
מידרדרתהישראליתהאקדמיה

לנפשהמדעייםהפרסומיםבמספר
13ה-למקוםירדהשנה20בתוךבעולם.ראשונהישראלהיתה1991כ-

סקופירדן סקופירדן

המח־תפוקתעלחרשמחקר

קרים

$TS1$המחקרים$TS1$

$DN2$המחקרים$DN2$מגלהישראליםטועניםשל

בעשו־הדרגתיתירידהחלהכי

רים

$TS1$בעשורים$TS1$

$DN2$בעשורים$DN2$הפרסומיםבמספרהאחרונים

ישראלהיתה1991בשנתלנפש.

מבחינתבעולםהראשוןבמקום

2003לשנתערמחקרים,פרסום

שני־שלישי,במקומותדורגה

העשירי,במקוםנמצאה2009ב-

2011וב-11למקוםירדה2010ב-

שא־ביותרהעדכנית)השנה

ליה

$TS1$שאליה$TS1$

$DN2$שאליה$DN2$למ־ירדההמחקר(מתייחם

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$-מוסרשערךהמחקר,13ה

המועצהבשיתוףנאמןשמואל

במשרדופיתוחלמחקרהלאומית

ירידהחלהכיגםמגלההמדע,

בש־וכיהפרסומיםבאיכותקלה

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$7002-1102ישראלנמצאה

המרינותבמדרג15ה-במקום

האקד־הפרסומיםאיכותבמרד

מיים,

$TS1$,האקדמיים$TS1$

$DN2$,האקדמיים$DN2$2005ב-בעור היתה2001-

12ה-במקום

המ־תפוקותאתמציגהרו״ח

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$שהןכפיבישראלוהפיתוח

מד־בפרסומיםביטויליריבאות

עיים

$TS1$מדעיים$TS1$

$DN2$מדעיים$DN2$הת־בץ־לאומית.בהשוואה

חומים

$TS1$התחומים$TS1$

$DN2$התחומים$DN2$מרעיבעיקרהיושנבדקו

החב־מרעיגםאךוהנדסה,הטבע

רה.

$TS1$.החברה$TS1$

$DN2$.החברה$DN2$ר״רעמדההמחקרצוותבראש

נועהר״רבווהשתתפוגץדפנה

נוספים.וחוקריםברזניאלהלביר,

אלף100ל-הפרסומיםמספר

5.651עלעומרבישראלנפש

בשווייץ,מהמספרמחציתכמעט

5.503עלשעומדבמרד,המובילה

דנמרק.נמצאתהשניבמקום

בעמודהמעוך
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בעולםהפרסומיםמכללמאחוזפחות

