מקרוב את תהליוליוויתי , הגבוהה

המודל האנגלי של ניהול מערכת ההשכלה הגבוהה עמד שר החינוך יגאל אלון 

, ראלייש .U.G.Cהקמת  ,הראשון: מישורים שלושהראויה לחיקוי בהכמסגרת 

 ;מועצות מחקר ,Research Councilsהקמת  ,השני ;תקצובול תכנוןועדה ל

 אלוןבשלב הראשון התרכז . לסטודנטיםהקמת מסגרת רישום מרכזית ,והשלישי
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האנגלי להופיע בפני חברי המועצה  .U.G.C-ר ה"יו ןהוזמבמסגרת זו . ת"בהקמת ות

  .ת"ות לייסוד ת שלוןכך קמה ועד. תאר את השיטה האנגליתללהשכלה גבוהה ו

ת היה הצורך "אחד הנושאים הבוערים על סדר יומם של שר החינוך ושל מקימי ות

על רקע זה . לתקצב את מערכת ההשכלה הגבוההשתדאג מסגרת ראויה למצוא 

עלות הסטודנט  מהיעודד מסר  לבדוק בצורה שיטתית משר החינוך ביקש 

במקביל הוקמה . קובסקי'שבון רצנשכרו שירותיו של רואה החו, באוניברסיטאות

. משרד החינוךכנציג אליה אני צורפתי ו, יוסף עמיבראשותו של " מומחים"ועדת 

לרכז את  ,ר רמון הראל"ד ,האחד מחבריהוטל על  ,1974-ב ת"תואחר הקמת ל

זו היו שותפים עודד מסר וגדליהו ילות לפע. תקצובבניית מודל ה לשהפעילות 

  . יעקובי

 תקצוב כליאחר יפוש החללוות את תהליך עלי יעקובי היתה  המשימה שהטיל

מאחר . סטודנטהאת המאמץ המקצועי לבחינת עלות ת "בותובעיקר לרכז  ,חדשים

 ת"רואה החשבון של ותפניתי ל ,ארגונםבזו היתה כרוכה באיסוף נתונים ו מטלהש

הסטודנט  .וביקשתי את עזרתו במציאת סטודנט שיוכל לסייע בידנו ,שמואל וינוגרד

סתיו עשה את עבודתו . ת"ג וות"ל המל"מנככהיום המוכר  ,נבחר היה סטיבן סתיוש

חלקי היה  ,אם לנקוט לשון המעטה ,ידנוגיע להחומר המקצועי שהאלא ש, נאמנה

המושג ו, האוניברסיטאותן בעיקר מ תקבלונתונים אודות הסטודנטים ה. ביותר

למרות מעורבותו של רואה . עדיין לא היה קיים (FTE)" שווה ערך תלמיד מלא"

  .נתוני העלויות לא גובשו כלל, קובסקי'החשבון רצ

המודל . ר רמון הראל"אותו הצגתי בפני דשראשוני " מודל"גיבשתי  ,בכל זאת

, משתניםרב של אותו עם מספר " להריץ"והוא הציע  ,של הראל התקבל על דעתו

צורך התרגיל יצרתי קשר עם איש ל .(Sensitivity test)רגישויות  תולערוך בדיק

" הרצנו" תוך שימוש בנתוניםו ,ל בקריה"מחשבים שהיתה לו גישה למחשב צה

המשקלות של (בדקנו את המודל התיאורטי הראשון שבאמצעותם  ,מספר תרגילים
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הרצת הנתונים הציבה מודל ). מדן עלויותוא+ הנתונים הראשונים היו נורמטיביים 

את " תקן"הראה שצריך יהיה ל ,רבה" שחורה"עבודה שלאחר  ,תקציב תיאורטי

המוסדות  ל חשבוןע ,כמובן( אחוזים 30 - תקציב הטכניון כלפי מעלה לפחות ב

עודד  ,ר רמון הראל"דמהורכבה ש ,קיימנו דיון פנימי בוועדה המלווה). האחרים

להגיש את  היתה התקבלה ההחלטה ש. רחל שלון שעמדה בראשה' ופרופ מסר

  . ת"ון ראשוני בותהחומר לדי

 ,המתודולוגיהעם לא ו ,נראו לי ארעייםש, לא הייתי שלם עם הנתונים ,באופן אישי

של הצגת הבנתי כי המשמעות המעשית , גרוע מזה. סיונית וראשוניתישנראתה לי נ

בראש ובראשונה שיפגע מה , שינוי בחלוקת הכספים בין המוסדותתהיה המודל 

היתה האוניברסיטה העברית  ה העתכי באות, זכורל צריך. באוניברסיטה העברית

, התקצוב, הסכמי השכרמודל לכל  ושימשה, לבה של מערכת ההשכלה הגבוהה- לב

קשה היה להעלות על הדעת . עם הממסד הפוליטיהאקדמיה שיטות העבודה וקשרי 

  .קולמוס יקטן תקציבה על סמך תרגיל של מתחילים ףשבהינ

ת "ותר "הציע לי להציג את הנתונים בפני יו זהותי שיתפתי את יעקובי בהתלבטויו 

צפוי מה והממצאים רוטנשטרייך את משמעות ' הסברתי לפרופ. רוטנשטרייך'  פרופ

נטיה קיימת בקרב חברי הוועדה הבהרתי לו כי . ת המתוכננת"בישיבת ותלקרות 

  . את המודל" להריץ"

זמן קצר הסביר  ובתוך ,ומרכפי שנהג ל ,למצב" נדרש"רוטנשטרייך ' פרופ

אחריות תחושת כי עליהם לנהוג מתוך שהלכו אחרי מודל התקצוב " סוררים"ל

קיים ממילא , ת"בוותדמות מפתח שהיה  ,עם עודד מסר .ת הקרובה"בישיבת ות

היה ו ,כלכליות ותקציביותהשלכות  שהיו לו  נושאדיאלוג שוטף בכל רוטנשטרייך 

את  השיגל על מנתש ,ת"המקצועי של ותלימים למדנו בצוות (ת "קשור לעבודת ות

עם  רוטנשטרייך' לפני הישיבה דיבר פרופ). מסרדרך לעבור קודם  יש ,ר"הסכמת היו

  .שלון' למעט עם פרופ ,ת"כל חברי ות

  . אביב בתל שישיהישיבה ליום נקבעה  נושאהבשל דחיפות 
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על את המודל ת "בפני חברי ותהצגתי במהלכה ו ,הייתי דרוך לקראת הישיבה

וועדה חבריה לש גלותשלון ל' נדהמה פרופ ,כשהגיעה שעת ההצבעה .משמעויותיו

תדהמתה היתה . למרות הסיכום שהושג בדיון הפנימי, עמדתה נגד והצביעהמלווה 

' פרופ. והיא עזבה את הישיבה בכעס רב ,לים נעתקו מפיהישהמעד , כה גדולה

  .רוטנשטרייך רץ אחריה וביקש שתחזור

שיחת הטלפון שניהלתי ב .עדרה מספר ימים מעבודתה ונשארה בביתשלון נ' פרופ

 זמןעבר להו תקצובמודל ה. קיצרה בדבריהיא קולה חנוק וההיה , יום ראשוןעמה ב

חיים ' של פרופד לתקופת כהונתו ע, כמעט עשורבנדחה  יישומו . תא ההקפאהמה ל

  . ת"של ות ר הבא"היו ,הררי

  

  'מערכה ב

שפתחה את הדיון  ,ת"יעקובי בישיבת ותגדליהו שאל " ?הר איך מתווים שביל על" 

עזר ידרך אחת היא לה" ,משיך בחיוכו הממזריה" ,יש שתי דרכים. "תקצובמודל הב

הררי חיים ' פנה אל פרופ" ,אתם הדרך שבה הלכתם היוזו ,מודדיםבבמהנדסים ו

י היא לסמן את התווא, אני הפשוטה יותר שבה הלכתיויה יהדרך השנ" ,ואלי

  ".בעקבותיו של החמור

ועבדתי מחדש על , שליחזרתי מאנגליה לאחר סיום הדוקטורט  .1980היתה השנה 

זכיתי במלגה . יצאתי ללימודים באנגליה' למערכה ב' בין מערכה א. תקצובמודל ה

משפחתי באה . British Council - ה ,ללימודי תואר שני מטעם המועצה הבריטית

תואר השני החלטתי להמשיך לדוקטורט בסיוע מלגה במהלך לימודי ה. יבעקבותי

 ,ת"ותאחדות בולאחר עבודה של שנים . 'מעשי'בחרתי בנושא ". יד הנדיב"מקרן 

את  הייתי סקרן  להכירו ,נושא תיאורטי בכלכלה או במינהלבלבחור התקשיתי 

ת היתה "ותובת עבודתי בכל תקופ. גבוהה באנגליהההשכלה של הימון המתהליך 

שקראנו לא נמצא המסמכים ן אחד מלא אף באך , עבורנו המודל לחיקוי אנגליה

עבודת הדוקטור אפשרה לי הפעם לבדוק . דרך העבודה המעשיתתיאור מפורט של 
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מהן ו, יך במדינה גדולה כמו אנגליה מחלקים תקציבים לאוניברסיטאותא

י השגת. שבאמצעותן מתבצעת החלוקה הלכה למעשההטכניקות והמתודולוגיות 

חלוקת האמצעים באנגליה ונעזרתי אופן ל עאת המסמכים הפנימיים שונות בדרכים 

האנגלי ואת  .U.G.C - עבודת הדוקטור שלי בחנה את שיטת התקצוב של ה. בהם

  . מודל התקצוב של אונטריו בקנדה

לאחר שובי  .ת"ר ות"יורוטנשטרייך כ' את פרופ חיים הררי' פרופבינתיים החליף 

. התקצוב מודל מו שלואת האפשרות ליישמחדש לבחון הררי ' ופפרביקש , ארצה

בהרצאה . הוא גיבש את דעתו, עבודת הדוקטור שליאחרי קריאה מהירה של 

השבתי  .אם יש ליישם את המודל האנגלי כמות שהואהנשאלתי  ,ת"ותוב קיימתיש

  . עלינו לבנות את המודל שלנוכי ו ,שרק חלקים ממנו ראויים ליישום

במשך לצורך זה נפגשנו . מודלהוביל את המהלך ליישום חליט לההררי ה' פרופ

של כבר היתה באמתחתו  עכשיו. מדי יום שישי בביתו במכון ויצמןשבועות אחדים 

ביקש את אישור הוא ו ,ת"הציג בישיבת ותיכול היה לעבודה ראשונה שאותה הררי 

כשהוא משתמש  ,המודל בישיבה זו חיווה יעקובי את דעתו בעניין. ליישמה הוועדה

, שימוש בכלים מתוחכמיםן המהסתייגותו את דרך זו ביטא ביעקובי  .במשל החמור

שכל השימוש  בתמיד את עדיף ההוא . בנייתו של מודללשם  ,מתוחכמים מדי לטעמו

  .ישר

הררי ' פרופשב וערך , ם נסיעתיל טר"תרגילי הרגישויות שעשיתי במחשבי צהאת 

ציגו ר כך הת ואח"יישם את המודל בות ,ם עם התוצאותלאחר שהיה של .בביתו

 1982נת התקיים בשלאחר מכן הוצג המודל בכנס ש. ת"במליאת ותבפני הסגל 

 .הנחות המודל נמסרו רק בראשי פרקים. בחדר ההרצאות של האקדמיה למדעים

הקצבות ה יקתת לבד"תרגיל פנימי ששימש את ותהיה זה בחלקו הרב 

אופטימלי שכלל בתוכו את תפוקות -השוואה למודל תיאורטי תוך ,לאוניברסיטאות

לנכון  מצאת  "ר ות"העובדה שיואבל  .המערכת בהכשרת סטודנטים ובמחקר

שהשימוש  ,ת כגוף מתקצב"קבעה מאז את דרך עבודתה של ות ,ליישם את המודל
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ת היא הגוף "ות, עד היום. בכלים ובמתודולוגיה של תקציב תפוקות הוא נר לרגליו

נדרשה החלטיותו לכך  . משתמש בכלי חדשני ומיוחד כל כךשהציבורי היחיד בארץ 

  . ר בהטמעת המודל"של היו

 25- וכ, שנה מאז צעדנו את צעדינו הראשונים בשבילי התקצוב 35-עברו למעלה מ

עבר מאז שינויים רבים ולא זה התקצוב מודל . שבנינו המודל וטמע שנה מאז ה

חלק  .הלכו ורבו ונעשו מפורטים ומדויקים יותר ובימרכי. המקום לסקור אותם

 ופיעמ הואוהיום  ,לידיעת האוניברסיטאות והובא ,כולו מאוחר יותרו ,מהמודל

אנשים בעלי חזון של  הקבוצלעל הישג זה יש להודות . ת"לפרטיו בדוחות ות

לא רק במסגרת התקצוב לבטא דרך שבזכות נחישותם ואורך הרוח שלהם נמצאה 

רמת את את האיכות ואלא גם  , של המערכת האקדמית ף ההוצאותאת היק

  . שלה התוצאות
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  סיפורה של הקרן הלאומית למדע -המחקר המדעי  תקצוב

סמבורסקי נהגו להקניט איש את רעהו כשנפגשו במסדרונות ' פיקרד ופרופ' פרופ

 באותה. לעתיםהם פקדו אותו ולכל אחד מהם היה חדר עבודה בבניין . האקדמיה

בבחירת חברים ובאירוע , ואולי רק, התרכזה פעילות האקדמיה בעיקר ,העת

התקיימה פעילות מעטה של קשרי חוץ ושל  ,בנוסף לכך. המרכזי של סעודת חנוכה

  .הוצאת הספרים

את פניו של המזדמן למסדרונות המוסד קידמו תמונות ממוסגרות שחור של חברי 

כל אימת . תחושה של מאוזוליאום אלה השרו על הבא. האקדמיה שהלכו לעולמם

פיקרד ' פרופראיתי את פעם . המסדרוןשורת ל תותמונוספה נ ,אקדמיהנפטר חבר ש

פיקרד ' אמר פרופ. התמונותבסמוך לשורת עומדים ומשוחחים סמבורסקי ' ופרופ

. רמז עבה לבאות" ,התמונות מגיעות כבר קרוב לחדרך ,תראה": סמבורסקי' לפרופ

עוסק  נישהרי אני עוד ,נראה לי שאתה קרוב יותר" :מבורסקיס' השיב לו פרופ

  " ...בכתיבת הביוגרפיה שלךכולך ואילו אתה שקוע  ,במדע

כיווני היו על סדר היום  .מועצת האקדמיה שתי ישיבות דחופותקיימה  1986בשנת 

ישיבות אלה הוגדרו כישיבות . יהושע יורטנר' פרופהנשיא החדש הפעולה של 

ישקול הוא  ,הצעותיויתקבלו לא אם יורטנר היה נחוש בדעתו כי ' רופופ ,פנימיות

של  הקמת אפיק ציבורי נוסףמשאת נפשו היתה . את צעדיו לגבי המשך כהונתו

להתרכז בתמיכה היה אמור האפיק השני . תמיכה בתקציבי ההשכלה הגבוהה

  . הקמת קרן לאומית למחקר בסיסי באמצעות, במחקר המדעי

במשך שנים . בכי רעהיה מצבה של מערכת ההשכלה הגבוהה  ,פהתקוהעד לאותה 

בעיתונות של . אחוזים 25קוצצו תקציבי ההשכלה בבסיס בהיקף ריאלי של אחדות 

דווח על ירידת  ,"מדע על מזוודות"תחת הכותרת התפרסמו כתבות  ם הימיםאות

לה של מערכת ההשכ םרמתלו םאנשי מדע הביעו חרדה למעמדו, הארץן מדענים מ

  . המחקר המדעי בישראלשל הגבוהה ו
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תהליך בלמלא תפקיד מרכזי למדעים שעל האקדמיה  משוכנעיורטנר היה ' פרופ

הוא הזמין את ראש הממשלה  1986באפריל . ההשכלה הגבוהה מערכתשל שינוי ה

כנית אב לפיתוח והגיש לו ראשי פרקים לתבמעמד זה ו, שמעון פרס לאקדמיה

  . המחקר הבסיסי

והציע לי להצטרף לאקדמיה  ,ת"חברותו בותתקופת את  אזיורטנר סיים ' פרופ

. למחקר בהקמת קרן ר כךואח, ולסייע בידו בהכנת מסמך שיעסוק במחקר הבסיסי

 ,מסמךהעבודה על הריכזתי את  1986ובמהלך שנת  ,ת"תוהושאלתי לאקדמיה מו

קווי  –פעילות המחקר המדעי בישראל "שהתפרסם בחודש אוקטובר תחת השם 

  )בהוצאת האקדמיה" (.כנית אב למחקר בסיסיויסוד לת

ת "דנה ות 1983כבר במרץ . יורטנר לא צמחה על קרקע בתולית' יוזמתו של פרופ

הדיון התקיים על . ברעיון של תמיכה במחקר בסיסי תחרותי במסגרת קרן חדשה

אבל הרעיון של הקמת הקרן נדחה על רקע , ת אז"מסמך שהכנתי לישיבת ות

ת "בישיבת ות. מציאות התקציבית ועמדתם של האוצר ושל המערכת הפוליטיתה

שאין מאחוריו " כסף רך"שיוגדר כ, הועלה החשש כי אם יאושר תקציב למחקר

. יהיה זה הסעיף הראשון שיימחק בכל קיצוץ תקציבי, משרות ועובדים קבועים

  .  יס מוצדקהיה לחשש מעין זה בס, בתקופה של קיצוצים ושל אינפלציה דוהרת

גיוס כספים ממקורות פרטיים וציבוריים  כהיורטנר הצרי' פרופיוזמתו החדשה של 

שאל אותי חשב שלנו סדרון באחת משיחות המ, פעם. הזיהבהיקף שנראה אז כ

במידה אף ו ,לאחר ששמע הגיב בספקנות רבהו, מנחם מרגליות על מעשייהאקדמיה 

שהכיר היטב את המערכת , ון כמרגליותלאיש מעשי ועתיר ניסי. מסוימת של גיחוך

תגובתו שיקפה . נראתה ההצעה שלנו בלתי אפשרית בעליל, הפוליטית והציבורית

ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה בכל הקשור לבניית קרן  קרבבלך הרוח ששרר את ה

   . הלך רוח זה בא לידי ביטוי בישיבות של מועצת האקדמיה. לאומית גדולה למדע

לצורך זה הוקמה ועדה . תרכז המאמץ בגיוס כסף מקרנות פרטיותבשלב הראשון ה

ועדה זו . ובראשה עמד אייב הרמן ,של נשיאים לשעבר של מוסדות להשכלה גבוהה
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יורטנר ' פרופ .םיואיתרה תורמים פוטנציאלי, הנחתה אותנו לגבי דרכי העבודה

שר אשם בר, שרים, אנשי ציבורעם פגש נאת ההצעה בכל מסגרת אפשרית ו עלהה

החליף את שמעון פרס ש(שמיר   עם ראש הממשלה יצחקו, האוצר משה ניסים

העניק ל נחיצות הפרוייקט וניאותשר האוצר השתכנע ב). בממשלת האחדות

תמך גם ראש  החלטהב .דולריליון חמישה מ תקציב נפרד נוסף שללאקדמיה 

  .הממשלה

. סגרת תקציב המדינהובביצועה בממה ברישועקב אכילס של התוכנית היה הצורך 

אגף .  משמעותה האופרטיבית היתה פתיחת סעיף נוסף לתקציב ההשכלה הגבוהה

חשש מתוך " אפיק שני"פתיחת הרעיון של התקציבים  לא ראה בעין יפה את 

התקציב הנוסף שאושר דרך תקציב לפיכך הועבר . ת"לפגיעה במעמדה של ות

מימון המדע יתבצע  מסגרתו ש שבתהליך חדיזום לאפוא ניסינו . ההשכלה הגבוהה

הוועדה לתכנון  - )אפיק הראשוןה(מסגרת הראשונה ה: בישראל דרך שתי מסגרות

התקציב ן מובנפרד ישירות עם האוצר  -  )אפיק השניה(ה יוהמסגרת השני ,ולתקצוב

  .גבוההההגלובלי להשכלה 

מקרן דולר ליון חמישה מישל ף צעד זה וצעדים נוספים של קבלת תרומות בהיק

קרן וולפסון וקרן  ,קרן בעילום שם, מקרן דורותשלושה מיליון דולר , רבסון

והיו כוח , ל"לבניית אגודת ידידים בחוורקאנטי פתחו צוהר לגיוס כספי תרומות 

בגיוס הכספים סייע לנו  .ת"ות ל ידיהגדלת התמיכה ממקורות ציבוריים עבמניע 

שמות ויצר את לנו " נידב"ש, ןאברהם הרמ רבות נשיא האוניברסיטה העברית 

יוזמה לא ראה בהרמן . גם בשעות של ריפיון ידיים ועודד אותנו להמשיך יםהקשר

מתוך שהיה משוכנע בחיוניות של הקמת  ,"שלו"האוניברסיטה שלנו משום איום על 

של תרומתו החשובה ביותר . שתאפשר תמיכה במחקר ,מסגרת תחרותית נוספת

סגן נשיא למחקר באוניברסיטה שהיה  ,קינן. א' בפרופ עזרילההצעתו היתה הרמן 

ניסיונו את קשריו האישיים ואת גם והביא עמו  ,הצטרף אלינו קינן' פרופ  .העברית

  . העשיר
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ובמסגרתו זכה האפיק השני , שנה 25-כך החל תהליך פנימי וחיצוני שנמשך כ

מערכת כצורך חיוני של , לתמיכה במחקר המדעי להכרה פוליטית וחברתית

עצמאית רן הלאומית למדע כעמותה הוקמה הק 1994 בשנת. ההשכלה הגבוהה

  . מתקציב האקדמיה נפרדתוכיישות 

כהמשך טבעי ייראו השורות הבאות ות ועדת שוחט נמסקלכל המעיין בש, אני מניח

עיבוי המחקר הבסיסי באוניברסיטאות בהשוואה למשאבים : "של היוזמה שלנו

י הרחבת "הדבר יתאפשר בעיקר ע. ז"הלימודים תשס שהוקצו לנושא זה בשנת

רפואית וקרן במדעי החברה והרוח -הקרנות הלאומיות למחקר ובניית קרן ביו

קרנות אלה יפעלו במסגרת . שיפעלו על בסיס תחרותי וישאפו למצוינות מחקרית

  .למציאות יתהההזיה ה) 24' עמ, דוח ועדת שוחט." (הקרן הלאומית למדע
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  כנית ביכורהות -קרן הון סיכון במדע סיפורה של 

נעדר זה כמה  ,נשיא האקדמיה ההולנדית למדעים ,פטר דרנט' פרופ. הייתי מוטרד

 האחד משלוש יהדרנט ה' פרופ. שעות מן המלון הירושלמי שבו אמור היה לשהות

יה ישניאותו לבוא לישראל בעיצומה של האינתיפאדה השנת בדיקה חברי ועד

טרם בואו . כנית ביכורהותשל הקמת לבחון את הרעיון על מנת  ,)2001אוקטובר (

ביטחון מצב הלגבי והביע את חששו  עמנוהתכתב הוא , דרנט לירושלים' של פרופ

לאחר ו ,בשעת לילה מאוחרת הגיע למלון. לבסוף נעתר לבקשתנו ובא .בירושלים

 וטטשהלך ל, עם אור ראשוןו ,יצר הסקרנותגבר עליו  ,פרק את מזוודותיוש

נשמתי  ,כשראיתי אותו במלון.  עברנהג לעשות בכפי ש ,ברחובות העיר העתיקה

  . לרווחה

במהלך . קינן. א' פרופהיוזמה לייסודה של תוכנית ביכורה נולדה במוחו הפורה של 

שהיה העורך של  ,קושלנד. ד' פרופעם קינן ' פרופ שוחח ,לגיוס תרומותפגישותיו 

קושלנד את ההצעה ' העלה פרופ ,במהלך שיחתם ."Science"העיתון המדעי החשוב 

- שתהליך ה ,דיסציפלינארית-ובין תקונבנציונלי-לאפשר מימון פעילות מדעית לא

Peer review  )טען פרופ, תהליך הערכת עמיתים. בה אינו תומך )הערכת עמיתים '

אך יש לאפשר לאנשי מדע , אף חסר תחליף אוליהוא ללא ספק חשוב ו ,קושלנד

קרן הון "מעין במסגרת  ,מסלול הרגילל מחוץ" משוגעים"רעיונות גם ן לעתים לבחו

  " .סיכון מדעי

קינן לשכנע את ראשי המערכת לגייס את הכסף הדרוש ' קיבל על עצמו פרופ ,כדרכו

' ר הנהלת הקרן פרופ"יחד עם יו ,תרומות ולהפעיל את הקרן על בסיס ניסוייבעזרת 

. קרן רבסון ןנתקבלו תרומות מקרנות שונות וביניה ,בתקופת הניסוי. פאול זינגר

מענק העבודה הראשונה שזכתה במענקי המחקר ניתנו עבור עבודות מיוחדות ו

  Science.""מגזין התפרסמה ב
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חתן פרס נובל ונשיא , סר אהרן קלוגשהגיעה לירושלים עמד ועדת השלושה בראש 

חברי הוועדה ספונים במשך ימים אחדים ישבו . הבריטית  Royal Society - ה

ר "קינן וד' כאשר פרופ ,קיבלו חומר מעודכן ושוחחו ביניהם, פגשו אנשי מדע, במלון

של הפיכת תמך בצורה נלהבת ברעיון שכתבו ח "הדו. יוסי סגל מסייעים בידם

 10-הווה עד כתש ,לתוכנית קבועה ,עלה קרן ביכורהמסגרתה פשב ,תוכנית הזמניתה

  . אומית למדעאחוזים מפעילות הקרן הל

ההצעות הראשונות שהתקבלו ומדרך ן כנית ומבצעיה היו מעודדים מויוזמי הת

באה לבחון בצורה שיטתית את שועדת בדיקה בהמשך התמנתה . של הקרן התפעול

. הראשונות ותיההעבודה ואת רמת ההצעות שהופעלו בקרן ביכורה בשנ כידר

י רעיון הקרן הועתק כמעט פאול זינגר כ' פרופ גילהחודשים מספר לאחר מכן 

גישה זו היתה חדשנית . ידי תוכנית המחקר של האיחוד האירופי או עלובמל

גם נשקלה היא  מאוחר יותר .ומאתגרת ומצאה תימוכין בקהילה המדעית באירופה

של משלחת ישראלית בוושינגטון עם  פגישתהבמהלך , האמריקני NIH-ה ל ידיע

  .ב"הבכירי הקהילה המדעית באר

גוון הפעולות היחודיות של מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי התוספה למ

  .אבן חן שונה ומקורית מתוצרת ישראלעוד 

  

  תשתיות לאומיות למדע - מ "תל

אריה משרד הל "מנכביקש , עם משרד המדעמ "של תלויכוח אחד מני רבים מהלך ב

 ,ו יכול לעשות כןלו שאינ תברראו אז ה .מ"של  חברי תל" המינוי"לבטל את שומר 

ובלא שמינה , חברים הפועלים במשותףמ היא מסגרת וולנטרית של "משום שתל

ולאחריה  ,במשרד המדעשפעלה  13- עדת הפירוקה של ולאחר היא קמה . אותם איש

יעקב ' פרופ. טכנולוגיהבבבעיות של תשתיות לאומיות במדע ו טפלישגוף לא נותר 

 הוקמהמ "תל. ומצא לו שותפים, את המהלך יזם, למדעים אז נשיא האקדמיה ,זיו

משרד המסחר  :מימון המחקר והפיתוח" אבירי"ליצור איגום משאבים של על מנת 
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ת במשרד הביטחון ומשרד "מפא, משרד המדע, ת"ות, המדען הראשי - והתעשייה 

לא היתה שמאחר , ת לפעילותההטבעיאכסניה היתה הלמדעים האקדמיה . האוצר

  . ותפים האחריםגוף מתקצב כמו הש

 םהוועדה בראשות. טכנולוגיה-מ מינתה ועדה בינלאומית לעסוק בתחום הננו"תל

יהושע ' ופרופ) העולמי AMAT Applied Materialsשהיה נשיא (ר דן מידן "של ד

מיליון  250- סכום של כהקצאת על  היורטנר גיבשה הצעות ודרכי עבודה והמליצ

הסכום ! למעלה ממיליארד שקל. כניתוהת רכי מימושוחמש שנים לצ ניפל דולר ע

, עברה המערכת הציבורית עתהבאותה  .בלתי אפשרי, הזוי, נשמע אסטרונומי

המימון מהיכן יושג . קשים שורה של קיצוצים ,ובתוכה גם מערכת ההשכלה הגבוהה

כל גם כאן המציאות עלתה על ? בתנאים התקציביים הקשים של מדינת ישראל

 ,במוסדות האחרים ר כךתחילה בטכניון ואח, ל גיוס תרומותהחל תהליך ש. דמיון

 ,ומוסדית כוללת כנית לאומיתות ה של אשר סחף את כלל המערכת והביא לגיבוש

   .נקבע לההמתווה ש ל פיע ,2007בשנת שהחלה לפעול 

תקציבי האוניברסיטאות מ, באו מתרומותמ "של תלמכיוון שהמקורות התקציביים 

החשב הכללי ואגף , מבקר המדינההכירו , ת"שי בתמתקציבי המדען הראמו

או , עובדים משלו, שאין לו מבנה משלו ,גוף זהקיומו של בבאוצר התקציבים 

 ,שות לגאליתיוהוא אינו עמותה או מחלקה במשרד ממשלתי ואינו י ,תקציב משלו

כל הכוחות יחד מ חברו "במסגרת תל. גופים כמהממורכבת המסגרת הוא אלא 

הפעילות תשתיות ומן של קיהבטיח את לעל מנת   יםבתיאום משותפבייזום ו

  .המדעית
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  גיבוש שיטות התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה: ' פרק ב

  

  תקציב ההשכלה הגבוהה ו שלהתפתחות

במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל התפתחה אחת משיטות המימון והתקצוב 

גוניות של הכלים - מבחינת הרבהן , המתוחכמות והמעניינות ביותר במדינות המערב

, 1970עברו שינויים רבים מאז שנת אלה שיטות . והן מבחינת גמישותו של התקציב

ת "ותידי ואחר כך ל, ממשלה לידי משרד החינוךידי השבה עבר תקצוב המערכת מ

נבנו נדבך על , שחלפושנים הבמהלך ). 1974היא הוקמה רשמית רק בשנת (שבדרך 

, שיטות לעידוד ספריות ,תקצובכמו נוסחת ה ,נוספים תקצובכי נדבך שיטות ודרגבי 

 מ"הקמת תל ,תוכנית ביכורה ,הקרן הלאומית למדע, גל צעירסגיוס , רכישת ציוד

 ת"ות ,ג"המל ל ידיבחינת תהליכים פנימיים וחיצונים אלה נעשתה ע. עודו

 בידי נתהושמ שוחטבאמצעות ועדת  ולאחרונה ,והאקדמיה הלאומית למדעים

  .ת ישראלממשל

 70- תחילת שנות הבבתחושה של אי נחת ששררה נעוצה השינוי  ךשל תהלי וראשית

באותה  .המימון והתקצוב של מערכת ההשכלה הגבוההדרכי מ 20- של המאה ה

קציב תי המוסדות להשכלה גבוהה על בסיס תקציבכל היה נהוג לאשר את , העת

, ים והערכות על שינויים צפוייםמחיר עדכוניבתוספת , ההוצאות של השנה החולפת

שיטה זו התעלמה מתרומתו המדעית  .'תוכניות חדשות וכו, כגון קליטת סטודנטים

  . של מוסד ומוסד

, ביקש למצוא דרכים חדשות לתקצוב המערכתש ,שר החינוך יגאל אלוןביוזמתו של 

בחנו צוותים ) 1984-1974(במשך עשור . החלה בחינה מחודשת של שיטת המימון

באופן שיטתי ומסודר את האפשרויות לפיתוח כלים ו ,בהרכבים שונים ,שונים

את  ,ולו גם חלקי ,שיביאו לידי ביטוי ,תקציביים מורכבים ומתוחכמים יותר

וזאת באופן בלתי תלוי במספר , המוסד הבודדשל המדעית של החוקר ו תםתרומ
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ובקשריו עם  ,והארגונית של חוסר היעילותהיעילות או במידת , שלו העובדים

  .הממסד הפוליטי והארגוני

נעשה מאמץ שבמהלכן , שנה 40- חלפו כ, שבו מונתה ועדת שלון, 1970מאז אוקטובר 

באינדיקטורים למדע בהקצבת אמצעים למוסדות להשכלה  השתמששיטתי ל

ולו גם  ,מציעים פתרונותהפותחו בשנים האחרונות כלים שונים  ובמסגרת ז. גבוהה

שאינם על בסיס של  ,תמורה-תרומה ,תוצאה- ל בשאלות של הוצאהלטיפו ,חלקיים

כיום . תקציב השנה החולפת או מספר הסטודנטים והסגל ל פיחלוקה שווה ע

עומדים בפני המוסדות להשכלה גבוהה תקציבים גמישים לחלוקה על פי עקרונות 

  .ניהולהכושר גיוס משאבים ורמת , הישגים מדעיים, איכות, של תחרות

היא לנסות ולתאר את הדיון המסובך בשאלת תקצובה של  פרק זהשל  וכוונת

, )תפוקות(ותמורות ) תשומות(מערכת ההשכלה הגבוהה מזווית של הוצאות 

 הנכתבהיא . ולהתייחס למימון כאל כלי עזר נוסף בביצועה של המדיניות האקדמית

להתערבות ) פנימית(שבה שרויה המערכת בטלטלה שבין מעורבות על רקע מציאות 

בחינת וחלקן ב, חלקן בעלות תימוכין מחקריים -  בתחושותומקורה , )חיצונית(

שהמבנים הארגוניים הקיימים ושיטות הפעולה הנהוגות דורשים  - חיפוש דרך 

קיום ב לחלקה של המדינה נוגעותתחושות אלה . הרהור וערעור, בחינה מחדש

הסביבה החברתית  ,הסגל, תפקידם של הסטודנטיםל ,מסגרות האקדמיותה

  . איכותה ורמתה של מערכת ההשכלה הגבוההלובעיצובן 

  

  קווים לתקציב המדינה

מדיניות זו . התקציב הוא הכלי העיקרי שבאמצעותו מבצעת הממשלה את מדיניותה

עדר מידע מהימן יהבלא אחת קיימות המת ,נקבעת תוך התנצחויות בלתי פוסקות

גדול הציבורי הישראלי שבו משקל התקציב  קבפרט בולט הדבר במש. על נתוני יסוד

של  ולפעילות הממשלה באמצעות התקציב יש השפעה עצומה על מצב .במיוחד

רמת , מצב מאזן התשלומים ,כגון הצמיחה ,ל תחומים עיקריים בושו קהמש
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חשיבות מיוחדת אפוא יש .  'והתפלגות ההכנסות וכ ,אבטלה ,תעסוקה, המחירים

בשל  ,דרכי קבלת ההחלטות בתחום זהשל ו תקצובל דרכי הש ןוחלק ןמקומ ינתלבח

תקציב ההשכלה הגבוהה בתוך  בפרט עלו ,כולה הגדולה על המערכת תןהשפע

  . המדינה ביתקצהמסגרת הכוללת של 

בעיקר  ,למדי מוגבלתהיא שינויים בתקציב המדינה היכולת להנהיג ש, ראוי לציין

התקציב מוכתב  מןר חלק ניכר כאש, זמן קצרתוך פרק צמצומים בכשמדובר ב

 - כעל  החזר החובות בתקציב המדינההיקף עמד  ,הלדוגמ ,האחרונותבשנים . מראש

 – כלל השירותיים החברתייםתקציב ו, אחוזים 17 – ביטחוןתקציב ה ,אחוזים 30

 .חינוךוהבריאות ה ,גבוההההשכלה תחומי הבתוכם את הכוללים  ,אחוזים 35

מספר בו בהרכבכגון , דרמטייםשינויים בתוך זמן קצר קשה לבצע , בתנאים כאלה

 גוןהתחייבויות בגין חוקים כיש להביא בחשבון , בנוסף לכך. במשק המועסקים

התקציב  היקףבמכאן שכל שינוי משמעותי . 'וקצבאות וכ ,ביטוח לאומי ,חוקי נכים

לשם ו ,כיםזמן ממוש יבהתראה קצרה אלא בטווחתבצע או במרכיביו אינו יכול לה

  . שנתי ובעקביות בביצוע-רב תכנוןכך יש הכרח ב

 ,משאבים למטרות שונות תהקצא הוא כולל .הוא פוליטי תקצובעיקרו של תהליך ה

. פוליטיים וסקטוריאלייםוסדרי עדיפויות  יעדים ,מאבקי כוחהמונעת על ידי 

ד בכל אחהתלויה המערך השלטוני שלנו נשען בשנים האחרונות על קואליציה רחבה 

תוכנית ולהכין  ,מרחיקות לכת לקבל הכרעות הכך נחלשת יכולתבו ,ממרכיביה

  . שנתיים-עבודה ותקציב רב

ותקציבי המשרדים השונים נעשית ללא תכנון  המדינהתקציב  ה שלהכנהעבודת 

. והוא מבטא במונחים כספיים צרכים שוטפים ,תיהתקצוב הוא שנ. לטווח ארוך

הביאו לכך , בקבלת החלטות או בביצוען המאבקים סביב התקציב וההשהיה

במקום שתהיה מבוססת על  ,טווח קצרקיבלה אופי של תוכנית להכנת התקציב ש

- בחינת אפשרויות שונות כחלק מתוכנית רבוניתוחם  ,נתוניםשיטתי של איסוף 

המקשים  ,יםובתקציב המדינה קיימים מרכיבים קשיחים נלו" .מתגלגלת"שנתית 
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מתקיימים שני מרכיבים  כי בתוך התקציב הלאומי  ,אוי לזכורר. הביצוע על חופש

 והשני ,החזר חובותהוא האחד  :לאורך כל השנים םשהיו ונשארו דומיננטיי, גדולים

לשירותים קטן יחסית מקום שני מרכיבים אלה השאירו . הוצאות הביטחון -

  . תקציב המדינהמ אחוזים 35-כ מהווים ,תישכפי שציינ ,החברתיים

מערכת ההשכלה וב ,הנושאים השנויים במחלוקת בתחום החינוך בכלל אחד

כיצד ? האם יש לממן חינוך ממקורות ציבוריים. חינוךההוא מימון בפרט הגבוהה 

החינוך להינתן בחינם על האם ? להקצות אמצעים אלו בין סוגי החינוך השוניםיש 

לה לממן חינוך הממשעל האם ? או שיש לגבות שכר לימוד אחיד או דיפרנציאלי

? מימון החינוך על שוויון חברתי ו של השפעת ימה? ציבורי בלבד או גם חינוך פרטי

חינוך של הכיצד תורם מימון ציבורי ? הסובסידיה הציבורית לחינוךן הנה מיימי 

זכות האם רשאית המדינה לדרוש בתמורה להשתתפותה  ?להעלאת רמת ההשכלה

שאלות אלו ואחרות ? למוסדות החינוך םקבלת תלמידישל התערבות במדיניות 

שקיפות כמו וככל שמושגים  ,ההוצאה הציבוריתגדלה מתחדדות והולכות ככל ש

  .  בשיח הציבורי יותר ויותר םוזכות הציבור לדעת נעשים דומיננטיי

  

  תקצובהקמת מסגרות ארגוניות וכלים ל 

  ועדת שלוןדוח  -עקרונות לתקצוב מוסדות להשכלה גבוהה 

 לתקצובועד היום עוסקת מערכת ההשכלה הגבוהה בבניית כלים  1970מאז 

זהו תהליך מתמשך של . מימון המחקר המדעילהשונים ואקדמיים מוסדות הה

 כיתבטיח שאחר דרך חיפוש הלאורך כל התקופה בולט . בחינה והערכה מחדש

ה חיפוש הדרך עולה בכל דיוני המועצ.  בדרך אופטימלית יעשהימימון מערכת זו 

דרך הקמת ועדת שלון אשר פעלה בשני , 70-ה להשכלה גבוהה החל מתחילת שנות

 ,תקצובול תכנוןוועדה להלימים , האחד הקמת ועדת ההקצבות: אפיקים מקבילים

כפי שעולה מדוח , היינו המתודולוגיה של הקצבת האמצעים, והשני בניית הכלים

עיד על החשיבות מ ,ועדת ההקצבות, ת"גם השם שניתן תחילה לות. הוועדה
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לפיתוח כלים למימון מערכת הדרך  ראשיתכבר בשייחסה הקהילה המדעית 

   .ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי

ר המועצה להשכלה גבוהה יגאל אלון ועדה "מינה יו 1970באוקטובר  13-ב

. האקדמייםלהציע למועצה עקרונות להקצבת כספים למוסדות היה שמתפקידה 

דוד  יוסף בן' פרופעם חבריה נמנו ו ,מהטכניון רחל שלון' ופבראש הוועדה עמדה פר

איתן ' פרופ, שמואל בנדור ממשרד החינוך והתרבות, מהאוניברסיטה העברית

  .אביב ועמירם סיון ממשרד האוצר ברגלס מאוניברסיטת תל

להציע למועצה להשכלה גבוהה עקרונות " ,שארבין ה ,ההי ת שלוןתפקיד ועד

הן לתקציב הרגיל והן לתקציב  ,דות להשכלה גבוההלהקצבת כספים למוס

מימון  ,סטודנטמיהו גדרת ההוועדה נתבקשה לתת את דעתה גם על " .הפיתוח

 1972בפברואר  .מקומו של הציודוהיחס המספרי בין מורים לסטודנטים  ,המחקר

דוח הוגש ה 1973באפריל ו, למועצה להשכלה גבוההדוח ביניים ועדת שלון הגישה 

  .1974בינואר  15-נדון ואושר בישיבת המועצה בש, סופיה

כגון איך לקבוע את עלותו , משאלות מעשיות והוטרדמדוח הוועדה עולה כי חבריה 

ואופן מאחר ששיטת הרישום במוסדות להשכלה גבוהה ", הדוח כדברי .של סטודנט

חלוקת ההוצאות בהם אינם אחידים ואינם מאפשרים לקבוע את העלות של 

סתה הוועדה להגיע לעלות זו בעזרת משרד ינ ,אלא על יסוד בדיקה מקיפה ,סטודנט

מבעלי ידע וניסיון שהורכבה אך לבסוף מינתה ועדת משנה , החינוך והתרבות

  :סיטאי כדלקמןהאוניבר תקצובתחום הב

  הטכניון, לפיננסיםומשנה לנשיא למנהל  -ר "יו, עמי. י

  עבריתהאוניברסיטה ה, ראש מנהל כספים -נא חב. ע

  אביב-שב אוניברסיטת תלח - בירן . ר

  הטכניון, ראש אגף כספים ובקרה -ניסן . י

  משרד החינוך והתרבות, עוזר ראשי לאחראי לתקצוב - צדוק . מ
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לקבוע את העלות המבוקשת תוך פרק זמן  יתאפשרהוועדה קיוותה כי בדרך זו 

  "...המתרשם עם אופיה של הוועדה שהנה ועדת אד הוק

השמירה  -עולה עיקרון חשוב אחד , ת"ואחר כך מדרך עבודתה של ות, מדוח שלון

תקציבה של מערכת ההשכלה הגבוהה אינו . BLOCK GRANT)(על תקציב גלובלי 

זאת על מנת לשמור על עצמאות המערכת מול , מפורט ואינו מפורק לסעיפים

ההקצבה ", הדוחבלשון . ומול האוניברסיטאות מצד שני, הממשלה מצד אחד

לתקציב הרגיל של כל מוסד אוניברסיטאי תיקבע כסכום גלובלי והמוסד ישתמש בו 

סעיף , 1973אפריל , מתוך דוח הוועדה." (לפי מיטב שיפוטו בכפיפות לדיווח שנתי

3.2.3(  

שאלת התקציב הגלובלי ומידת הפירוט שלו חזרה ועלתה בדיוני המועצה להשכלה 

קיבלה המועצה  7.11.1972-ב. שלוןועדת דוח הביניים של גבוהה על המלצות 

, בתקציב הרגיל הכולל שיוגש לממשלה על ידי ועדת ההקצבות ,לפיההחלטה 

  .הפירוט לא יהיה לפי מוסדות

מהו ו מהי אוניברסיטהבסיסיות כגון להגדרות בדוח שלון הוקדש  נפרדפרק 

ים אובייקטיבי, כלים כמותיים שקופיםבניית היו הבסיס להגדרות אלו  .סטודנט

שיטת המשקול ונוסחת תקציב מבוזרת ומורכבת  -  וגלויים למימון המערכת

ענו על הצורך בהפעלת ש ,פעילות מחקר ותוכניות מיוחדות, ממספרי סטודנטים

   :מודל תקצוב

הוועדה מחייבת את השימוש במישקול המבוסס בעיקר על עלות סטודנט לפי "

ששיטת ההקצבה לפי נוסחה אולם אין הוועדה ממליצה ... 'רמה וכד, פקולטה

אלא שעל ועדת , המבוססת על מישקול תחייב את ועדת ההקצבות בלעדית

ההקצבות להביא בחשבון גם את פעילות המחקר השירותים והתנאים המיוחדים 

  )3.2.5סעיף (" .של כל מוסד

פעילות ; עלות סטודנט ;מספר הסטודנטים: ההקצבות למוסדות תבוססנה על"

  )3.2.6סעיף ( ".סיוע לסטודנטים ;תנאים מיוחדים ,מוד מיוחדותתכניות לי; מחקר
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ובהן ת ועדת שלון והמועצה להשכלה גבוהה את המלצאישרה  1974בינואר  15-ב

והמוסד  קבע כסכום גלובלייההקצבה לתקציב הרגיל של כל מוסד אוניברסיטאי ת"

דוח הוועדה ב 2.2.3סעיף " (.ישתמש בו לפי מיטב שיפוטו בכפיפות לדיווח שנתי

סעיף (" .המועצה מחייבת את השימוש במישקול) "15.1.1974המאושר מתאריך 

פעילות , עלות סטודנט ,סטודנטיםהעל מספר יתבססו ההקצבות למוסדות  )2.2.5

  . תנאים מיוחדים וסיוע לסטודנטים, כניות לימוד מיוחדותות ,המחקר

ה של ועדת על הקמתוחלט ה, בעקבות המלצותיו של דוח שלון, 1972בנובמבר  7-ב

דוגמאות מכינונה של ועדת ההקצבות הושפע ביודעין . לאוניברסיטאותההקצבות 

עדת ההקצבות ון המודל של מיחוד יוב ,של מוסדות דומים לה בארצות שונות

תהליכים הוועדה קדמו להקמת . 1919לאוניברסיטאות שפעלה בבריטניה משנת 

  . תקציב ההשכלה הגבוההמסגרת הטיפול בבראשוניים של שינוי 

  

  הקמת ועדת ההקצבות

ידי מהועבר הטיפול בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה בהדרגה  1970שנת בהחל 

במסגרת מאמצים אלה החלה המועצה להשכלה  .משרד החינוךידי למשרד האוצר 

. גבוהה למלא תפקיד פעיל יותר בכל הקשור לתכנון ההשכלה הגבוהה ולמימונה

המלצה להקמת את ההמועצה להשכלה גבוהה אימצה , דת שלוןדוח ועבעקבות 

 ל ידיהסמכויות שהואצלו לה ע ל פיהפועל ע ,תלוי ועדת ההקצבות כגוף בלתי

מוסדות להשכלה גבוהה בכל ליעמוד בין הממשלה גוף זה . המועצה להשכלה גבוהה

  . גבוהההענייני ההקצבות להשכלה 

  :תפקידי ועדת ההקצבות היו בין היתר

  תקציב הפיתוחאת ציע את התקציב הרגיל ולה -

 תקציב הפיתוחאת לחלק בין המוסדות את התקציב הרגיל ו -

ח האדם האקדמי ולרכז באורח שוטף מידע על ההשכלה הגבוהה ועל כ -

 הדרוש
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 .לעקוב אחר ניצול התקציבים -

הוחלט להסב  1974באוקטובר  22- שהתקיימה במועצה להשכלה גבוהה בישיבת ה

 "תקצובול תכנוןועדה ל"ל" ועדת ההקצבות לאוניברסיטאות"מהוועדה את שם 

התכנסה הוועדה לתכנון ולתקצוב לישיבתה הראשונה  1974במרץ  28-ב ).ת"ות(

הוועדה . שר החינוך והתרבות יגאל אלון ,ר המועצה להשכלה גבוהה"בהשתתפות יו

רונות העק"על בסיס , )המקום השישי לא אויש אז( פעלה בהרכב של חמישה חברים

ל אושרו עשניסחה ועדת שלון ואשר , "להקצבת כספים למוסדות להשכלה גבוהה

ת על עיצוב דפוסי העבודה "ותובדיונים שהתקיימו ב. המועצה להשכלה גבוההידי 

הכולל את  ,ליצור מאגר נתונים על ההשכלה הגבוהה: בדרכים הבאות הוחלט לפעול

לטפל בטווח הקצר בבעיות ; ל"צטברו במוסדות בארץ ובחוההחומר והניסיון ש

  . טווח הארוךשל תכנון ב בעיותובמקביל להכין כלים לטיפול ב ;השוטפות

ת להתרכז "ותוו חברי טיהחלהראשון בשלב כי , ד עולה"מדוח הוועדה לתשל

שכר של ולא לעסוק בבעיות  ,האוניברסיטאות תקצובבפעילות הקשורה ישירות ב

שותפה למשא  תקצובול תכנוןיפוא הוועדה לאין א" , בלשון הדוח. האקדמיהסגל 

כדי להבטיח את המסגרת לפעולה   )10' עמ( ".ומתן על השכר באוניברסיטאות

הטילה הוועדה  ,החלטות המועצה להשכלה גבוההבהתאם לו ,סדירה ושיטתית

לתקציב ולבחון אותם בפועל  םרחל שלון לגבש קריטריוני' על פרופ תקצובול תכנוןל

  . סדותעל תקציבי המו

  

  הפעלת מודל התקצוב - ןיישום עקרונות ועדת שלו

ר השני של "במהלך כהונתו של היורק יושם  תקצובמודל ה, כפי שכבר סופר כאן

' יון שהוקדש להרצאתו של פרופדת "ותקיימה  1982בשנת . חיים הררי' ת פרופ"ות

ון הוזמנו לדי ."עקרונות וקריטריונים לחלוקת ההקצבות לאוניברסיטאות"הררי על 

, נציגי האוצר, השכלה גבוההלמוסדות הנציגי , חברי המועצה להשכלה גבוהה

דוח ). 11' עמ ,1981/2 9' ת מס"דוח ות(ציבור  יחברי כנסת ואיש, המבקר, החינוך
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שב ומשקף את  ,ר"הררי כיו' פרופ ו שלאת עבודת שסיכם) 1984/5 12' מס(ת "ות

שיטת ההקצבות הישירות למוסדות  שבגיבות "ותהשקיעה שהבלתי נלאה המאמץ 

הדיון התקיים  1982שנת בכי , עיון בדוח מעלה. השונים ובקריטריונים לחלוקתם

בראשות  ,צוות אחד :בדרך הבאה ת בשני מישורים מקבילים"התקציבי בות

הנתונים של תקציב  ל פיבונה הצעת תקציב ע ,ל והממונה על התקציב הרגיל"המנכ

צוות . 'ותיקוני מדדים שונים וכ, ההכנסות העצמיות, מוסדרכי הוצ, השנה החולפת

תוך  ,העדכניים של כל מוסד" התפוקה"בוחן את נתוני  ,ת"ר ות"בראשות יו ,שני

תפוקה משמשים ה כל מרכיבי של הנתונים. מחקרושימוש בנתונים על סטודנטים 

ללא  ,התפוקה של כל מוסד ל פיחומר גלם לחישובים של חלוקת העוגה הרצויה ע

מערכת השוואה של נתוני שני . 'ניו וכדיבני, התייחסות ישירה למספר עובדיו

. ווני הפעולהית מוגשות לאחר עימות ואימות של שני כ"הצוותים וההמלצות לות

סתירה בין הניתוח המבוסס על תפוקת המוסד לבין המלצות הצוות  האם נוצר

דגש שימת תוך  ,הצוותיםת בהמלצות שני "מתחשבת ות ,הבוחן את הצעת התקציב

  . מירבי על ניתוחי התפוקה

תהליך שבו מודל התקציב הולך מגלה  ,ת בשנים שלאחר מכן"כל המעיין בדוחות ות

עד כדי אפשרות של חישוב תקציב כל מוסד באופן  ,גלוי וכמותי יותר, ונעשה זמין

לחלוקת הבלעדית הדרך כי  ,במהלך דיוניהת עצמה חזרה וקבעה "ות. עצמאי

 ,כיווני פיתוח ,כניות מיוחדותות, הנתונים של מחקרמגוון התקציב היא שימוש בכל 

שקשה לכמת אותם  ,הפעלת שיקולים אובייקטיבייםעל ניהול ורמת שכר ועונש על 

  . מטית חדה וברורהיבעזרת נוסחה מת
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  פרישתה וגיוונה של מערכת ההשכלה הגבוהה  -" המניפה"תיאוריית 

. כמניפהנפרשה הלכה וובישראל מערכת ההשכלה הגבוהה בה התרח, במהלך השנים

עם הקמת  ,בתחילת הדרךסטודנטים ושל אוניברסיטאות  ממספר קטן ומצומצם

 ,המנהלייםהארגוניים ובמבנים  ,בקבוצות הגילוהתרחבה   גדלה המערכת ,ת"ות

  . בנגישות הסטודנטיםו המגווניםתחומי המחקר ב ,בגופים המנהלים

  : הבאים את השינויים הכתיבה "ההמניפ"פרישת 

   למדע הקרן הלאומיתהקמת  ,ת"הקמת ות  -  במבנים הארגוניים 

  ולחברה לכלכלה ,דאגה לפריפריה  -במגוון המטרות 

  לטיפול במערכת ההשכלה הגבוהה פיתוחם של כלים חדשים -במגוון המתודולוגיות 

  כללות פרטיותמ, פ"תמיכה במו, הכנסות מתעשייה - במגוון מקורות המימון

  

מערכת  העבר, שלנומועד תחילת הדיון  ,20-של המאה ה 70- תחילת שנות הב

 ,מטרותב ,ארגונייםהמבנים בנרחבים ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי שינויים 

שינויים אלה באו לידי ביטוי בתחומים  . שלה מתודולוגיות ובדרכי המימוןב

  :הבאים

הקרן והקמת  ,המועצה להשכלה גבוההדי ת בי"על של ותוהקמה בפ -  המטה תחוםב

  . בידי האקדמיה הלאומית למדעים הלאומית למדע

פרטיות  ,טכנולוגיות ,מגוון רחב של מכללות מקצועיותהופעת  -  המוסדותתחום ב

  .וכמובן האוניברסיטה הפתוחה ,וממלכתיות

 מיעוטיםלהרחבת הנגישות לנשים ו, מספרי הסטודנטיםב ידולג - הנגישות תחוםב

פרק זמן קצר ובסביבה דינמית פנימית תוך כל זה ב ,מ"הייה מבריוקליטת העל

מצד הסטודנטים גבוהה הביקוש להשכלה עמד המכללות הקמת מאחורי . וחיצונית

 ת לימודיומגוון רחב של אפשרו היצר והיא , ומצד הרשויות המקומיות השונות

  . והן במכללות באוניברסיטאותהן  ,חדשות
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  יים וארגונייםשינויים מבנ

של  האת מאפייני התפתחותבראשי פרקים  הבאה היא לתארסקירה מטרת ה

  .ושיטותיו השפעתה על דרכי המימוןאת ו, המערכת

שבעה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל פעלו  ,ת לפעול"כאשר החלה ות ,1974בשנת 

 65- כבה  ופעלז "בשנת תשס .30,000עמד על מספר הסטודנטים . ושתי מכללות

אוניברסיטה בכולל (אלף סטודנטים  250- כ ולמדשבהם  ,מוסדות להשכלה גבוהה

  ).הפתוחה

 מתמצהמוסד שתפקידו  הנתן רוטנשטרייך ראה ב' רופת פ"ר הראשון של ות"היו

. בלבד מחקרבכלומר במוסדות העוסקים בהוראה ו, האוניברסיטאות שבעב בטיפול

ת ולא "ותשל מנהל הו לטיפול הועבר ,בצלאל והאקדמיה למוסיקה ,אזדהמכללות 

  . נדונו במליאה

הוראה לבחנה ברורה בין מוסדות ה שתהשעתפיסת עולם  עמדהמאחורי גישה זו 

ת "ותולשהוענקו הסמכויות . הכשרה מקצועיתלהוראה ולמחקר לבין מוסדות לו

חופש את החופש האקדמי ולהבטיח את צורך מהבמסגרת התקציב הגלובלי נבעו 

גישה . באחריות המדינההן ש זכויות אלה אינן חלות על המכללות .הפעולה המחקרי

לפיה ו ,70- תחילת שנות הב באנגליה הרווח, שמקובל לכנותה הגישה הבינארית, זו

, של האוניברסיטאות ,אחדה: שני מסלוליםפועלים במערכת ההשכלה הגבוהה 

וסדות המקשר ישיר עם מקיימת המדינה  ,המכללותבמסלול . המכללותשל , השניו

והיא המתווה , כגון המכללות להכשרת מורים והמכללות הטכנולוגיות, האקדמיים

לעומת , במסלול האוניברסיטאי .אדםהרכי כוח וצ פיל ןתוומנחה א ןאת מדיניות

  .בלבד אלא קיימת הנחייה כללית, חיצונית אין הכוונה ואין התערבות ,זאת

ג "ר המל"שר החינוך ויו ,ן ידליןאהרולאחר ש, הבינארית לא האריכה ימיםגישה ה

כתב מכתב שבו  ,)על ביצוע תקציב ההשכלה הגבוההמתוקף תפקידו הממונה (

בכלל זה , ת להיות אחראי על תקציבי המכללות"תול "את מנכבשמו הסמיך 

 הםברוטנשטרייך לא ראה ' פרופש, שכר העבודהבור הלימוד שכנושאי הטיפול ב
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והחיל על  ,סבר אחרת הרריחיים ' פרופג "של המלר הבא "היו. ת"חלק מאחריות ות

  .  שכרהת את מלוא האחריות גם למכללות וגם לבעיות "ות

 עליית חלקן של הנשיםועם  ,הסטודנטיםהמוסדות ומספר בגידול בעקבות ה

ת מגוף מתכנן ומתקצב של שבעה מוסדות "תהפכה ו, במוסדות להשכלה גבוהה

מוסדות  שמונהמוסדות מתוקצבים ו 26ה על לגוף שאחריותו פרוס ,להשכלה גבוהה

ת אחראית "היתה ות, 20-של המאה ה 90-שנות ה תבתחיל. מתוקצבים-לא

 ,נוסף עליהןוב, מכללות חמשאוניברסיטאות ו שמונה(מוסדות  13ם של תקצובל

 מספרן של המכללות המתוקצבות הגיע ,בסוף העשור). תקציבית אחת-מכללה חוץ

 שמונה( 26-ל מספרם של המוסדות המתוקצבים לדג ,ו"ובשנת תשס ,15- ל

  .)מכללות 18-אוניברסיטאות ו

אלא גם  ,לידי ביטוי לא רק במספר המוסדות המתוקצבים ההמערכת באתרחבות ה

השנתי במספר גידול הקצב עמד  90-בשנות ה. תיהםיומגוון פעילוגודל המוסדות ובב

מרבית . )תלמידים 9,000- כבכל שנה נוספו למערכת (! אחוזים 7.8על הסטודנטים 

מספר גם אך במקביל גדל  ,בלימודי התואר הראשון נרשמה )אחוזים 80-כ(הגידול 

  . לתארים מתקדמים לומדיםה

של מערכת ההשכלה סוגי המוסדות בהיבט אחר של פרישת המניפה הוא הגיוון 

 ,היוםהיא כוללת  ,מכללות בתחילת הדרך שתיאוניברסיטאות ו שבעמ. הגבוהה

 ,מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאותגם  , סף לאוניברסיטה הפתוחהבנו

, שנקר מכללת ,ס הגבוה לטכנולוגיה"ביה, כמו האקדמיה למוסיקה בירושלים

מכללות אקדמיות להנדסה ומוסדות להשכלה גבוהה , ומכללות אקדמיות כלליות

 ,ה למנהלהמסלול האקדמי של המכלל גוןכ ,בים ציבורייםיללא תמיכה מתקצ

מוסדות גם ולאחרונה  ,אוניברסיטאותהבאחריותן של שמסלולים אקדמיים 

  . אקדמיים לחינוך

לפשט תהליכים פנימיים וחיצוניים שנועדו מערכות ארגוניות מסודרות בונות כלים 

עלות  ,תקצובכך התפתחו נוסחאות . פשוטה וברורהיומיומית עבודה  סגרתוליצור מ
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אין ו ,כלים אלה הם כלים תומכים. ודומיהםשנתיות - רבכניות עבודה ות, סטודנט

 ,מיומנויותרכישת , שיקול דעתהפעלת . יאלוגדלו לשיקול דעת ףתחלי לראות בהם

בתהליך ם בעלי חשיבות עליונה הכל אלה , בחינת מתודולוגיות חדשות ,ידעצבירת 

 70-ההגישה הבריטית בשנות . ות השיטות הכמותיותמשמעויהבחינה והתיקון של 

 ,מערכתהמניע בהתרחבותה של הכוח הוא ההגידול במספר הסטודנטים כי הניחה 

לפי גישה . ן של קבוצות אוכלוסייה חדשות להשכלה הגבוההנגישות גדלתלהדרך הו

וכאן , הגידול במספר הסטודנטים והרחבת הנגישות הם מעניינה של המדינה, זו

במודע או שלא . צרכים אלהמופעל לחץ ישיר או עקיף מצד המדינה להיענות ל

פועל  איה הבעיקרש ,היא כאל תופעה מבורכתהתייחסות המוסדות לצמיחה  ,במודע

 מוסדכל התהליכים הפנימיים העוברים על . גידול במספר הסטודנטיםהיוצא של 

וון התחומים יגושיפור האיכות המחקרית  ,המקצועית תורמב העלייה ,ומוסד

  . של ממש לידי ביטויזו  במסגרתהפועלים בו אינם באים 

  

  מטרותהמגוון בהתרחבות 

השנים  50-בבעולם המערבי ההשכלה הגבוהה מערכת התפתחות  ת שלשיטתיבחינה 

בתחילת דרכן הכשירו . מספר רב של מאפיינים דומיםמעלה  ,האחרונות

תחומי , קטןמספר המוסדות היה  ,ה תרבותית ומקצועיתטאלי האוניברסיטאות

. ה חזקותימשכבות אוכלוסי רך כללוהתלמידים באו בד הלימוד מוגבלים

כמו  ,הלבושסגנון הקמפוסים ומבנה  ,הבנייניםקרי מראה , המאפיינים החיצוניים

המימון היו  כידרותכני הניהול , שיטות הניהול. היו זהים ,גם הלשון המדוברת בהם

בלתי ורת עבר בצינורות מוסכמים ובמערכת של תקש" המדינה"הקשר עם . יםפנימי

  .גלויה

שהתחוללו במערכת את השינויים . כל אלה השתנו בתקופתנו ללא הכר

את הסוקר  ,במאמרו הקלסי מרטין טראואר באופן חד וברור יהאוניברסיטאית ת

התהליכים . אוניברסליתהשכלה אליטיסטית לומעבר מהשכלה גבוהה השלבי 
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מקרה בוחן ניפה היא ותיאוריית המ, שתיאר טראו תקפים גם במציאות הישראלית

  .  בחנות שלוהמאשש את ההנוסף 

, בישראלבכלל זה ו ,מערכת האוניברסיטאית בעולם המערביהבתחילת דרכה של 

 הכשרתהעברת הידע ו, רה על רמה מדעית גבוההישמ :וגבלותמ היו מטרותיה 

השכלה אלא  ,לא בהכרח הכשרה מקצועית(ה לתפקידי מפתח בחברה טהאלי

יעדיה של  שליותר דוח שוחט ימצא רשימה ארוכה ומפורטת ב מעייןה). כללית

ת כולל, בתחומי ההוראה והמחקר. )21' עמ, דוח שוחט( מערכת ההשכלה הגבוהה

  :הרשימה את היעדים הבאים

  גיוס סגל איכות באוניברסיטאות ובמכללות ל ידישיפור איכות ההוראה ע -

  הקטנת העומס על הכיתות -

  נטיםדוקטור- פוסטשל גיוס  -

  .'הקמת מערך של קרנות לאומיות למחקר וכו -

עם . כל המשתמע מכך לע, כולהההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי הם נחלת החברה 

ההשכלה ו, שלה יעדיםגדל מספר ה, התרחבות הפריסה של המערכת האקדמית

  .המדינה והחברהצורכי ל" מגויסת"הפכה הגבוהה 

  

  יצועוכלי הב מגוון המתודולוגיותהתרחבות ב

על בכלים שהתפתחו תמקד אם נלנו ודי  ,יריעה הוא רחב "מתודולוגיות"המונח 

טיפוח ופיתוח נתונים כגון . לשמש ולשמר את המטרות שנזכרו לעיל מנת

אחוזי , מין, גיל, מוצא, תחומי לימוד, מספרי לומדים ,אינפורמציה בתחומי חברה

על מנת בקפדנות נאספו אלה  כל  - שני ושלישי ,תואר ראשוןמספר מקבלי  ,ירהנש

במערכת  השתלבותם של בני הפריפריה בהםו, ינת פרמטרים שוניםבחלשישמשו 

ל הבוגרים זיקתם שהחלוקה בין התחומים ו ,הצלחתםמידת  ,ההשכלה הגבוהה

 ,מימון ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי ךרוצל. תיתלתעשייה או לפעילות חבר

 ףשיתומסגרות של  ,מיות ובינלאומיותות מחקר לאוקרנשורה ארוכה של קמה 
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דוקטורנטים ובמרצים - פוסטב ,תמיכה בדוקטורנטיםלתוכניות  ,פעולה מדעי

נתוני עלות בהחל  ,הקצאת אמצעיםצורך כלים שהתפתחו לההבוחן את . צעירים

של שימוש בציטטות מדעיות  ,תלמיד-יחס מורה ,תחומים שוניםבסטודנט ברמות ו

מודל במסגרת  ללואינטגרציה של כל הנתונים הכלה בו ,למוסד או/ו חוקר לתחום

? שפע הנתונים הזההתמודד עם אפשר ל כיצד. מד משתאה ואף מבולבלוע ,תקצובה

בטיח שימוש אשר ת, אינטגרציה כוללתליצירת  הםבהשתמש איך אפשר וצריך ל

   ?מושכל במשאבים

 ,כאןמניתי כבר העקרונות והכלים המנחים שאמצעי עזר נוספים לניהול נבון הם 

כנית ביכורה ות ,איגום משאבים, נוסחת תקציב, peer review, תקציב תפוקות גוןכ

היטיב ול ,קדם את יעדי ההשכלה הגבוההלשילוב של כל כלי הביצוע הללו נועד  .'ווכ

    .כולההאקדמית  מערכתככל האפשר עם ה

  

  מגוון מקורות מימוןהתרחבות ב

הלך וגדל מספר  ,ההשכלה הגבוההמערכת  הבעקבות השינויים שעבר

למד על משל המערכת מקורות ההכנסה עיון ב. והשותפים בה" המשתמשים"

ם של חלקבה גדול ש ,למערכת ציבוריתלמחצה פרטית סגרת ממ, המהפך שעברה

ממלא  ר הלימודושכ ,הכנסות מתעשייה ומתרומותלה ש יש ,התקציבים הציבוריים

  . תפקיד הולך וגדלבה 

, רציףנמשך והיא תהליך הכלים ומקורות המימון  ,מגוון המטרותההתרחבות ב

ככל שמערכת זו . בישראל את פניה של מערכת ההשכלה הגבוהההמשנה ללא הרף 

שיטות ודרכי ה ,וככל שהיא נעשית מורכבת יותר ,השינויתהליכי את מטמיעה 

  . נעשים מורכבים יותרשלה המימון 

עוסק כל ה. החלטות מושכלת חיוני לקבלתהוא ם הללו כליהטיפוחם וחיזוקם של 

 ואילו, המדע יאויב םשהממוצע והאחיד ה ,תמיד ת מדעית צריך לזכורבמערכ

  . נמצאה טרםמיוחד המקורי ומציאת ההנוסחה ל
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*     *     *     *  

  

  )2007יולי (דוח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה  - שוחטעדת ו

המקיפה והשיטתית ביותר שדנה במערכת  ללא ספק הוועדה תהועדת שוחט הי

ל שכר בבעיות ש עסקההוועדה . ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי מאז ועדת שלון

במשך כחצי שנה . רכי המחקרומכללות וצ-קשרי אוניברסיטה, ר עבודהשכ, לימוד

באיסוף  יאנשי סגל מקצועוחברי סגל אקדמי , םהיא העסיקה פוליטיקאי

דוח שנכתב על דעת הרוב המכריע  תהפקבנת ניירות עבודה והכ ,דיונים ,אינפורמציה

  . ועדות המשנהושל " הראשית"של חברי הוועדה 

מינוי מסגרת של לא נעשתה עבודה חיצונית ב ,1974בשנת ת "מאז ייסודה של ות

 הקמת הוועדה באה לתת מענה. מקצועי ורחב היקף, כה שיטתיאופן ממשלתי ב

 ,אחרי תקופה ארוכה של התפתחות ,מערכתל ההכספיים והארגוניים שצרכים ל

  . האקדמית כוללת של הפעילותחיצונית והערכה שלא לוותה ב

בפורומים  יחקרויעוד יידונו ולעתיד דרך עבודתה והשפעותיה  ,הוועדה מלצותה

צורך של המערכת להציב גבולות לענות על ההוועדה באה הקמת  ,מבחינתי. שונים

המוסדות כל ם השונים של הפקידייותר את ת באופן ברור ומסודרולתחום 

היא נועדה לבחון את . והמחקר המדעי המערכת ההשכלה הגבוהבוהארגונים 

  .התהליכים הקיימים והרצויים בחלוקת העבודה ובכיווני הפעולה

לצורך הפקתו . על שולחן הממשלה באיחור של שנהדוח שוחט על מסקנותיו הונח 

השינוי  ,ואף על פי כן ,מהטובים בארץ צוות ואנשיה עבוד ותמתודולוגי  יחד חברו 

ההשכלה , לאומיבסדר העדיפויות ה .בושש לבואבני  מהתקציבי וה, הארגוני

  .הגבוהה שבה ונדחקה לשוליים

אל האחיד  ,אל הממוצע והשווהכולה תהליכי השנים האחרונות סחפו את המערכת 

תפקיד ההוראה רחבת ה, בתחרות על סטודנטיםכמו  ,תחומים רביםוהדומה ב
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. תחרות בין האוניברסיטאות למכללותהו ,באוניברסיטאות על חשבון תפקיד המחקר

מתודולוגיות עבודה ומערכות מידע  ,מוסדות חדשים למערכתהתוספו , מקבילב

בניית , טכניקות המדידה השתפרו עם כניסת שיטות המחשוב החדישות .חדישות

התפתח מקצוע .  citation impactשל מדידתופיתוח כלים , ISI גוןמאגרי מידע כ

ויש עיתונות מקצועית אקדמית העוסקת , מתארגנים כנסים בינלאומיים, המידענות

  . בתחום זה

תקציב  גוןכ ,הכלים החדשיםהיתה ליצירת מידה  והשאלה המעניינת היא באיז

יש באיזה מידה . ערך מוסף מדעי ,ת"והופעתה של ות תקצובנוסחת ה ,תפוקות

קשה כמובן לענות . ואיכותו השפעה על רמת המחקר יםלים ולמתודולוגיות חדשלכ

פיתוחם של הכלים בא ליצור  ".והיה אם"קשה למדוד את כפי ש ,על שאלה זו

 על אותולאותת באמצעות נוסח ,טרליות בדרכי העבודהינישל אמינות ושל  התחוש

פי ל הבוגרים ע חשיבות לדוגמה, מגוון המטרות במערכתשל יחסית החשיבות ה

כל . 'ופי השגת כספי מחקר מקרנות שונות וכל חשיבות המחקר ע, תחומים ותואר

   . ועל כיווני פעולה חיוניים רכי הפיתוחוצעל אותות למערכת שולחים אלה 

מבנה של מערכת . והשונה יהייחודאת קיומו של וון מקורות המימון צריך לאפשר יג

על נוסחת שיושתת  ,(CORE GRANT) בהכזו יכול להיות מורכב מתקציב לי

תחרות בהשגת של התקציבים האחרים יכולים להגיע על בסיס . תקציב מוסכמת

היקף . ובתקציבי מחקר) מלגות רוטנשטרייך(בקידום מטרות  ,)מלגות אלון(תקנים 

שמונה עמד על ת "התקציבים התחרותיים לסוגיהם השונים בכלל תקציב ות

 הוענקוהיקף תקציבי המחקר החיצוניים ש ,הלדוגמ במערכת האנגלית( אחוזים

  . )אחוזים 30תחרות היה תהליך של ב

של מגוון החיזוק בתהליך יצירת להכרה וזוכה לתמיכה במחקר יקפה של הה רחבתה

הקמת מערכת של קרנות מחקר ב, בין השאר, היא באה לידי בטויו, מקורות המימון

רפואי במדעי -תמיכה במחקר ביו גוןכ ,הקרן הלאומית למדעת מתחת למטריי ותשונ

מגוון זה מאפשר  ,אבל במידה רבה ,כל אלה הם התחלות. החברה ובמדעי הרוח
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מול הממוצע  אחרשבה יחל תהליך  ,בשונה יהיהיצירת מערכת שבה הייחוד 

  . םבה קשה יהיה לעשות השוואות לצרכים אדמיניסטרטיבייש ,והשווה

מקורות  ,מטרות, סגל, סטודנטים, ארגונים הכוללתזו מעין גונית -במערכת רב

 ,"שווה אך שונה"השתמש בהשאלה בביטוי המקובל לאולי יהיה  אפשר ,מימון

  ."שונה אך שווה" :להפוך אותו ולומר
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  מתודולוגיות ועקרונות -אורטית יהמסגרת הת: תכנון ותקצוב: 'פרק ג

  

  כמות מול איכות: תקצובלשימוש בגישות חדשות 

של  60-שנות המהלך בבעולם המערבי המהירה של מערכת החינוך  ההתפתחות

בתוספת , הסגלאנשי מספר התלמידים ובבאה לידי ביטוי בגידול מואץ   20- המאה ה

גידול בא לידי ביטוי ה, כצפוי. תחומי הלימוד הקיימיםשל מבנים ובהתרחבות של 

ורי עליית חלקו של המימון הציב .גם בתוספות תקציב למערכת החינוך

של ניהול ה כיההתעניינות הציבורית בדרגבירו את והדמוקרטיזציה בחינוך ה

של  בקרה ומעקב, ליתר מעורבות דרישה הופיעה כפועל יוצא ממנהו, המערכת

תרמה במקביל התפתחות זו . הציבור אחר הנעשה במסגרות החינוכיות

  . ההשכלה הגבוההבכלל זה , להתמקצעות בתחום הטיפול בתקציבי החינוך

לפיה יוקצו ש, ברורה וידועה, שקיפות והרצון למצוא דרך פשוטהתביעה לעל רקע ה

לפתח ניסיונות אחדים נעשו במדינות מערביות  ,להשכלה הגבוהה המימון אמצעי

 ,מספר הסטודנטיםעמד של כלים אלה במרכזם . כלים כמותיים לטיפול בתקציבים

כלי זה בא . בהקצאת האמצעים אינדיקטור כמותי מרכזיבכשבו נעשה שימוש נרחב 

על  - עלות זו על מנת ש, למדוד באופן כלכלי את עלות הסטודנט ברמות שונות

הספרות המקצועית ודיוני הוועדות השונות . תקציבהבסיס  יהתה - מרכיביה 

להשתמש בכלים הכלכליים  רובםניסו ב ,המימוןעת בשאלות השעסקו באותה 

ימוש בנוסחאות התקציב בא לאפשר דיון הש. בניית התקציבבעיקרי  אמצעיבכ

תקציב ההשימוש בנוסחאות  היקףאולם , תהליכים המפשט, גלוי ואחיד, מהיר

 ,על מדינות שונות, קטנים וגדולים, כאשר באו משברים כלכליים. השתנה מעת לעת

הופיעו הבקיעים , של מערכות החינוך ניהולהביקורת על דרכי ה התעצמהוכאשר 

עדים לחיפוש אחר דרכים היום אנו . המקובלות תקצובת ההראשונים בשיטו

הצלחת השיטות הכמותיות לסייע . או משלימות שיסייעו בהקצבת כספים/חדשות ו
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ת ושמערכ, בקבלת החלטות בתחום הקצאת האמצעים נבעה בעיקר מהעובדה

  . פיתוח מהירשל בתהליך לאורך השנים  ותנתונ והחינוך הי

בתקציב ובכלל זה , קיצוצים בתקציבי המדינההאטה הכלכלית והבעקבות ה

מאמץ גובר והולך להבטיח שהפעילות האקדמית תשמור רש דנ, ההשכלה הגבוהה

העומדת על השאלה המרכזית  .פתיחותה וגמישותה גם בתנאים אלה, על חיוניותה

   .נהתקציב הנתומסגרת ההיא כיצד ניתן להבטיח פעילות פורה יותר בהפרק 

  

השימוש . אינן עוסקות רק בפעילות הוראהבארץ ובעולם גבוהה השכלה למערכות 

. מרכיב של הדיון התקציבי הוא בעוכרי המערכתבבפעילות ההוראה כהנעשה הרב 

, תלמיד ו שלתחום הצר של כיסוי עלותמתמקדת בהמדינה  תמיכת, במקרה כזה

   . כביכול היתה ההוראה התוצר היחיד של הפעילות האקדמית

עוד לא . הבוחן להצלחה משקלן של התשומות בתקציב לאבןהופך , בתנאים כאלה

כיווני . אינדיקטור להצלחתהה אלא היקפה וגודלה הם, איכותה וערכה של המערכת

קיפאון  ם שלאינם מתאימים לתנאי, המדינה עידודהזוכים גם ל, התפתחות אלה

קלט מספר התלמידים שעל  ססמתבתהליך הקצאת האמצעים . תקציבי קיצוץשל ו

ההכרה בתקציב העבר יסוד ועל  ,מחושב לפי העלויות ההיסטוריותוא הוהמוסד 

איסוף נתונים  הכתיבההתשומות  על מרכיבהדגש שימת . כבסיס לתקציב העתיד

בכך ו', וכו) ר"במ(שטחים להוראה , מספר השעות, עלות תלמיד עומדיםשבמרכזם 

  . איכותיים קריטריוניםשל  םפיתוחאת  המנע

 –פי תשומות המערכת  לא עלתבצע שהקצאת האמצעים צריכה להזה עולה טיעון מ

פי  אלא על – האחזקה שלהמספר המבנים בה והוצאות , מספר העובדים בה

במילים . 'איכות הבוגרים וכו, רמת ההוראה, היינו  איכות המחקר, שלה התפוקות

עבור ולא  ,רטובה יות" תמורה"עבור למוסד להינתן צריכה המדינה  תמיכת, אחרות

  . יותר ותגבוה ותהוצא
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מנגנון  דוגמת ,לכלול בתוכה מרכיבים רבים של חוסר יעילות עלולה" עלות תלמיד"

קריטריון ש שתשמלה  ולכן אסור, בלימודיםנמוכה הישגיות רמת  או מנופח

 ספקכושרה של המערכת להוא חשוב יותר . מדינהה  תתמיכלו ת משאביםלהקצא

היא שאין די באינפורמציה  לעילהנאמר מכל המסקנה  .גדולה יותר" תפוקה"

   .תקציביהלצורך התכנון  כמותית

 ,נתונהאינפורמציה בעלת אופי כמותי בלבד נותנת ביטוי לאקוני למציאות חברתית 

 ,הלדוגמ. לעתים אף מעוותת אותהו, במלואהתמונה אינה משקפת את ההיא ו

של של המורה או  םרמתעל ידע מ נו מספק כליחס בין מורה לתלמיד איהנתון של 

של תהליך התקצוב יסוד ה כן הנחת על. ם בלבדלעלותמתייחס אלא  ,התלמיד

יש להיעזר  ,אינפורמציה כמותיתכאשר נעשה שימוש ב: כדלקמןחייבת להיות 

  . בלבדפעילות ההוראה על  לאו ,הפעילות האקדמית כללל עבנתונים 

נדיקטורים כמותיים המתייחסים לכלל רצוי להשתמש במספר רב של אי, לצורך זה

א ישלו הנקודת המוצא ש ,כדי להימנע מהחלת כלל אחד ויחידוזאת , הפעילות

בלתי נפרד חלק אף הוא ש ,המיוחד והשונהן מתעלם מכלל כזה . הממוצע והאחיד

  . הנוף של מערכת ההשכלה הגבוההן מ

  :עיקריים סוגים לושהשמשתייך לת הפעילות האקדמית לבחינ נדרשהמידע ה

  

בכסף או  –ציוד וסגל , נתונים המתייחסים לחומרים -  נתונים כמותיים על תשומות

ההתייחסות היא  ,במקרה הזה. פעילות ההוראה והמחקרלהדרושים ו –בשווה כסף 

, עלות הסגל המנהלי והטכני, עלות המורים -המערכת  לכמות המבנים שבשימוש

, דרגה אקדמית, כגון השכלת הסגל ,או מדדים נוספים', אחזקה וכוההוצאות 

שימוש בנתונים . שטחי הוראה ומחקר והיקף השירותים המנהליים, הספריה

נתונים כאלה מסכמים תהליכים . יוני בתהליך הקצאת האמצעיםחכמותיים הוא 

 צריךכאן . שיש להכיר במגבלותיהם בעת הדיון התקציבי ,ופעילויות חברתיות
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של היינו , תקן רצוישל על בסיס היסטורי או על בסיס לקבל עלויות יש לבחון האם 

  . פעילות רצויה תמסגר

היינו מה שצריך , רק לסוף התהליךאלה מתייחסים  - על תפוקותכמותיים נתונים 

ולא  -הבוגרים בכל הרמות מספר  דוגמת ,"מוצר הסופי"למדוד או לאמוד הוא  ה

ולא כמה נמצאים  ,מיםשכן חשוב כמה מסיימים ואיך מסיי, מספר התלמידים

מאפשרים שימוש מגוון  לים אלהכ .הצטיינות והישגים רמתאו  - במערכת בזמן נתון 

אינפורמציה המושגת הכלפי גישה מתוחכמת ומבוקרת של פיתוח מחייב וא הו ,בהם

מעל לכול . )חידושים מעניינים הופיעו בשנים האחרונותגם בתחום זה ( באמצעותם

ויש צורך לגוון ככל האפשר את , ויחיד ימוש בסוג מידע אחדיש להימנע משכי , ברור

מקורות שונים מלקבל ומנת לנסות  עלזאת . סוג הנתונים שבידנואת והנתונים אופי 

   .שאותה אנו מבקשים למדוד מציאותקרובה ככל האפשר לה התמונ

יש לנסות , ימוש בנתונים הכמותייםבמסגרת הש -  נתונים איכותיים על תפוקות

. ולא לתשומות או להוצאות, תוצאות במערכתללאיכויות ו יםכוונהמתר נתונים ולא

אין גם אם כרגע . יש לפתח מערכת נתונים המתייחסת לאיכות הפעילות המדעית

עצם ההכרה בצורך קיומם היא שלב ראשון בדרך , סוג כזה של נתוניםבנמצא 

תפוקות נתוני , ניםנתונים דמוגרפיים על המדעמערכת מעין זו תכלול . ליצירתם

, השוואות של תחומים, אחוזי ציטוט לפי תחומים, מספרי ציטוטים יםהכולל

פרסים זכייה בלפי הצטיינות מדעית על , נתונים על מימון המחקר, פטנטים

דוחות בדיקה בתחומים ודוקטורנטים מספרי על , בינלאומיים בכנסיםהשתתפות ו

  .  שונים

שימוש במספר מוגבל ומוגדר של לפתח ה אורבותהסכנות את היש לזכור , לצד אלה

הנטייה בראשן ו, בנוסחת התקציב -כמותיים או איכותיים  -אינדיקטורים שונים 

 הלשונאינה מותירה מקום ו, תאת המערכ תמקבעהזו  ,ממוצעה אחר לחפש

תוצאותיהן ניכרות , מקבלות ביטוי מיידיואף על פי שסכנות אלה אינן . יולייחוד
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משמעויותיהן  מצד המערכת המדעית והן מצד השלכותיהן על הן , ןלאורך זמ

  )'אנספח , ת"גבי מוצקין אל ות' ראו מכתבו של פרופ( החברתיות

ימצא תיאור מפורט של מרכיבי  ,שנים האחרונותמן הת "המעיין בדוחות ות

 ,)151' עמ ,31/32דוח ( ומרכיביו ומדדי ,תקצובמודל השל התקציב השונים ופירוט 

רמת שקיפות ורמת מורכבות . המוסדות השונים לפי פירוט של המרכיבים מו גם כ

את ההתנהלות בחלק גדול של  ןאליהאם משווים , השתאות ותמעורר ןה אלהכ

תשומות של מוקצבים כספים להשכלה הגבוהה על בסיס  ןשבה ,מדינות המערב

  .עברה יותקציב

 )31/2ת "ותדוח  ,139' עמ ,4.1לוח  הלדוגמ ורא(בישראל תקציב ההשכלה הגבוהה 

סעיף ההשתתפות הישירה בתקציבי בראשם , מרכיבים מרכזיים כמהכולל 

על סעיף זה מופעל מודל . מן התקציב הכולל אחוזים 72המהווה  ,המוסדות

, )שיפורט בהמשך(הקצבות למחקר ההוא סעיף בתקציב מרכיב נוסף . תקצובה

 80-למעלה מ= אחוזים  8.4+ אחוזים  72ר כלומ, )באותו הלוח(אחוזים  8.4המהווה 

ניצולת , איכות המחקר ,אחוזים מהתקציב מחולקים על פי מדדים של תפוקות

כתשעה (יתרת התקציבים מיועדת לסיוע לסטודנטים . ויעילות בהוראת תלמידים

  . אחרות תהתחייבויולמימון ו) אחוזים

זוהי המערכת , שהלמע. על מדדי תפוקותאפוא תקציב ההשכלה הגבוהה בנוי 

הציבורית היחידה בישראל שבה מופעל תקציב תפוקות בהצלחה רבה במשך 

עובדה פשוטה זו אינה ידועה ואינה זוכה כלל . למעלה משלושה עשורים

  . להתייחסות בשיח הציבורי

מתקציב תשומות מעבר חד ההשכלה הגבוהה עשתה מערכת , ת"מאז הקמת ות

אין לכך  .לכול שקוף וידוע, תקציב תפוקות גלויל ,הבנוי על תקציב השנה החולפת

במשך למעלה משלושה עשורים עמלו בכירי . אח ורע במנהל הציבורי בישראל

 תמערכת תקציבית ייחודי על הקמת ,ת"ותשל יחד עם המנהל המקצועי  ,המדענים

ועדה (עמדה בכל השינויים המנהליים והתקציביים מערכת זו . תפוקותשל על בסיס 
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שפקדו את ההשכלה הגבוהה , )קירש בחנה מחדש את המודל. א' ו של פרופבראשות

הסגל את השליטה בתקציב לידי חברי המדינה העבירה רגע שמ. לאורך השנים

מילא תפקידים ציבוריים (שמחה סורוקר ת "בר ותבניסוחו של חאו  ,האקדמי

את  ]סוריםפרופה[המדינה נתנה לכם " ,)ממונה על התקציבים באוצרה םובה ,שונים

דרכי  עלהחלטות  תקבלבמרחב התמרון את  להםהיא הותירה " ,המפתחות לקופה

  . סדר העדיפויות שלהבקביעת ו של המערכת יהולהנ

  

  ועד היום 1972משנת  יהתקציבהמודל שלבים בהתפתחות 

 מערכת ההשכלה הגבוההשל מימון דרכי האפשר להבחין בכמה שלבים בהתפתחות 

 נעשובמהלכו ו ,1982עד שנת  1972משנת  ךנמשב הראשון שלה. ת"מאז הקמת ות

 תקופתב. תקציבי תפוקותשימוש בתקציבי תשומות לשימוש בר מוניסיונות לעב

הוחל בראשונה ביישומו של , חיים הררי' ת פרופ"ר השני של ות"היו כהונתו של

 ,פי איכותל במקביל פיתחה המערכת כלים משלימים של תחרות ע .מודל התקצוב

  .)'בפרק ד כמתואר(מלגות המר ומלגות רוטנשטרייך , מלגות אלון גוןכ

, מקורות לאומיים תחרותיים בהיעדרהמדע בישראל במימון ההכרה בצורך החיוני 

בין ) ת"ובשיתוף ותלמדעים שהחל ביוזמת האקדמיה (שיתוף פעולה  ולידה ה

אפיק השני בתקופה זו נבנה ה". הקרן הלאומית למדע"הקמת בהאקדמיה לממשלה 

תקציב סעיף בהאפיק הראשון הוגדר כואילו , המחקר באמצעות הקרן של מימון

   .האקדמיים מוסדותשל הרגיל ה

שותפים חיצוניים אחר גידולו של התקציב והתפתחותה של המערכת חייבו חיפוש 

 ,תשתיות לאומיות למדע -מ "וכאן הוקמה המסגרת של תל ,למימון תשתיות מדע

מני המחקר והפיתוח האחרים ממספק פלטפורמה לפעילות עם מכגוף וולנטרי ה

  . מימון תשתיות משותפות לתעשיה ולמדעצורך ל ,במדינה
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 ,השתתפות בתוכנית המחקר האירופית. על המערכת" נכפה"ציר נוסף הוא ציר ש

עם מדינות אירופה  שיתוף פעולהבתמיכה  ההניב ,מהלך פוליטי ביסודו תוצאה של 

    .הפיתוחבתחומי המחקר ו

חוברים אט אט ובהיקפים שונים במימון ההשכלה הגבוהה הללו צירים הכל 

חלקם תהליכים פוליטיים , חלקם ביוזמת הקהילה המדעית(והמחקר המדעי 

  .יוצרים מרקם מרתק וייחודי של מימון מדע במדינה קטנההם ו ,)חיצוניים

ועדות  ל ידינדונו עת ההשכלה הגבוהה בעולם ומערכשל  תקצובל מימון וש סוגיות

השאלות המרכזיות . הכלכלה והמשפט ,חוקרים בתחומי המנהל ל ידילאומיות וע

לגובה התקציב לרוב מימון  ההשכלה הגבוהה מתייחסות העולות בדיונים על 

 :ראוי לשמו מחקר נהללכדי לחנך ולהכשיר סטודנטים ו על מנת) בישראל(ש והדר

מערכת הציע להאם יש ל? קטן יותרומצם בהיקף מצוולפעול ביעילות  אפשרהאם 

ממימון  יהיו הנהנים מי? להשתמשיש באילו שיטות ו, נדיב יותרהאקדמית מימון 

הן  ,עם זאתו, כאז גם היום ,שאלות נורמטיביות  ןהגון אלו ואחרות שאלות כ? זה

הן בכלים והן במדדים  ,מיוחדות מאפשרות ואולי אף מחייבות התייחסות ובחינה

  . שהלכו והתפתחו עם השניםהשונים 

לכלים הקיימים שפותחו  מתייחסת, תמונת המצב שבאה לצייר סקירה ראשונית זו

נבחנו לאורך תקופה ותוך שיתוף שכלים  יינוה, זמן לאורךבה  שמשיםמבמערכת ו

כלים . באופן מעשי מתוך כוונה ליישמם במערכת ,פעולה עם אנשי מקצוע ומוסדות

. מידה רבה של ישימות מעשיתעצמם כבעלי עה והוכיחו אלה עברו תהליך של הטמ

התהליך ן להיות חלק מ עליהןללא ספק ש  ,מרתקות תתיאוריובהעולם מלא 

ר תהליך של ויעב יעוטןמרק במערכות מנהליות  ,בסופו של יוםאבל . המושכל

  . הטמעה ויישום

  

  

  



52 
 

 (The Block Grant Principle)התקציב הגלובלי  

גבוהה השהתקציב להשכלה  ,אגף התקציבים באוצרת ל"בין ות הוסכם 1974בשנת 

המונח שבו השתמשנו אז . יהיה מפורט אף זה לכי סעיו ,סעיף אחד וענק במסגרתי

היה ארנון גפני  ,תקופההבאותה . )Block Grant - באנגלית (היה תקציב גלובלי 

ההחלטה משמעות . סגנושימש כר אליעזר פוקס "הממונה על אגף התקציביים  וד

בא להחליף את שכגוף ת החדשה "של ות מעמדהאגף התקציבים היתה הכרה ב של

לא באו , להחלטה חשובה זו לא קדמו דיונים. האוניברסיטאותבמגעיו עם האוצר 

למעשה . ת"תואמנה בין האוצר לוו מזכר הבנות או ולא נחתמ ,עורכי דין ועוזריהם

למימון ההשכלה  נוגעותחלטות ההאוצר מידיו את הה" הפקיע" ,כפי שהבנו אז,

את המפתחות לקופה נתנו , ניסוח ציורי יותרב. הגבוהה והמחקר המדעי

  .לפרופסורים

. הוקמו בהשראה בריטיתת ומסגרות הניהול שהתלוו אליה "ות, כפי שכבר ציינתי

שבמידה רבה עלו בקנה  ,הנחות יסוד כמהפל בתוכו יק Block Grantהמושג אבל 

ראש וראשון  .באותה העתהנורמות שהיו מקובלות בישראל עם אחד עם החקיקה ו

קרון מקודש שהיה מקובל על יזהו ע .חופש אקדמי שלקרון יהעלכל אלה הוא 

ביטוי בחוק המועצה להשכלה ידי בא להוא ו ,של מדינת ישראלהאבות המייסדים 

 המאפשר לחוקר לקבוע ,כחופש אישיהן החופש האקדמי נתפס . 1958גבוהה משנת 

המעניק  ,חופש מוסדיהן כו, שיקול דעתו ל פיתכני ההוראה עאת את כיווני המחקר ו

ללא  ,לכל מוסד אקדמי אוטונומיה בקביעת סדר היום המדעי ודרכי העבודה שלו

  .התערבות חיצונית

 הקובע בסעיף ,ח"תשי ,ג"מעוגן בחוק המלבמדינת ישראל חופש האקדמי המוסדי ה

ורין לכלכל את ענייניו האקדמיים והמנהליים במסגרת מוסד מוכר הוא בן ח כי, 15

לרבות קביעת , עניינים אקדמיים ומנהלייםכולל סעיף זה " .תקציבו כטוב בעיניו"

 ,מינוי מורים והעלאתם בדרגה, מינוי רשויות המוסד ,כניות מחקר והוראהות
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חוק . וכל פעולה מדעית חינוכית או משקית אחרת ,לימודהת ההוראה ווקביעת שיט

המועצה להשכלה גבוהה מעניק למוסדות האקדמיים אוטונומיה התואמת היטב 

  . את העקרונות של החופש האקדמי והמוסדי

הממשלה והמוסדות הלאומיים ימנעו : "ת נקבע בין השאר"בהחלטה על הקמת ות

מלקבל בקשות או המלצות מהמוסדות להשכלה גבוהה שלא בהמלצת הוועדה 

תפקידה של כי משמעי ומפורש - שלה קובעת גם באופן חדהממ" .תקצובול תכנוןל

את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח הכוללים  בלעדיתת הוא לחלק "ות

  . גבוההבין המוסדות להשכלה והמאושרים 

. יסוד עקרונות הושתת על כמהתקציב הגלובלי מול הממשלה של ה נוסחהאימוץ ה

בכך הלכה . מחקרההוראה וי התחומהתקציב השוטף אינו מחולק ל, ראשית דבר

שזורות הן כה ת ההוראה והמחקר וכי פונקצישגרס , המודל הבריטית בעקבות "ות

  . מנהליות למטרותהן ימסוכן להפריד בינעד ש ,זו בזו

"The Functions of teaching and research are so organically interwoven 

that it would be disastrous to separate them for purposes of 

administration." (quoted in U.G.C report, 1962-1967, p.139)  

 .ניםששנתי לחמש - תקציב רבשל העיקרון במשך שנים רבות באנגליה התקיים 

מחוץ למסגרת שבאו כספים מיועדים  .כסכום אחד מועברהתקציב  ,ישראלמדינת ב

  . הגלובליבתקציב מה נספגו לאחר זמן הם ו ,שולייםהיו 

לא  אלהש תההי האקדמייםמוסדות ה עבורקציב הגלובלי תהעיקרון של  ומשמעות

המוסדות יפעלו כך נקבע ש. ניהוליות מחויבויותממשוחררים ממגבלות ו יהיו 

כפופים לביקורות  יהיוו ,במסגרות תקציביות מאושרות בצורה יעילה ומבוקרת

 וחייביומי לימוד והוראה חדשים פיתוח תח. פנימיות וחיצוניות על דרכי ניהולם

  . פי הנחיות ונהלים מקובלים ובמסגרת התקציבל אישורים עקבלת 
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ידי המוסדות להעברת האחריות הכוללת לניהול השוטף  תההמשמעות בפועל הי

 ,שגיםילהגיע להכדי את הדרכים הטובות ביותר  ויחפשאלה מתוך הנחה ש ,עצמם

חופש . כראשי המערכת וך הכרה באחריותםחברי הסגל ומתם של פי שיקול דעתל ע

, יעילות בשימוש במשאבים, על אפקטיביותחשיבה הליכי ת ולל בתוכוכניהולי 

ידע של  מוקיו עלהוא מניח הנחות . גמישות וכמובן ובעיקר אחריות מוסדית ואישית

חופש . מגבלות הניהוליותב הל הכרעו ,שימוש בכלים אלההל עמקצועי ניהולי 

אחריות את הושאין לגלגל  ,שהכתובת לפתרון בעיות היא פנימיתגם  עומשמניהולי 

  .לגופים אחרים או לממשלה

 אשרביסוד גם הסכמה על הנחות טמונה התקציב הגלובלי הרעיון של  בסיסב

כאשר שני צדדים מקבלים סכום של תקציב גלובלי . לעלויות המרכיבות אותו

הם מסכימים לקבל את  ,בודההע יעליו בונים את המשך קשרש ,כסכום בסיס

כל . המקופלות בו כנקודת התחלה ,העלויות המתוכננותכולל , והעלויותההוצאות 

התקציב הגלובלי . בחן את תכניהלאחר ש ,ציפיותיועונה על " שהחבילה"צד מסכים 

זהו מצב תיאורטי שבו קיימות הבנות מלאות לגבי . הוא תקציב קריטי" הראשון"

 ,המפגשים העתידיים בין הצדדים יהיו לצורכי עדכונים. היסוד הבסיס ולגבי הנחות

  . ולא יפגעו בהנחות היסוד של מרכיבי התקציב

מהירים  ,שינויים מפתיעיםהמערכת אינה צפויה לחוות תקציב גלובלי מניח ש

ברוח . לטווח ארוך קדימה מאפשר תכנוןאחדות  יםשנוכי אופק של  ,ומידיים

גם , מפעם לפעם נוסחוש האנגלית ובהסכמים שבשיטת החומשנבנו ההסכמות 

הסכמים אלה איפשרו . שנתיים-ת והאוצר על הסכמים רב"ותחתמו בישראל 

  . אקדמיתהיציבות ותכנון החיוניים לפעילות 
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  והשכלה גבוהה תכנון

. פירושים שוניםזכה במהלך השנים לבמערכת ההשכלה הגבוהה  "תכנון"המושג 

כבחירה אופטימלית בין מטרות שונות להשגת  תכנוןהוגדר מ ,בספרות הכלכלית

 ,מתוכננותקיימות ולבחון עלויות  ,יש דרך לזהות מטרות ,במסגרת זו. מטרה נתונה

  .היעילה ביותר להשגת המטרה שיטהאת ה אתרול

מתכנני חינוך ומבצעי פעולות אינם רואים . זו אינה מקובלת על כולם הגדרה

שאלות  כוללתמתכונת צרה שאינה  זוהי ,לדעתם .בתפיסה הכלכלית גישה מספקת

רווחת , בקרב העוסקים בתחום התכנון. דרכי עבודה והערכות, שיטות, נורמטיביות

תהליך מתמשך וקולקטיבי של שיקול דעת בבחירת  ואתכנון ההגישה לפיה 

 גוןכ(כנית ותקיומה של אינו מחייב זה תהליך . החלטות שישפיעו על העתידה

בלי  ,שינויים והתאמות לעבור לאורך זמןיכול  הואו ,)נתיתש-כנית תלתות

 ,הגדרה זועל פי , תכנוןתהליך . כנית ברורה וקבועהושהתוצאה הישירה שלו תהיה ת

  :חייב להיכון על שלושה עקרונות

  גמיש ונתון להערכהעליו להיות  -

 נוגעים בדברההגורמים שתף את כל עליו ל -

 תרגיל קולקטיבי העוסק בעתידזהו  -

הוא אינו . מאידיאולוגיות חףהוא תהליך התכנון , טענתם של העוסקים בתחוםל

המשמשים בו המושגים ודרכי העבודה ו, דורש מתכונת נוקשה ואחידה של פעולה

, באופן מתמשך כחלק מפעילות שוטפת מתקיים ניתהליך תכנו. םהם אוניברסליי

כי פעולה להשגת דריחד בוחנים ש  ,השוניםהרלוונטיים הגורמים תוך שיתוף 

ויש לו משמעויות לגבי שיטות הפעולה  ,הגורם התכנוני הוא קריטי. מטרות בעתיד

נוסחה העוסקת . חייבת לכלול גם נתונים תכנוניים הנוסחת התקציב לדוגמ. בהווה

. מקבעת את העבר ומנציחה אותו ,בעלויות העבר של סטודנטים ופעולות במערכת

ויחד  ,עלויות של פעולות מתוכננות, טרות רצויותנוסחה גמישה צריכה לכלול גם מ
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שאיפות וכיוונים , תמהיל של מטרות ליצור ,עם גורמים אחרים הכלולים בנוסחה

  . להם מייעדים את התהליךש

הוחלט לשנות " ועדת ההקצבות"של לאחר מינויה  כבר. סוף מעשה במחשבה תחילה

. קיומיצורך ת הוא "ודת ותעבבתהליך התכנון ". תקצובועדה לתכנון ול"את שמה ל

הכשרת  :מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי פועלים בקבועי  זמן ארוכים

חתימת , שנים ארבע - מענקי מחקרחלוקת , שניםשלוש עד ארבע דוקטורנט נמשכת 

במערכת מחייבים תהליכי העבודה . שנים חמש -חוזים בינלאומיים לשיתופי מחקר 

בניית יחידות חדשות לתכנן רכיטקטים אדוגמה על הל, גורמים רביםשיתופם של 

אנשי תשתיות על  .ובניית מעבדות ,סטודנטיםמספר הגידול בהעל  שיענו, להוראה

, מבעוד מועד את הכלים הדרושים לגיוס מורים למערכת להכיןתקשורת ה

הערכה ואינטגרציה של  ,מחייבים שיתוףואחרים אלה . ולקורסים קיימים ועתידיים

כנית קבועה ואין די בהכנת ת. לאורך זמןוים השונים באופן שיטתי ומסודר המרכיב

  . נתונה אחת בנקודת זמן

, )זאת האוצר ככל שמאפשר(שנתיות - כניות רבוסק בתועהת הוקם אגף "ותוב

בתכנון מערך  ,גבוהההבבחינת הנגישות להשכלה  ,בתחזיות בגידול סטודנטים

 .'וסיעוד וכ ,רפואה גוןרכי המדינה כוובבחינת צ ,מסלולים במוסדות השונים

להיות חלק בלתי נפרד ממערך  עליהםו ,הנתונים המתוכננים נבחנים מעת לעת

של מוסד צריך להיות מורכב מנתוני עלות עכשוויים של עתידי תקציב . תקצובה

על כמו - גופיעל . פעולות קיימות ומנתוני עלות מתוכננים של פעולות עתידיות

כיווני ההתפתחות על " לאותת"המוסד הבודד כמו גם על  ,ת"תו ,ג"מל, ממשלהה

בנוסחת אלמנטים של תכנון . למימושם ולהבטיח את האמצעים הדרושיםהרצויים 

כיוונים רצויים ועלויות מתוכננות  לשקףו ,מובניםברורים ולהיות  חייביםהתקצוב 

  . מצב קייםלקבע ולא  ,רצויות
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  תקצובשיקול דעת ונוסחת  

הנוסחה . ת"פיה פועלת ותלשלדון בנוסחת התקציב ן בכוונתי אי ,זהבמסמך 

ובדוח האקדמיה , )30' עמ(התייחסות בדוח ועדת שוחט זכתה למפורטת במסמך ו

שים את הדגש על לאני מבקש כאן ). 34' עמ, ח"תשס(מדעי הרוח לבחינת למדעים 

 בותקצנוסחת  ?מהי נוסחת תקצוב .םהשלכותיהעל השימוש בנוסחה ו אופני

היא , מרגע שהתקבלה נוסחה. דרכי עבודה בין מוסדות בתנאים מוסכמיםתארת מ

  .פעולה הנחות עבודה מוסכמות בין הצדדים שקיבלו אותה כדרך מציגה

או אובייקטיבי " סודי"ואין בה בהכרח שום דבר  ,ה פלא כלכליננוסחת תקציב אינ

המספרים הם  ,נוסחה ובכל ,הרוק למרכיביילפ יתנתכל נוסחה נ. נטול ערכיםו

 ,נוסחה יכולה להיות כוללנית. לפשט הסכמות שנועדוהנחות לתחליף לעקרונות ו

מאפשרת העברת כספים היא ו ,את כל הכלים הקיימים היא באה להחליףהיינו 

לדמיין  אפשר. צורך בשום גוף מתווך יבל ,הפרמטרים שנקבעו בה לפימוחלטת 

שלמדו ) בלבד(רכב כולו מעלויות סטודנטים לצורך זה תקציב של השכלה גבוהה המו

די אם נכפיל את מספר  ,יחידת העלות לסטודנטהוסכם על אם . בשנה מסוימת

כל עבור הסטודנטים בעלות היחידות השונות כדי לקבל את התקציב המבוקש 

  :הבאות הסכמותמבוססת על ההנוסחה  ,במצב תיאורטי זה. המערכת

 הבתוכ תכוללהיא ו ,לתקצוב ד היחידיחידת סטודנט היא המד ה שלעלות .א

כניות ות ,רמות מחקר, תחומי לימוד גוןכ ,את כל המרכיבים האחרים

  . 'ומיוחדות וכ

הן משקפות לכן ו, וצאות על סטודנט בזמן עברמדד לתקצוב מתייחס להה .ב

 . שהיתהאת המבנה וההרכב של מערכת 

. תקציבהעקרונות המובנים בנוסחת העל קבלת יש הסכמה בין הצדדים  .ג

" מרוויח"לעתים הוא , לעמוד בושכל צד מתחייב " מחיר"להסכמות אלה יש 

 " .מפסיד"ולעתים 
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 :את עקרון היסוד המנחה את הדיון בנוסחת התקצובכל הנאמר לעיל בא להדגיש 

תפקיד . בין צדדים על דרך עבודה, כמעט משפטית, נוסחה מוסכמת היא מסגרת

להקל , יחידת מדידה מוסכמת ואובייקטיביתלקבוע  ,הנוסחה הוא לפשט תהליכים

  .על הדיון השנתי ולייעל  תהליכים מנהליים

 על מערכת ההשכלה הגבוהה מונחת אחדה הצדשב, הנוסחה היא משוואה, למעשה

התקציב בצד האחד מופיע . הסכמת הממשלה ,השני הצדבו ,עלויותיה ובעיותיה

ד השני צריך להופיע סכום ובצ ,כל המוסדותשל  פי הנוסחהל הכולל והמפורט ע

  . שמקציבה המדינה Block Grant)(כולל 

ת התקצוב בנוסחשנעשה שימוש ה תבחינ. משוואה זו לא החזיקה מעמד ,בפועל

 :חוזרת ונשנית תופעהמעלה  ,ובישראל במהלך השנים האחרונותקנדה ב, באנגליה

". חוזה"ב חלקהאינה מקיימת את  היא, כאשר למדינה אין התקציבים הדרושים

התקציב . קטנה בערכיה הריאלייםהיא " חוזה"ביחידת המדידה שהוסכם עליה 

המדינה . בעוד שפעילות המוסדות גדלה ומתרחבת ,קטןהולך ולהשכלה גבוהה 

עולות ובתקשורת " ייעול המערכת"ואז מופיע המונח  ,מצפה לירידה בהוצאות

ת התקצוב נוסחמאבדת כך . מערכת ההשכלה הגבוההשל " חוסר יעילות"ל עטענות 

עזר בנוסחה יהאוניברסיטאות נאלצות להמשיך ולה" .מופר"והחוזה  תקפותהאת 

חלוקה בין היא הופכת כלי לאך , לקבוע נקודת דיון אובייקטיבית כלשהיעל מנת 

 תהקצאה פנימילמשמשת ובשנים האחרונות אף , פי הערכים החדשים המוסדות על

  . בתוך המוסד עצמו

שהסכימו עליה הצדדים שני אם  ,יכולה להתקיים לאורך שניםב ונוסחת תקצ

שני , "החוזה"חתימת בנקודת ההתחלה של . יהולחסרונותיה מודעים ליתרונות

במצב . והם מביעים רצון לקיים אותה ,מידההבאותה  נוסחההצדדים מעוניינים ב

מן ר יצא נשכיצד אחד מודע לכך כי בו או ש, על אחד הצדדים הנוסחה נכפיתשבו 

אמרה עממית  .היא לא תאריך ימים, השנייותר מן הצד באופן משמעותי " החוזה"

חוזה . חוזה ארוך ומורכבפני עדיף על הוא , גלוי וברור ,פשוט ,וזה קצרכי ח גורסת
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כך , ככל שיהיה בלתי ברור ורצוף הסתייגויות: הוא מועד לפורענותמורכב וארוך 

  .לשונוכ אותוקיימו יהצדדים יפחת הסיכוי ש

גמישויות מובנות הן . מידת גמישותהנוסף להמשך השימוש בנוסחה הוא  תנאי

גמישות בהקשר זה משמעה רגישות . ת התקצובקריטיות להמשך השימוש בנוסח

גידול באוכלוסיית הסטודנטים או , כגון  תנאי אינפלציה, הנוסחה למצבים משתנים

הנוסחה ה של י מידת רגישותמה: הן שאלות המפתח לפיכך . 'שינוי בהרכבה וכו

מידה מובנים בנוסחה מרכיבים  ובאיז? ניתנים ליישוםאלה והאם  ,לשינויים

מידה  וובאיז ,עד כמה מפורטת הנוסחה, מהי תכיפות השינויים, המגיבים לשינויים

   ?מדנים מתוכנניםלאוקשר בין העלויות  קיים

המדידה  תערך יחידרא שבה נק ,היתה נהוגה נוסחה פשוטה קנדה, אונטריומחוז ב

. )Biu) Basic Income Unit בשםלעלות סטודנט במדעי הרוח לתואר ראשון 

תחומי למבוססת על עלויות סטודנטים על פי חלוקה לרמות תואר והנוסחה היתה 

  . 70-ת בשלבי הקמתה בשנות ה"והיא שימשה גם את ות, לימוד

 ת התקצובכי נוסח ,)ריומועצת אוניברסיטאות אונט( COU-ה ןטע 1976בשנת  כבר

. 'ויזמות וכ, פיתוח סגל, איכות, גידול, אינה נותנת מענה לבעיות של אינפלציה

גיע לה המבקשותאוניברסיטאות ש אנוסחה היהשימוש ביצר הבעיה העיקרית ש

השגת תוספת שמאחר , חבותרהתשל  תהליךעצמן נדחפות ל וצאותמ, יציבותל

והדבר נכון , כך אירע בקנדה ובאנגליה .יםגידול במספר הסטודנטב תלויהתקציב 

  .גם לגבי האוניברסיטאות בישראל

, המדינה מצדיותר להתערבות  רביש בה מקום  ,ככל שהנוסחה מפורטת יותר

, מסוימים ם אקדמייםתחומיגידול בהעל הטילה המדינה אמברגו מפורש בקנדה ו

תחומי בנוסחה  נכללושבו בקנדה התפתח מצב כתוצאה מכך . קיומם בכללעל או 

האחרונים אלה . אחרים נותרו מחוצה להתחומי לימוד בעוד ש, מסוימים לימוד

הכניס מצב עניינים זה . של מוסדות צעירים הםרכיוצ גוןכ ,צרכים מיוחדים שיקפו

צרכים המענה למאחר ש ,של חוסר הסכמה וחוסר יציבות ותיסודלמערכת 
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מתנגדים לנוסחה טענו כי השימוש ה. רק לחלק מן המוסדות ןניתהללו המיוחדים 

המתקצב לגוף עקר ולמכונת  גוףוהופך את ה ,בה מקטין את מרחב שיקול הדעת

   .תחישוב אוטומטי

לספק מכניזם אובייקטיבי "היתה  ת אונטריונוסחהמוצהרת של  תהמטר

) יחד עם מקורות נוספים(כך שהתקציב  ,יחולק התקציב בין המוסדות באמצעותוש

לפי הצהרת " .ההצטיינות הנוכחית ת להמשיך ולתפקד לפחות ברמתיאפשר למוסדו

, עדן את המגעים בין המדינה לאוניברסיטאותלפשט ואמורה להנוסחה , כוונות זו

ללא התערבות בענייני  ,אוטונומיה מוסדיתקיומה של את לאפשר  על מנת

צורך  ללא ,קיום תקציב בסיסיבשוויון בחלוקת האמצעים ואת הו ,האוניברסיטאות

בסיס אמין יותר לתכנון  הנוסחהתספק כמו כן . לחזור ולבדוק אותו מחדש

  .  אוניברסיטאי ותמרוץ לניהול יעיל

תוספות . ת התקצוב הוא המימון של תוכניות פיתוח אקדמימרכיב חשוב של נוסח

כניות ות. ת בתוך נוסחה עתידיתולהיות מובנ ותיכולעתידיות במספרי סטודנטים 

. מערכתהתוספת עתידית מוסכמת תהינה מובנות בתוך תקציב אקדמיות של 

  . 'ורפואה וכ, הוראת הנדסה, תחומי לימוד רצויים, שני, רכי תואר ראשוןוצ ,דוגמהל

כך נהגו . מספר הסטודנטיםבאת תוכניות הפיתוח האקדמי הנוסחה  הבאנגליה קשר

ה יכנית הבניובתגם סטודנטים היתה קשורה מספר הכנית הגידול בות. .U.G.C -ב

הסכמה על ה. זאת כדי למנוע יצירת עודפים או מחסור בבניינים ,הפיזית העתידית

נתונים בהכרה בנתונים הקיימים כ בטאתמתחשיבי בסיס על עלות סטודנט נתונה כ

מתכונת זו אומצה  .והמדינה מוכנה לקבל אותם גם כבסיס לתכנון בעתיד ,מקובלים

   .בישראל מערכת ההשכלה הגבוההעל ידי גם 

רק הנוסחה היה גלוי הרכב  ,באנגליה? שקופיםמרכיבי הנוסחה הם באיזו מידה 

לטעון לקבלת תוספת  אפשרותמהאוניברסיטאות את ה מנעש מה, חלקיבאופן 

הנוסחה היתה שקופה רק בחלקה  ,בישראל. תוספת סטודנטים ל סמךערק תקציב 

   . בשקיפות מלאה הדרתתאבל היום היא מ, ת"בשלבים הראשונים של פעילות ות
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   :כפי שעולה מן המסמכים הקנדיים, טרליינו נינמימון באמצעות נוסחה אי

Formula financing is not at all neutral, its financial and political 

consequences could develop into a bureaucratic consummation that 

would submerge the individuality and independence of Ontario's 

Universities into a moralistic provincial system.   

לדחוף מוסדות נטייתה היא הבעיה העיקרית הכרוכה בשימוש בנוסחת תקציב 

שהיא קריטית כל כך , שונות עודדמסגרות תקציב אחידות אינן יכולות ל .לאחידות

ה למנוע יצירת מוקדי מחקר בעלי אחידות של נוסחה עלול. עבור המחקר המדעי

, גרוע מזה. מסוג אלה הקיימים באוניברסיטאות הטובות בעולם, איכות גבוהה

שימוש יתר במדדים כמותיים מאפשר למדינה להפעיל על המוסדות לחץ עקיף לבצע 

כמות עדיפה על איכות כגורם עיקרי במימון כך נוצר מצב שבו . את מדיניותה

   .האוניברסיטאות

העלות הממוצעת מניחה כי . קשורה להוצאות לינאריות בתקציבנוספת  בעיה

היא אינה עושה ו ,לכל תקופת הגידול יגידול במספרי הסטודנטים הוא פרופורציונה

הוצאות הגדרה של ה. ההוצאות המשתנות לביןן ההוצאות הקבועות הבחנה בי

 יסוד הןה הנחותשמאחר  ,היא בעייתית ביותרמשתנות הוצאות  לעומתקבועות 

נוח מאוד לבקש תוספות  ,תקציביםבבמצב של גידול במספרי הסטודנטים ו. שונות

 עתותב ,עומת זאתל. הוצאה הממוצעת הגבוהה יותר מהעלות השוליתהעל בסיס 

והמוסדות  ,קטנה מן העלות השולית הופכתהעלות הממוצעת  ,משבר וקיצוצים

  . נכנסים לקשיים

ההיקף היחסי . להתבסס על נוסחה אחת ויחידה אינם צריכים" התפוקה"חישובי 

החשיבות , שוניםההעלות היחסית של תלמידים לתארים , של ההוראה והמחקר

העלות היחסית של , היחסית של מספר הסטודנטים לעומת מספר מקבלי תארים
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וקיים , חדה וברורה הגדרהכל אלה אינם ניתנים ל –שונים המקצועות התלמידי 

  . למדי של פרמטרים אפשרייםלגביהם תחום רחב 

, )33' מס(ת "דוח ותכמו גם מ ,ומאוחר יותר גם בבריטניה ,הניסיון באונטריומן 

כי נוסחה קבועה וידועה כבסיס יחיד  להועדוח האקדמיה לבחינת מדעי הרוח מו

בנוסחה שבה . ובפרמטרים קבועים מובילה לעיוותים בלתי רצויים במערכת

נוצרים תמריצים לקבלת , מלוא משמעותםבש נבחנים מחד אינםהתמריצים 

להגדלת חלקם , להענקת תארים למי שאינם ראויים ,סטודנטים שאינם מתאימים

, כניות לימודיםולשינוי שמות והגדרות של ת, היחסי של תלמידי תארים מתקדמים

שימוש . במוסדות היחסי של ההוראה והמחקרחלקם לשינויים בלתי רצויים ב

ואינו מאפשר  ,כניות לעתידות ויחידה מונע גם התחשבות בתבלעדי בנוסחה אח

נוסחה למאפשר הוא  ,עלובפ .מוסדות שנהגו בריסון תקציבישל העדפות זמניות 

בחיפוש אנושי הדעת השיקול את כמותית ממוחשבת להחליף את זכות ההכרעה ו

  . רכי השעהושקולה ומוסרית לתת מענה לצ, דרך חכמהאחר 

הה בישראל היתה מודעת לחסרונותיה ולמגבלותיה של מערכת ההשכלה הגבו

של  וועדה בראשות הוקמה, עוד לפני הקמתה של ועדת שוחט.  נוסחת התקצוב

. ת טיוטה ראשונה לדיון"והגישה לוות, שבחנה את מודל התקצוב, פזי. א' פרופ

קירש לבחינה מחדש של . א' בראשותו של פרופנוספת  ת ועדה"ו הקימה ות"בתשס

  .אך עבודתה הופסקה בשלב זה, ההנוסח

 תקצובאת החסרונות העיקריים שהתגלו במודל ה ציגמ) 57' עמ ,33' מס(ת "דוח ות

השפעות , עלויות היסטוריות, רבות ות שימוששנ התיישנותו לאחר  בהם, הקיים

 ברעובדוח . 'העדפות במודל וכו שלגידול במספר הדוקטורנטים בהקיצוניות על 

ביוזמתה חוזרת ובוחנת בישראל מערכת ההשכלה הגבוהה : יסודעקרון  כחוט השני

הדחף . שפיתחה ואת מידת התאמתם למציאות הנוכחית התקצוב את כליומרצונה 

צורך כל ללא ו, עצמה המערכתבא מתוך  הבחינת הכלים העומדים לרשותל
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לאורך שנים זוהי תעודת הוקרה למערכת הנאבקת על קיומה . בהתערבות חיצונית

  .יים קשיםתקציב ובתנאים רבות
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המימון והפעילות של מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר דרכי : 'דפרק 

  המדעי

  הוצאות והכנסות: התקציב הרגיל של המוסדות להשכלה גבוהה

  :הפעילות במוסדות להשכלה גבוהה מתנהלת בשלוש מסגרות תקציב

בכל מוסדות (מחקר ההוראה ומי התחוהתקציב הרגיל לפעילות שוטפת ב .א

  .)מכללותבכולל  ,ההשכלה הגבוהה

תוכניות לימוד של המיועדים למימון  ,)רובם במימון חוץ(תקציבים סגורים  .ב

 .מחקר של מיוחדות ו

 .)'ובנייה וכ(פיתוח פיזי לתקציב  .ג

  ט"תשס-ז"תשס, ריכוז התקציב לפי סעיפים ראשיים

  ט"במחירי תקציב תשס, ₪אלפי 

הצעת –ט"תשס  מקורי –ח "תשס  ביצוע–ז "תשס  

  תקציב

  %  כ"סה  %  כ"סה  %  כ"סה  

   100 6,660,495   100   6,382,984  100 6,481,709  ת"תקציב ות

  71.32 4,750,030 73.04   4,662,096 66.27 4,295,273  השתתפות ישירה

   2.08   138,613   2.29   146,248   2.18   141,008  הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות

  10.04   668,881   7.99   510,057   7.00   453,606  הקצבות למחקר

   1.30   86,862   1.25   79,641   0.86   55,530  הקצבות מיועדות

   0.25   16,376   0.61   38,744   0.61   39,732  פעולות בין מוסדיות

   7.65   509,315   8.40   535,954   7.80   505,830  סיוע לסטודנטים

   1.26   83,759   1.31   83,523   1.35   87,777  הקצבות שונות

   5.59   372,000   4.58   292,473  13.48   873,560  תכניות הבראה והתייעלות

   0.40   26,462   0.44   28,099   0.45   29,394  ת"כ מנהל ות"סה

  0.12   8,198   0.10  6,151  0.00  0  רזרבה
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    2009ת פברואר "דוח תקציב ות

  

והתפלגותן  ו"ובתשס ה"ת במסגרת התקציב הרגיל בתשס"ביצוע הקצבות ות

  )ח"שבאלפי , במחירים שוטפים( באחוזים

  

  ו"תשס  ה"תשס  

   100.0%   5,306,122  100.0%   5,036,889  כ"סה

   74.2%   3,938,357  74.2%   3,737,738  השתתפות ישירה בתקציבי המוסדות

   3.4%   181,668   3.6%   180,811  הקצבות מקבילות

   8.7%   459,585   8.6%   432,010  בות למחקרהקצ

   0.8%   40,961   1.1%   55,478  הקצבות מיועדות

   0.7%   38,937   0.8%   38,409  אוניברסיטאיות-פעולות בין

   9.0%   476,995   9.2%   464,317  סיוע לסטודנטים 

   2.5%   130,229   1.6%   82,676  הקצבות שונות

כניות הבראה והתייעלות ות

  ניברסיטאותבאו

45,450   0.9%   39,390   0.7%  

  

  2008אפריל  ,33' ת מס"מדוח ותלקוחים הנתונים 

   

 התקציב הרגיל

את הסעיפים  ותת במסגרת התקציב הרגיל של כלל המערכת כולל"הקצבות ות

  :הבאים

-אמוסדות ל ,אוניברסיטאות( השתתפות ישירה בתקציבי המוסדות .1

 .)חההאוניברסיטה הפתו ,ייםאוניברסיטא

 .על הכנסות מתרומות) ינג'מצ( הקצבות מקבילות .2
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השתתפות  ,הכוללות את הקרן הלאומית למדע ,הקצבות למחקר .3

כמו מלגות (מלגות לקליטת סגל  ,אירופיהפ "ת במימון קרן המו"ות

מלגות  ,מלגות לדוקטורנטים ,דוקטורנטים - מלגות לבתר ,)אלון

 .עולים- כניות לקליטת חוקריםות ,לתואר שני

הגברת נגישות ופיתוח תשתיות מחשוב  גוןכ ,קצבות מיועדותה .4

 .הפריפריה

המכון והספריה הלאומית  גוןכ ,ותיאוניברסיטא-פעולות בין .5

 .אוניברסיטאי באילתנהבי

 .ח"מלגות פר גוןכ ,סיוע לסטודנטים .6

 ,המרכז בקהיר ,אקדמיות- מכינות קדםהכוללות  ,הקצבות שונות .7

 .תקציב האקדמיה למדעים

החל בשנת  ,שניםמהלך הב פושהתוס הבראה והתייעלות כניותות .8

  .ד"תשס

מן התקציב הרגיל של אחוזים  61- ה כ"ת בתשס"מכסות הקצבות ות ,בכלל המערכת

 ,ר לימודמשכאחוזים  19.4: כדלקמןההכנסות הן  רשא .המוסדות להשכלה גבוהה

   .ממקורות שוניםאחוזים  12.6-ו ,מתרומותאחוזים  7.1
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 ל המוסדות להשכלה גבוההכה ב"הכנסות שנכללו בתקציב הרגיל ובתשסריכוז ה

  )ח"שבאלפי (והתפלגותן לפי מקורות 

  

  %  )ביצוע(ה "תשס  

     100  7,789,913  סך כל הכנסות

בניכוי העברות  –ת "הקצבה ישירה של ות

  לתקציבים אחרים

3,407,803  43.7  

  2.3  180,811  הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות

  9.8  761,160  ת למחקר ולנושאים מיוחדים"ות ותהקצב

  21.7  1,689,409  הכנסות משכר לימוד

  6.7  523,752  הכנסות מתרומות

  15.8  1,226,978  הכנסות אחרות

  

    2008אפריל , 33' מסת "ותמדוח לקוחים הנתונים 
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  )ח"שבמיליוני ( ה תקציב מעודכן"תשס

  ה"יטאות והמוסדות שאינם אוניברסיטאות בתשסהוצאות והכנסות של האוניברס

  

  *אוניברסיטאות

  ת"הקצבת ות  כ הוצאות"סה

  ישירה          ייעודית

  כ הכנסות"סה  אחרות  תרומות  ל"כמשהכנסות 

  6,782,415  926,158  535,913  1,119,74 1,037,252     3,163,117  6,782,15 כ"סה

  

  מוסדות שאינם אוניברסיטאות

  ת"צבת ותהק  כ הוצאות"סה

  ישירה             ייעודית

  כ הכנסות"סה  אחרות  תרומות  ל"הכנסות משכ

1,162,452  586,915           103,765  419,069  27,303  69,378  1,155,097  

  

  כולל האוניברסיטה הפתוחה* 

  

  תקצובמודל ה

ת היא מרכיב ההכנסות העיקרי של המוסדות להשכלה "ההקצבה הישירה של ות

ת "ות ל ידישפותח ע תקצובפי מודל ל הקצבה זו נקבעת ע. ל ידהע מומניםמגבוהה ה

כפי , מטרות המודל. השנים האחרונות 20-ועבר שינויים שונים ב ,1980/1-ב כבר

   :הן כדלקמן ,147' עמ, 33' מסדוח שנוסחו ב

בתחום ההוראה והמחקר  תאמות מידה שוויוניו ל פילהוות מכשיר אובייקטיבי ע"

בסיס  ל פיהשתתפות בתקציב הוא ע) ל רק לגבי האוניברסיטאותהמחקר ח(

   ".כדי לאפשר תכנון תוך שמירה על עצמאית מנהלית ואקדמית, נורמטיבי

והוא מבוסס על מדדי  ,נושאי מחקרותחומי לימוד של המודל אינו מיועד לעידוד 

שכה מרכזית ל(מתוך נתונים עדכניים מהימנים   ,בהוראה ובמחקר תפוקות

  )'וקרנות חיצוניות וכ ,טטיסטיקהלס
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  התקצוב מודל ו שלמרכיבי

 תבשנ .מרכיב ההוראה ומרכיב המחקר :עיקריים כולל שני מרכיביםהתקצוב  מודל

ג הסתכם המשקל שניתן למרכיב ההוראה בחישוב ההשתתפות הישירה "תשס

  . אחוזים 42-כעמד על מרכיב המחקר ו של ומשקל, אחוזים 58- לאוניברסיטאות בכ

מחקר מרכיב הלו ,אחוזים 55משקל של  ניתן למרכיב ההוראה ו"ובתשס ד"בתשס

מחקר מרכיב הול ,אחוזים 54משקל של ה ניתן למרכיב ההוראה "סשבת .אחוזים 45

 .)147' עמ ,31/2' מס; 123' עמ, 30 'מס ת"מתוך דוחות ות(אחוזים  46משקל של 

 ,תקצובהוצא ממודל ה איכות ההוראהשל  מרכיבהכי  ,וחותיהדבת מציינת "ות

ידי היחידה להערכת איכות שהוקמה בו לאת הטיפול העביר החלטה לן הכחלק מ

  .ג"במל

  

  מרכיב ההוראה במודל

מרכיב ההוראה נועד לשקף את תפוקות המוסדות בהוראה אקדמית בלימודי תואר 

שכה הנתונים מתקבלים מסקרי הל. ת"ות ל ידיתחומים שהוגדרו ע 12-ראשון ושני ב

 ,ההוראה כוללת את מספר הסטודנטים תקצובנוסחת  .רכזית לסטטיסטיקההמ

התואר שלקראתו  ,תחום הלימודים ,בשנה הקרובהבמוסד מקדם היעילות  ,תעריף

לידי ביטוי בנוסחה  יםבא הנתונים הללוכל . לומדים ושנת הלימודים המתוקצבת

  .)147' עמ ,33דוח  ; 148' עמ, 30/31דוח (גלויה וידועה ברבים 

  

  במודל מרכיב המחקר

זכייה בהם , שוניםפי מדדים ל מרכיב המחקר נועד לשקף את תפוקות המחקר ע

מקבלי , זכייה בתקציבי מחקר ממקורות אחרים ,במענקים מקרנות תחרותיות

. מדד של תואר שני עם תזהלהם התוסף ה "בתשס .תואר שלישי ופרסומים מדעיים

  .כוללים את המקורות השוניםלסעיפי משנה ה יםמרכיבים אלה מחולק
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ואת מרכיב הזכייה במענקים מקרנות תחרותיות כולל את הקרן הלאומית למדע 

תקציבי  תקציבי מחקר ממקורות אחרים כוללים .לאומיות השונות -הקרנות הדו

אלף  50מעל  חקר ופיתוחתקציבי מ בהם, ותקציבים אוניברסיטאיים, מחקר חוץ

תקציבי העלות השנתיים לתמונה כאן נכנסים  .שלישישווה ערך מקבלי תואר ו ,דולר

  .בתחומים שונים לצורך הכשרת דוקטורנטים בזמן תקני

המאמרים המדעיים של חברי הסגל  כללפרסומים מדעיים כוללים את 

החומר נאסף ממספר . אלה של מאמרים Impact Factor-ואת הבאוניברסיטאות 

  .מכון סאלד בידימקורות 

  

  הקצבות מקבילות

ניתנות עבור הקרנות השמורות של שבעה אחוזים של ריבית הקצבות אלה ב

ל "גיוס תרומות בחושל שימשו בעבר לעידוד הן ו ,המוסדות להשכלה גבוהה

 אחוזים 3.6מהוות ההקצבות המקבילות . )30.9.87תאריך להוקפאו  תההתחייבויו(

  ח"ון שמילי 138.0ט היו "בשנת תשס .ה"בתשס ת"ותשל הקצבות הכל מסך 

  

  הקצבות מיועדות

 ,אחזקת מבנים ,הציוד ,הספרים ,במסגרת זו נכללות הקצבות בתחומי המחשבים

 1.1ה היה "ת בתשס"תקציב ותבסך ההקצבות המיועדות . 'וסיוע לסטודנטים וכ

  .אחוזים

  

  ר לימודהכנסות משכ

 ,ח"שמיליארד  1.7ד היו "תשלומים נלווים בשנת תשסמו ר לימודההכנסות משכ

ה היו ההכנסות "בשנת תשס. מן ההכנסות של כלל המוסדותאחוזים  23.2 םשה

מן אחוזים  21.7שהם  ,ח"ש מיליארד 1.7תשלומים נלווים מו ר לימודמשכ

   .)33' מסת "ותדוח ( ההכנסות של כלל המוסדות
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  )היבני(תקציב הפיתוח 

ה תקציב הפיתוח מיועד לכיסוי ההשתתפות הציבורית בהשקעות במבנים להורא

נקבעת לפי מערכת ההשתתפות הציבורית . מחקר במוסדות להשכלה גבוההלו

  . בהתאם לפונקציות הבנייה השונותותעריפים 
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  מימון מענקי מחקר ותלמידי מחקר: תמיכה במחקר

  

  ת לקידום המחקר"הקצבות ות

כספים הרחב  נהפעילות מחקר במובשל למימון  ת"ותמייעדת  תקציבהבמסגרת 

יוחדו , ה"ת בשנת תשס"לדוגמה בתקציב ות. מיליוני שקלים בשנהמאות בהיקף של 

ד "בתקציב תשנ(מכלל התקציב  אחוזים 8.6 שהיו ,ח"ש מיליון 432למימון המחקר 

ן מחקר ופעילות זו כוללת מגוון רחב של מימ .)אחוזים 8.4 עמד המימון למחקר על

ינה מדעית במסגרת של הערכה ובחועל בסיס של הצטיינות ואיכות  ,תחרותי

אחוזים  8.7שהם  ,ח"שמיליון  460על זה  מימוןהיקפו של עמד ו "בתשס. מבוקרת

שהם , ₪מיליון  668ט ההקצבות למחקר עומדות על "בשנת תשס. ת"ות תקציבמ

  ).2009ת פברואר "תקציב ות(בתקציב  10.04%

הקרן למחקרים , כולל את הקרן הלאומית למדעשל מימון המחקר פעילות המגוון 

הקרן למחקרים משותפים עם הוועדה לאנרגיה , משותפים עם משרד הביטחון

  .פ האירופי"וקרן המו ,ESRF-וב CERN-תמיכה במתקני מדעי גדול ב ,אטומית

 ,ןקליטת סגל במסגרת מלגות אלוכגון מלגות ל, שונותמלגות ת "מעניקה ותכמו כן 

 הלתואר שני ותמיכ מלגות, מלגות לדוקטורנטים, דוקטורנטים-לבתרמעוף מלגות 

  . עולים- קליטת חוקריםב

  :המרכיבים העיקריים של התמיכה במחקר התחרותילהלן 

  

  )ע"ח בתש"מיליון ש 310(  הקרן הלאומית למדע

על בסיס  ,מענקים למחקר בסיסי מקורילחוקרים הקרן הלאומית למדע מעניקה 

ת מהוות את "הקצבות ות. של תחרות והצטיינות באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר

  . הקרן הלאומית למדעשל הכנסות העיקר 

מהווה כיום את מקור היא ו ,כל תחומי המדעחוקרים בעניקה כספים למהקרן 

, הקרן מחלקת מענקים בתחומי הרוח. תחרותי העיקרי במחקר המדעיההתמיכה 
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מוקדי , לציוד, מדעי החיים והרפואה, המדעים המדוייקים והטכנולוגיה, החברה

  . דנאות למחקרמחקר וס

תקציב . בהמשך פורטכפי שי, במסגרת הקרן הלאומית למדע פועלת תוכנית ביכורה

מזה השתפו ₪ מיליון  310.0על ע "בשנת תש יום ההקרן הלאומית למדע עומד 

הופרד מתקציב תקציבה הפכה הקרן לעמותה עצמאית ו 1995שנת ב .270ת "תות

  .האקדמיה למדעים

והיתר  ,תומהקצב באוז "שנת תשסבלאומית למדע מתקציב הקרן האחוזים  93

  . מוקדי מחקר 11וכן תקצבה , מענקי מחקר 1141ז העניקה הקרן "בתשס. מתרומות

  

  )ע"בתש ח"ש מיליון 8.5( תוכנית ביכורה

מטרת התוכנית היא לענות . במסגרת הקרן הלאומית למדע פועלת תוכנית ביכורה

התוכנית . מחקרים חדשניים בעידודהקרן ה של במהלך פעילות עלהעל הצורך ש

 ו שלאפשר למדענים לבצע את שלבי המחקר הראשוניים להוכחת היתכנותנועדה ל

מנגנון השיפוט הרגיל שתחומיים - תחומיים ורב-ולעודד מחקרים בין ,הרעיון המדעי

  :  פועלת בשני מסלוליםביכורה תוכנית . תקשה להתמודד אתםהשל הקרן 

על ידי מדענים בודדים או  הצעות על-ל זה מוגשות קדםבמסלו - מענקים אישיים 

  .קבוצות חוקרים קטנותידי 

כל אחת מהאוניברסיטאות מתבקשת להגיש הצעת , במסלול זה -מענקים מוסדיים 

שנועדו לשמש  ,מדובר במיזמים חדשים. לפתחבכוונתה מחקר אחת בתחום חדש ש

 ,ז"שנת תשסשל ב הכולל בתקצי. קיים במוסדטרם שמחקרי כניסה לתחום  כרטיס 

מופיע כחלק זה מימון . ע"בשת₪ מיליון  8.5עמד היקף המענקים המוסדיים על 

  . הקרן הלאומית למדעשל  התקציבמ
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  )ה"בתשס ח"שמיליון  120( פ האירופי"קרן המו

. פיתוח של הקהילה האירופיתללמחקר ו שישיתישראל משתתפת בתוכנית ה

רכת המדעית והתעשייתית להתחרות על תקציבי התוכנית מאפשרת לחוקרים מהמע

 13.98פ האירופית הוא "תוכנית המושל  התקציב. מחקר של הקהיליה האירופית

מיליון  160-שהם כ ,אחוזים 1.09חלקה של ישראל בתוכנית הוא . מיליארד אירו

   יהת בתוכנית האירופית ה"חלקה של ות .דולר לכל התוכנית

  .ט"ח בתקציב תשס"מיליון ש 123.4- ו,  ח"תשס בתקציב ח"שמיליון  113.0-כ

  

  ת ומשרד הביטחון"של ות םסודיהקרן למחקרים משותפים מי

 ,התומכת במגוון רחב של תחומים, ת ולמשרד הביטחון"לוותקרן משותפת זוהי 

ת "הקצבת ות. באוניברסיטאות מתקיימיםה ,םוחלקם יישומיי םחלקם תיאורטיי

  .ח"שמיליון  5.0עמדה על   ט"תשסשנת בלקרן 

  

  

  ת"תוהקרן המשותפת לוועדה לאנרגיה אטומית ולו

השכלה למוסדות הפעולה בין הוועדה לאנרגיה אטומית לבין  ףהקרן מעודדת שיתו

להרחיב את התשתית המדעית והטכנולוגית העומדת לרשות  במטרה ,הגבוהה

יון מיל ארבעהת לקרן סכום של "ד הקציבה ות"בתשס. הוועדה לאנרגיה אטומית

  .₪מיליון  5.0ט "בתשס , ח"שמיליון  7.9ה "בשנת תשס, ח"ש

  

  )קרן פולברייט(ישראל - ב"קרן החינוך ארה

לשיתוף פעולה בין קהיליית המדענים  1956הסכם משנת  ל פיפועלת עהקרן 

 תבתקציב הקרן בשנת "השתתפות ות. האמריקנית לקהיליית המדע הישראלית

  עמדה על  ט"תשס

    .ח"שמיליון  0.4
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  )תשתיות לאומיות במדע וטכנולוגיה(מ "תל םרוופ

למחקר שלה ג "תלארבעה אחוזים מן העלה מלמ מדינת ישראלהקצתה  2002בשנת 

המבוססת על  ,מתואמת חקר ופיתוחמדיניות מאין לישראל , יחד עם זאת .פיתוחלו

בחינה ביקורתית של פעילות הגורמים השונים העוסקים על יה אסטרטגית וירא

פ בישראל "למוניצול המשאבים המוקצבים את לייעל  שמטרתהדיניות מ, פ"ובמ

  . זו או אחרתדרך ב

זעור יכולתה של מדינת ישראל לנוכח מבמיוחד בשנים האחרונות הדבר הורגש 

אוניברסיטאות בציוד מחקר מתקדם פ עבור "מולתמוך בתשתיות לאומיות ל

מתקני מחקר המתנהלת במדעית פעילות ובכלל זה שיתוף ישראל ב, תעשייהבו

  .לאומייםנבי

לפני למעלה משבע שנים את הקמתו למדעים יזמה האקדמיה  ,לשם תיקון המצב

אבירי " ,לצד האוצר, בו חבריםש ,)מ"תל(פ "של הפורום לתשתיות לאומיות למו

  . פ בישראל"הציבורית במו" התמיכה

  :מ הם"חברי תל

  )ר"יו(נציג האקדמיה הלאומית למדעים  •

 המסחר והתעסוקה, אשי במשרד התעשייההמדען הר •

 ת"ר ות"יו •

 ת במשרד הביטחון"ראש מפא •

 )ל"או המנכ(המדען הראשי במשרד המדע  •

 סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר •

קיים בזכות העניין והרצון של החברים בו לשתף פעולה בדרך של מתמ "פורום תל

ה לאחר בדיקה נמצאאשר  ,פ לאומיות"מו איגום משאבים לצורך קידום תשתיות

  .הקמתן חיונית ומוצדקת
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 חצי מיליארדכהונעו פרויקטים בהיקף תקציבי של , שבע השנים האחרונותמהלך ב

  :ובהםח "ש

זמת ובי(  (ESRF)אירופי -חברות ישראל במתן הסינכרוטרון הבין. 1

  .)האקדמיה

פ באוניברסיטאות "לתקשורת מהירה למטרות מו - 2פרוייקט אינטרנט  .2

 .)משרד המדע -זמת הוועדה הלאומית לתקשוב ובי(ה ובתעשיי

השתתפות בהקמת מאיץ חלקיקים לינארי במעבדה הלאומית בנחל שורק  .3

 .)מ"פניית הוועדה לאנרגיה אטומית במשרד רוה  בעקבות(

טכנולוגיה באמצעות הקמת ועדה לאומית ונטילת - הננו תחוםקידום  .4

לר בחמש שנים לתשתיות מיליון דו 30-25מחוייבות עקרונית להקצאה של 

 .)זמת האקדמיהובי(מ "פ במסגרת תל"למו

ולעתים גם לקידום אסטרטגיה , מ משמש גם לליבון בעיות משותפות"פורום תל

כניות המחקר של והשתתפותה של ישראל בתשל אופן גיבוש  הלדוגמ. משותפת

   .האיחוד האירופי

  

  נת סינכרוטרון בגרנובליהמתקן האירופי לקר

חברות ה. שבצרפת בגרנובל תפת כחברה במתקן לקרינת הסינכרוטרוןישראל משת

פרוייקט . ו לצורכי המחקר שלהםמאפשרת לחוקרים ישראליים להשתמש בבמתקן 

 ,דמי השתתפות השנתית הם כמיליון דולר בשנה. מ"מסגרת תלגם הוא בעל ופזה 

  .אחוזים 85%-ת הוא כ"מזה חלקה של ות

  

  

  

  



77 
 

  נוספות תמיכה קרנות 

  )B.S.F( ב"ארה- לאומית ישראל-ן הדוהקר

מדע ה מיבתחולקדם נושאים  במטרה ,ב"ישראל וארהידי ב 1972בשנת  נוסדהקרן ה

ולסייע ולתמוך בשיתוף פעולה ביניהן  ,טכנולוגיה שלשתי המדינות יש עניין בהםהו

שיתוף הפעולה אמור לבוא לידי ביטוי בתוכניות מחקר ובמחקרים . אלה מיםבתחו

וכן בארגון כנסים וסמינרים  ,ישראלים ואמריקניםמדענים  לשמשותפים 

שפירותיה משמשים קרן שמורה  זהב הקימו לצורך "ישראל וארה. משותפים

, מתן מענקי מחקר לשלוש שניםכגון  ,לאומית-הדו הקרןלמימון פעולות שונות של 

בשנים הראשונות תמכה הקרן במחקרים . ארגון סדנאות מחקר ותפעול שוטף

חדשים  תמיכה ומאוחר יותר נוספו תחומי ,ום מדעי החיים ומדעי הטבע בלבדבתח

מיליון  11.5הקרן על  ה שלהיקף תקציבעמד  2007בשנת . במדעי החברה וההתנהגות

  . דולר

  

  )GIF(ישראלית למחקר ופיתוח מדעים -הקרן הגרמנית

 ,קמתהההסכם חתמו על של גרמניה וישראל שרי המדע  .1986קרן נוסדה ביולי ה

כדי לקדם את  קמההקרן  .והכנסת והבונדסטאג הכירו בה כגוף סטאטורי עצמאי

יחזק מדעי מתוך הכרה ששיתוף פעולה  ,קשרי המדע והטכנולוגיה בין שתי המדינות

  . פ לתועלתן"את קשרי הידידות וההבנה בין שתי המדינות ויקדם את המו

. גרמניה ובישראלום בהקרן תומכת במחקר בסיסי ובמחקר יישומי למטרות של

אום עם יבת ,מועצת המנהלים. קרן שמורה יה שלמחקרים אלה ממומנים מפירות

הקרן מקיימת גם . יזכו לתמיכהקובעת את נושאי המחקר ש ,ממשלות המדינות

  .כנסים בנושאים מוגדרים

  . שנהבמיליון דולר  12- כמסתכם ב ההיקף פעילות
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  (BARD)ראל יש-ב"פ חקלאי ארה"לאומית למו-קרן דו

לקדם מחקר בסיסי  במטרה ,ב"ישראל וארהממשלות  בידי 1975קרן נוסדה בשנת ה

פעילות זו ממומנת . ויישומי משותף בתחום החקלאות לתועלת שתי המדינות

הקרן  מענקי. שתי המדינותכספי שווה בשווה בנבנתה ש ,קרן שמורה יה שלמפירות

  .כנסיםבורנטים ודוקט-בתרב והם כוללים גם תמיכה, הם נדיבים

  . מיליון דולר 4.0של הקרן מסתכם היקף הפעילות השנתי 

  

  שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל קרן בת

 ,1958שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל נוסדה בניו יורק בשנת -קרן בת

הנהלה בת חמישה ש ין לקר. והיא קרן שמורה הפועלת במסגרת האקדמיה למדעים

עילותה המדעית ממונה חבר יועצים של מדענים ישראלים מכמה חברים ועל פ

  . הוא נשיא האקדמיה הלאומית למדעים הקרן נשיא .דיסציפלינות

. בנושאים חדשים הראויים לקידום בארץ מיוחדוב ,הקרן תומכת בפעילויות מדע

למפגש , המחקר הבסיסי בישראל תחומילפיתוח הידע ב וקדשיםשבע מ סמינרי בת

דיונים , הרצאותמסגרת ולחילופי מידע ורעיונות ב ,ל"חוהארץ ומים מבין מדענ

  . וסדנאות

דוקטורנט -מעניקה מלגות בתר, חוקרים צעיריםתומכת בדה רוטשילד  עשב קרן בת

ומסייעת לסטודנטים , כגון גנום האדם וקרינת הסינכרוטרון ,נושאיםלחקר 

- וציה ומערכות מיקרוכגון אבול ,שונים מחקר תחומי תחנוהקרן ב. מצטיינים

  .חוקר- מלגות רופאגם ומעניקה , מכניות

  . דולר 180,000 - כהוא שנתי ה התקציב
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  הסגל האקדמי מלגות ותוכניות לפיתוח

  מלגות אלון

. מדענים מצטיינים בראשית דרכם המדעית תטיתוכנית מלגות אלון מיועדת לקל

ללא מכסה וישית הצטיינות אשל על בסיס ופועלת  ,התוכנית היא תחרותית

אלון בתום שלוש מקבלי מלגות האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט את . מוסדית

גובה המלגה הוא . ולכלול את מימון משרותיהם בתקציבן הרגיל ,שנות המלגה

החל . אלון מלגות 30-20בכל שנה מוענקות . כגובה עלות השכר הממוצעת של הסגל

 29- כ של גובה בפעמי -מחקר וציוד חד גם מענק המלגמקבל מקבל כל  ,ן"שנת תשב

בהיקף מלגות אלון מקבלי של ת שלושה מחזורים "בכל שנה מממנת ות. אלף דולר

 .)מקבלי מלגות 69ג היו "כ- ב ו"כ, א"כ יםבמחזור הלדוגמ( מדענים 70-60של 

 .ח"שמיליון  11.4למימון שלושת המחזורים היה ה "בתשסהועבר שהסכום הכולל 

  .₪יליון מ 17.4ט "ובתשס

  

  מלגות מעוף למרצים ערבים

מטרת התוכנית היא לעודד קליטת חברי סגל אקדמי ערבים במערכת ההשכלה 

מוסדות האקדמיים ערבי בממוצא חברי הסגל האקדמי  ם שלמספר. הגבוהה

נעשה מאמץ  ,ת"בשיתוף עם ותו ,ביוזמת קרן כהנוף מקנדה. שוליהוא בישראל 

למרצים ערבים  ותמדי שנה מוענק. וניברסיטאותלקדם מרצים ערבים מצטיינים בא

משך המלגה  ,הליכי הבחירה. שנתיות בכל מחזור- מלגות תלתארבע עד שש 

  . מלגות אלוןאלה של וההתחייבויות האוניברסיטאות זהים ל

בכל שנה  מוענקותבמסגרת זו . מכללותהחברי הסגל של בפני התוכנית פתוחה גם 

 תחצימ דעבגובה של ת היא "השתתפות ות .מלגות למכללותשתיים עד ארבע 

  .₪מיליון  2.1ט "ת בתשס"השתתפות ות. מהעלות השנתית של התוכנית
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  קידום הוראת המדעים והטכנולוגיה

מטרת התוכנית היא לקדם את הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות 

. אלה לגבש סגל בכיר בתחומים במטרה, ולחזק מחלקות קיימות בהוראות המדעים

את הפוטנציאל  גדיללהמתוך מגמה  ,לפריפריה רובםב יםופנממקבלי המלגות 

שלושה עד שישה מקבלי בכל מחזור מאושרים . טכנולוגי באזורים אלהוההמדעי 

  .בארץ כל האוניברסיטאותב המלג

חלקה . י והאוניברסיטאות"רש –א "הם קרן סאקטבתוכנית השותפים העיקריים 

א על פתיחת "ת בתשס"במקביל החליטה ות .בעלותם אחוזי 20ת הוא "של ות

מטרת  .הוראת המדעים מימלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחושל מסלול נוסף 

פנייה של ולעודד  ,חיזוקו של הסגל באוניברסיטאותללתרום לחידושו והיוזמה היא 

 .שנתיות- מלגות קיום ומחייה תלת מעניקההתוכנית . תחומים אלהלדוקטורנטים 

  .ט התכנית לא תוקצבה"בתשס. ותשבעה מקבלי מלגד נבחרו "סבתש

  

  דוקטורנטים-מלגות לבתר

נוסף  מעמדבעולם המערבי הגבוהה  להבמערכת ההשכ צמחבשנים האחרונות 

ה היו במערכת "בתשס .דוקטורנט- בתר -כניסה לחיים האקדמיים הבמסלול 

  . דוקטורנטים-בתר 773ההשכלה הגבוהה בישראל 

וכדי לעודד מסיימי תואר שלישי ללמוד  ,דוקטורנטים- לקדם בתרלחזק ומטרה ב

  :ת שני עקרונות"ותאימצה , במוסד אחר מזה שבו סיימו את לימודיהם

  .דוקטורנטים-הבתרשל מלגות המימון אחוזים מ 50-תף בישת האם-מוסד ,האחד

" רמת סף"ט "ההשתתפות היא מעבר לשנת בסיס תשנ: קרון השינוי השולייע ,השני

  .ימון דוקטורנטים חדשים ונוספים לכלל המערכתבמ

 88עבור ח "שמיליון  2.7בתוכנית ת "של ותעלות ההשתתפות היתה ה "בתשס

מקבלי  96עבור  ח"שמיליון על שלושה זו  עלות העמדו "בתשס. ותמקבלי מלג

  .₪מיליון  7.9ט הוקצב "בתשס .גותמל
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  מלגות ביכורה

ת לאתר תחומים חדשניים החסרים "ותחליטה וה ,האקדמיה למדעיםבהמלצת 

דוקטורנטים שיבצעו את עבודתה - במערכת ולסייע במימון מלגות לבתר

ל ובתור ההשתלמות יקלטו בסגל האוניברסיטאות "באוניברסיטאות מובילות בחו

ט "בתשס. כל שנהבמענקים  חמישה עד שישה כנית פועלת בהיקף של והת. בארץ

  ח"מיליון ש 2.2הוקצב 

  

  ידום קשרי חוץתוכניות לק

תוכנית מיוחדת בשיתוף עם משרד החוץ ת "ותח הפעילה "בשנת תשנ - "תמוז"

. בארץ טדוקטור- משתלמים זרים ללימודי תואר שלישי או בתרם של להבאת

  .ג"לסיומה בשנת תשסהגיעה התוכנית 

ת מענקים להשתלמות למדענים צעירים "באמצעות אונסקו מייעדת ות - "אונסקו"

ה "מלגות ובשנת תשסשתי  הוענקוד "בתשס. מדינות העולם השלישימצטיינים מו

  .מלגה אחת

  

  ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח"מלגות ע

מטרת התוכנית היא להכשיר עתודה לחברי סגל בתחומי מדעי הרוח ולעודד 

לימודים בתחום זה של תלמידים מצטיינים כדי לסייע בהקטנת משך ההכשרה 

 ,מלגות מחייה ומחקר לדוקטורנטים מצטיינים מעניקההתוכנית . חבר סגללהיות 

 15בכל מחזור מוענקות  .כדי לאפשר ללומדים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים

. מלגות 45- בכל שנה נתונה כובסך הכול מוענקות , כל אחתמלגות לשלוש שנים 

 43עבור  ח"שון מילי 2.2של היקף ד היתה ב"בשנת תשסבתוכנית ת "השתתפות ות

  .₪מיליון  2.6ט הסכום שהוקצב "בתשס , מקבלי מלגה
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  לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה הש נחמי"מלגות ע

במסגרת התוכנית ניתנות מלגות מחייה לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות 

ובסך , לשלוש שנים כל אחתמלגות שבע בכל מחזור מוענקות . ללימודי תואר שלישי

  .₪מיליון  1.2ט הוקצב סכום של "בתשס . הבעלי מלג 21- כל שנה  כבהכול יפעלו 

  

  ש המר לתלמידי תואר שני"מלגות ע

התוכנית מעניקה מלגות לסטודנטים שסיימו לימודיהם בהצטיינות באחד מן 

והמשיכו ללמודי תואר שני באחת  ,המוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

עודד את ההצטיינות במוסדות להשכלה גבוהה מטרתה ל. טאות בארץהאוניברסין מ

. אלהולהגביר את הניידות בין האוניברסיטאות למוסדות  ,שאינם אוניברסיטאות

 1.0ט הוקצב סכום של "בתשס . מלגות 12בכל שנה  ותמוענקבמסגרת התוכנית 

  . ₪מיליון 
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  ת ומדעי הרוח"מודל ות: נספח א

   קירש' א' גרוסמן ולפרופ' ש' קין לפרופמוצ' ג' מכתבו של פרופ
  

  2006באפריל  19

  
  לכבוד 
  שלמה גרוסמן' פרופ
  אורי קירש' פרופ
  ירושלים, ת"ות
  

  ,נ"א

במרס  13-ת ב"הובא בזאת לידיעתי כי ברצונכם לקבל סיכום בכתב של דבריי לות
ת מממנת כיום את הפקולטות למדעי הרוח בישראל ואת "בדבר הדרך שבה ות

  .שבהן ניתן לשנות את מודל המימון הדרכים

  :בדבריי התייחסתי לנושאים אלו
  ת והמימון הפנימי של האוניברסיטה"מודל ות .1
 הוראה מוצלחת ומצוינות במחקר: ת"מטרותיו של מודל ות .2
 תמחור ומימון במדעי הרוח .3
 עלויות תשתית .4

  ת והמימון הפנימי של האוניברסיטה"מודל ות. 1

וני היא שהאוניברסיטאות החלו לממן את היחידות הסיבה שנושא זה הוא כה חי
ת בחלוקת "הפנימיות שלהן על פי הקריטריונים המיושמים במודל המימון של ות

תוך שינויים , האוניברסיטה העברית אימצה. כספים בין האוניברסיטאות השונות
. 1997ת לחלוקת הכסף בין יחידותיה החל משנת "את כללי מודל ות, מסוימים
גם . ת לא היו מודעים למצב זה"י לשמוע במהלך פגישתנו כי כמה מחברי ותהופתעת

ת ידוע היטב כי "לות, כפי שנאמר לי. ת"נמסר לי כי לא לתוצאה זו התכוונה ות
הקריטריונים שלה למימון אינם מודלים סבירים לצורך תקצוב פנימי 

ורות ואולם ברור כי כל גוף שלמעלה מחצי תקציבו בא ממק. באוניברסיטה
ממשלתיים יבקש להגדיל ככל האפשר את הכנסתו באמצעות היצמדות 

בכל מקרה יותר ויותר ישתמשו . לקריטריונים הכספיים של הארגון המממן
ת לצורך חלוקה פנימית אלא אם כן ייכללו "האוניברסיטאות בקריטריונים של ות

  .תמריצים שליליים במודל עצמו

  ת"מטרותיו של מודל ות. 2

  :ת יש שתי מטרות"ספי של ותלמודל הכ
אשר מביאה בחשבון הן את , לספק שיטה הוגנת של חלוקת כספים בין המוסדות. 1

  .צורכי הסטודנטים והן את המצוינות במחקר
המודל הנוכחי מעודד את האוניברסיטאות להעדיף שיעורים גדולים . א2

משוקללת ההוראה . שמשתתפים בהם סטודנטים רבים על פני סמינריונים קטנים
במדעי הטבע לעתים קרובות עיקר : הדבר מעורר בעיה. על פי מספר הסטודנטים
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אין התחשבות . והן ממומנות ממרכיב המחקר בהקצאה, הלימוד מתבצע במעבדות
ואולם במדעי הרוח הכשרת . תקציבית בסמינריונים לתלמידי התואר הראשון

המיומנות הבסיסית ? עמדו. התלמידים נעשית בדרך הטובה ביותר בסמינריונים
ואפשר להקנות , המוקנית בכל תחומי מדעי הרוח היא כתיבת מאמרים ועבודות

קריאה ותיקון של עבודות . עמודים 30–10אותה רק דרך קריאת מאמרים באורך 
וכך בזמן . כאלה דורשים יותר זמן ומחשבה מהערכת מבחן על בסיס כמותי

יש להבטיח , משקל מסוים במודלשהכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים זוכה ל
המודל הנוכחי אינו מעודד לימוד איכותי . תקציבים גם לסמינריונים לתואר ראשון

הוכח שלימוד איכותי לתואר הראשון במדעי הרוח . לתואר הראשון במדעי הרוח
קל יותר וחסכוני יותר לאפשר גישה . הוא נתיב עיקרי לשיפור המעמד החברתי

אך חינוך זה חייב להיות . עי הרוח מאשר במדעי הטבעללימודים גבוהים במד
  .תובעני בשביל שיהיה בו כדי להיטיב את האפשרויות המקצועיות של הסטודנט

  
הפקולטה . הפקולטות למדעי הרוח בישראל מצליחות יחסית ברחבי העולם. ב2

בדירוג  2005בשנת  36-למדעי הרוח באוניברסיטה העברית דורגה במקום ה
המקום הגבוה ביותר ,  Times Higher Education Supplementשל ההשוואתי 

הצלחה כזאת אינה מתבטאת . שהגיעה אליו פקולטה ישראלית בתחום כלשהו
  .אף שהיה ראוי להתחשב בה בתכנון מודל המימון, בהקצבה כספית

ציון של מצוינות במדעי הרוח דורש כתיבת ספרים או ההדרה ביקורתית של 
כיום רכיב המחקר של מודל המימון משוקלל רק על פי . יבותטקסטים בעלי חש

ויש בכך התעלמות מצורות הפקת המחקר העיקריות , מאמרים ודירוג של כתבי עת
כיצד יש לשקלל תוצרי מחקר שאינם מאמרים בהתחשב בעובדה שאין . במדעי הרוח

ר על פרסום של ספר שעב: הצעה אחת? מערכת אחידה לדירוג תוצרים מעין אלה
וזמן זה אף אינו מתקרב לזמן (ביקורת יש להעניק קרדיט של שלוש שנים לפחות 

ככל שהקריטריונים לכלילתה של הוצאה ). הדרוש להפקת ספר בתחומים מסוימים
כך יש להעניק זמן ארוך יותר , לאור ברשימת ההוצאות החשובות מחמירים יותר

  .כקרדיט על פרסום של כל ספר בהוצאה כזאת
בין , המערכת הנוכחית מייחסת משקל רב מדי לפרסומים באנגלית: ספתנקודה נו

, שלא כמו חבריהם במדעי הטבע, אך חוקרים במדעי הרוח. ספרים ובין מאמרים
פרופסורים לשפות . ברוסית ובספרדית, בגרמנית, גם בצרפתית מפרסמים רבות

ת ולספרות זוכים להכרה ולכבוד רק אם הם מפרסמים גם בשפה של הספרו
  .הלאומית שאותה הם חוקרים

  
. מצוינות במדעי הרוח דורשת הכשרה מתקדמת בפרקי זמן מגוונים מאוד. 1. ג2

הזמן הנורמטיבי הדרוש לכך דומה לזה , כמו פילוסופיה, בתחומים מסוימים
ובכלל זה התמחות , תחומים אחרים מבוססים על בקיאות נרחבת. שבמדעי הטבע

ל הסטודנט לתארים מתקדמים בתחומים אלה לכן ע. במספר שפות אזוטריות
  .להשקיע שנתיים עד שלוש שנים נוספות לפני שיוכל להתחיל במחקר בעצמו

  
במדעי הטבע יש עבודות דוקטור . התפוקה גם היא שונה, יתר על כן. 2. ג.2

או לחלופין נוצרות כאוסף של מאמרים , המדווחות על פריצת דרך מחקרית אחת
מתחומי מדעי הרוח על הממצא המחקרי לעבודת דוקטור בכמה . בתחום מסוים

מסיבה זו . לכלול סקירה אנציקלופדית של כל המחקרים הקודמים שנעשו בתחום
דוקטורנטים רבים במדעי הרוח אינם מצליחים לעמוד בדרישת האורך המרבי 

כיום אין התחשבות , במילים אחרות. לעבודה שקבעו רשויות המחקר שלהם
אין שום היגיון (ת לקבלת תואר דוקטור בתחומי הדעת השונים בדרישות השונו

מאחר שדרישות אלה , בכפיית הדרישות המחקריות של תחום אחד על תחום אחר
  ).לאומי-מוגדרות באופן בין
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  תמחור ומימון במדעי הרוח. 3

מכיוון שבמצבנו , ברור כי יש להפנות את רוב הכספים בישראל למדעי הטבע. א3
מדוע בכלל יש לתמוך , אם כן. המדעים חיוני להישרדות הלאומית הנוכחי קידום
והם  – םהנימוקים הרגילים לתמיכה במדעי הרוח הם אידאולוגיי?  במדעי הרוח

איננו , במילים אחרות. מנוסחים לעתים קרובות כזהות לאומית וכהבנת העולם
בין לא את ולא נוכל לה, יכולים לשמר את הזיכרון הלאומי שלנו ללא מדעי הרוח

  .שכנינו ולא את העולם ללא ההתמחויות המסופקות על ידי מדעי הרוח
המצוינות קלה יותר : יש סיבה נוספת ומכרעת להיטיב את מימונם של מדעי הרוח

להשגה בתחומי מדעי הרוח משום שעלויות המחקר בהם נמוכות מעלויות המחקר 
פגעתם קשות ביכולת , וחאם תפחיתו מיליון דולר מתקציב מדעי הר. במדעי הטבע

לסכום , בה במידה אם תוסיפו מיליון דולר לתקציב מדעי הרוח. המוסדית למימונם
במדעי הטבע הוספה או קיצוץ של סכום , לעומת זאת. הזה תהיה השפעה דרמטית

לכן התועלת השולית של כספים המוקצים למדעי הרוח עולה  .דומה ישפיעו אך מעט
נקודת המפתח אפוא היא . וקצים למדעי הטבעבהרבה על זו של כספים המ
מצוינות הנראית לעין במדעי הרוח תקל את גיוס : שלמצוינות יש השפעה יתרה
למצוינות בכל תחום שהוא יש . במיוחד מתורמים פרטיים, הכספים גם למדעי הטבע

והמצוינות במדעי הרוח גם זולה , השפעת משוב על גיוס כספים לתחומים אחרים
מצוינות אקדמית נראית לעין מביאה . קלה יותר להשגה מבמדעי הטבעיותר וגם 

  .היא משפרת את דירוגה ואת מעמדה בעולם; תועלת למדינת ישראל
  
ת מסווה את הרווחיות האִמתית של כל תחומי הדעת "המודל של ות, יתר על כן. ב3

ח ליחידה "ש 100למשל , ת מקצה סכומים מוגדרים"מכיוון שאם ות, השונים
נראה הדבר כאילו התחום השני , ח ליחידה בתחום אחר"ש 600-תחום אחד וב

ת בחרה בסכומים "אך זאת רק משום שות. מועדף בהרבה על פני התחום הראשון
ת תהיה שהיא מבססת את הקצאתה לכל יחידה "תגובתה של ות. אלה כקריטריונים

ון כלכלי אך כל ארג. על פי עלויות ההוראה והמחקר בדיסציפלינות השונות
משום שכך התמורה נגזרת , המתקצב לפי עלות מסתיר את הרווחיות האמתית

לו היו היחידות השונות צריכות להתחרות . מהעלות ולא מהרווח או מההישגים
ההוכחה לכך היא עושרה היחסי . ייתכן שהתוצאות היו שונות למדי, בשוק החופשי

, במילים אחרות. מדעי הטבעשל אוניברסיטת חיפה כאשר לא הייתה לה פקולטה ל
בשוק החופשי היה אפשר לדרוש בהם שכר , אם מדעי הרוח באמת זולים יותר

, למשוך יותר סטודנטים ולהשיג מחזור גדול יותר מזה של מדעי הטבע, לימוד פחּות
ועל כן כמה מלימודי , שמעצם טיבם יש בהם המעצור של עלויות ההשקעה הגדולות

: המסקנה. יכולים להתחרות בשוק לימודי חופשי המדעים המדויקים לא היו
שאינה ידועה , תקצוב לפי עלויות משוערות אינו משקף יכולת קיום כלכלית אמתית

חוץ מתחומים נדרשים כמו תארים , ת"במקרה של מתקצב מונופוליסט כמו ות
  .מתקדמים במשפטים וברפואה

  
הגורם המוסדי המרתיע  בעיה אחת שאולי היא ייחודית לאוניברסיטה שלי היא. ג3

מעודדים את חברי הסגל להגיש בקשות . את הפקולטות מגיוס פרטני של כספים
אך הם זוכים לתגמולים שונים אם בקשתם הוגשה לקרנות מחקר , למענקי מחקר

מתוך הנחה , או תורמים פרטיים" תחרותי-לא"ארגון מחקר , שהוגדר תחרותי
  .וינות במחקרשהערכת עמיתים תחרותית היא סמן של מצ

חלוקת הכספים של ארגוני מימון לפי תחומי הדעת אינה . 1: שתי בעיות יש כאן
כך . לאומיים- אלא משקפת את סדרי העדיפות המחקריים הלאומיים והבין, שווה

תוך , יתוגמל מחקר מסוים משום שלקרן המממנת יש עניין בסוג מחקר שכזה
. 2. התפתחות האקדמית אם לאוהתעלמות מהשאלה אם סוג מחקר זה אכן תורם ל

מעצם מהותה מערכת מעין זו מטפחת את אותם חוקרים שאינם מקדישים זמן 
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ראוי לציין כי בימינו סומכים תורמים פרטיים על (לגיוס כספים ממקורות פרטיים 
  ).ועדות אקדמיות שיסננו את הבקשות למימון מחקר המובאות אליהם

וא לייצור ביורוקרטים אקדמיים ולא יזמים הפרופיל המחקרי האופטימלי מכוון אפ
ת "ות. ברור כי ההשכלה הגבוהה זקוקה למימון חיצוני גובר והולך. אקדמיים

או לא לתגמל אותו , צריכה לתגמל את גיוס הכספים על צורותיו השונות באופן שווה
אך , גם בדרך זו יגויס סכום גבוה יותר מללימודי רפואה מלימודי שומרית. כלל
המעוניינים ללמוד . ותה של הרפואה לא תוגבר באמצעות מערכת המימוןעדיפ

והעול התקציבי על האוניברסיטה ועל , )פרטי(שומרית יומרצו למצוא מימון עצמי 
  .משלם המסים הישראלי יקטן

  עלויות תשתית. 4

. תקציבי התשתית במדעי הרוח לא עלו בקצב שעלו תקציבי התשתית במדעי הטבע
וידוע כי העלויות , העלויות במדעי הטבע עולות בקצב מסחרר: ורותהסיבות לכך בר

אך הבעיה האמתית היא ההערכה . במדעי הרוח עולות בקצב אטי יותר
. הדיפרנציאלית של חשיבותן של המעבדה ושל הספרייה במערכת האוניברסיטאית

ואילו מעבדות המחקר , ת לא רואה בספרייה חלק ממשימת המימון שלה"אפילו ות
תכניות רכישה גדולות של . נחשבות חלק בלתי נפרד מהפרויקט האוניברסיטאי
עלויות , לאמתו של דבר. ספרים ומקורות מידע חיוניות למחקר במדעי הרוח

עלות ההוראה . התשתית במדעי הרוח גדלו במידה רבה בחמישים השנים האחרונות
ואולם . ה יחסיתהממוצעת לכל סטודנט לתואר הראשון במדעי הרוח היא אכן קטנ

עלויות התשתית בכללן אינן קטנות משום שהמצאת מכונת הצילום גרמה לעלייה 
בידעם כי מכונות צילום פירושן מכירת פחות , לים"המו. מסחררת במחירי הספרים

חיונית . קובעים את מחירי הספרים לשוק השבוי של הספריות הגדולות, ספרי לימוד
אפשר הוצאת כספים יעילה יותר ברמה אשר ת, כאן תכנית פיתוח לאומית

הצעד . מחלקות' למזג'לעתים קרובות דורשים מהפקולטות למדעי הרוח . הלאומית
  .הראשון יוכל להיות מיזוג לאומי של העלויות הגבוהות יחסית של ספרייה ותשתית

  מסקנה

במערכת הקצאת כספים ביורוקרטית מדעי הרוח אינם עומדים בתחרות עם 
כגון (רות מכיוון שרובם מייצרים מוצרי נישה במהותם הפקולטות האח

 Louis Vuitton Moetוגם  Robert Maxwellגם ). אגיפטולוגיה או תלמוד
Hennessy כי ניתן לשווקם , הוכיחו כי מוצרי נישה יכולים להיות רווחיים מאוד
לנוכח העובדה שאי , כיצד ניתן להחיל מודל זה על האוניברסיטאות. במחיר גבוה

שוקי האוניברסיטה מוגדרים ? לשווק אגיפטולוגיה כפי שמשווקים שמפניה אפשר
אך לא ביחס של אחד , ליוקרה יש ויש השפעה על המימון. במונחים של יוקרה

כמו , שמדינה ענייה יחסית כמו ישראל, כפי שציינתי לעיל, טעָנתי היא. לאחד
העניין הוא שכלכלה . שהיכולה להרוויח הרבה ממוצרי ני, מדינות מתפתחות אחרות

התמקדות יתר . בעלת אפשרויות מימון מוגבלות זקוקה למספר רב של מוצרי נישה
במספר מועט של מוצרים עלולה להביא לקריסה פתאומית כאשר השוק של מוצר 

קקאו , חשבו על מדינות שבהן הכלכלה תלויה במכירת בננות(ייחודי יקר מתמוטט 
, רסיטאות בישראל לפזר את מוצרי המחקר שלהןיש לעודד את האוניב). או קפה

יש לתגמל אותן ביתר שאת על מצוינות . במקום לרכז אותם במחלקות ייחודיות
  .ללא קשר למקור הכסף, יוקרתית וגם על יכולתן להפוך מצוינות זו למימון מוגבר

  
יש השלכות חברתיות , הארגון המממן העיקרי, ת"ברור כי למודל התקצוב של ות

מודל מעין זה חייב להיבנות גם על בסיס של גישה להשכלה הגבוהה וגם . ותיותואיכ
, אינני מאמין כי ניתן להשיג אף אחת ממטרות אלה. על השגת מצוינות במחקר
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ללא מודל , מערכת חינוכית ודמוקרטית אמתית במיטבה או מיזם מחקר אמתי
  .מימון אשר יעניק תמריצים נבונים להישגים במדעי הרוח

  
  

  ,בכבוד רב
  

  גבריאל מוצקין
  ש אחד העם"הקתדרה לפילוסופיה ע

  האוניברסיטה העברית בירושלים
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