מהמקוםידדהישראלשנה:20תוך

13ה-למקוםמדעייםבפרסומיםה-

מעמודהמשך

שוודיה,ממוקמותדנמרקאחרי

אוסט־פינלנד,הולנד,נורווגיה,

רליה,

$TS1$,אוסטרליה$TS1$

$DN2$,אוסטרליה$DN2$,בלגיה,זילנד,ניוסינגפור

לישראלמתחתואירלנד.קנדה

קונג,הונגאנגליה,במדדנמצאות

ארה״בגרמניה,טייוואן,אוסטריה,

מהמח־במדד(.20ה-)במקוםוספרד

קר

$TS1$מהמחקר$TS1$

$DN2$מהמחקר$DN2$חוקריםפרסמו2011ב-כיעולה

גידולפרסומים451,21ישראלים

נמודאד2010לעומת%3כ-של

הפרסו־שלהשיאממספר%2בכ-

מים

$TS1$הפרסומים$TS1$

$DN2$הפרסומים$DN2$2008ב-לשנההישראליים

התרומהכיעודעולהמהדו״ה

העו־לפרסומיישראלשלהיחסית

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$נמ־לנפשהפרסומיםומספר

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$שנים.כמהזהירידהבמגמת

הפרסומיםשיעור2003בשנתבעוד

העולםפרסומימכללהישראליים

עמדהוא2010בשנת%92.1היה

ובשנתהעולם,מפרסומי%1על

בדירוגבלבד.%69.0כ-על2011

הפרסומים,מספרפיעלהמדינות

במקוםישראלנמצאה2011בשנת

2002בשנת21מקוםלעומת25

פרי,יעקבהמדעשרלדברי

חמורה.אזהרהנורתהם״הנתונים

זמןולאורךנוספתהשקעהללא

מעמדימשיךישראל,ממשלתשל

לקפואאולהידרדרבישראלהמדע

קדי־לזנקימשיךהעולםשארבעוד

מה״.

$TS1$.קדימה״$TS1$

$DN2$.קדימה״$DN2$למחקרהלאומיתהמועצהיו״ר

יצחקפרופ'המדע,במשרדופיתוח

מצביע״המחקרכיאומרבן־ישראל,

במדדרקאינהשההידרדרותכךעל

ניתןשבושטחבכלכמעטאלאאחד

שונות״.מדינותביןלהשוות

ממוסדגץדפנהד״רלדברי

המח־בראששעמדהנאמןשמואל

קר:

$TS1$:המחקר$TS1$

$DN2$:המחקר$DN2$שמ־הואלתופעהחלקי״הסבר

ספר

$TS1$שמספר$TS1$

$DN2$שמספר$DN2$ישראלשלהשנתיהפרסומים

הירידהגץ:דפנהד"ר

במיוחדעקביתהיא

ההשקעהשבהןבשנים

ירדההגבוההבהשכלה

עלהלאכמעטהאחרונהבתקופה

מספרבעודפעמים,כמהירדואף

מאשריותרעלהבישראלהתושבים

המפותחות״.המערביותבמדינות

בשיעור״הירידהגץ,לדברי

השניםלאורךעקביתהיאהמחקרים

שבהןבשניםובמיוחדהאחרונות,

ירדה.גבוההבהשכלהההשקעה

שלפריהםהפרסומיםרובבישראל

בישראלאיןהמחקר.אוניברסיטאות

בארצותכמוגדוליםמחקרמכוני

הצטמ־ההשקעהאםולכןאחרות,

צמה,

$TS1$,הצטמצמה$TS1$

$DN2$,הצטמצמה$DN2$שמפרסמים.חוקריםפחותיש

משקיעיםאחרותבמדינותבמקביל,

בישראלמדעייםפרסומים

451,21
יצאומדעייםפרסומים

2011ב-ביעזראל

פרסומים

נפעאלףלמאה

S6.5בישראל

בעזווייץ5.503

במדד()הראשונה

מדעייםפרסומים

מסךישראליים

201ב-בעולםהפרסומים

סקופירדן

מתקד־הםובמדע,בהשכלהיותר

מים

$TS1$מתקדמים$TS1$

$DN2$מתקדמים$DN2$במקום״.נשאריםאנחנובעוד

למרותכיעודעולהמהדו״ח

הפרסומיםבאיכותעלייהשחלה

מספרפיעלהנמדדתישראל,של

שלניתוחמחקר,כלשלהציטוטים

מראההעיקרייםהמחקרתחומי21

יחסיתמתונההיתהזושעלייה

שלמקומהולכןאחרותלמדינות

בשניםירדהאיכותבמדרגישראל

במדעיהתחומים.ברובהאחרונות

ומתמטי־החברההמחשב,הסביבה,

קה,

$TS1$,ומתמטיקה$TS1$

$DN2$,ומתמטיקה$DN2$יש־לפרסוםהציטוטיםממוצע

ראלי

$TS1$ישראלי$TS1$

$DN2$ישראלי$DN2$ביחסהעולמי.מהממוצענמוך

ישראל0ECD-nמדינותלממוצע

בשמונהלממוצעמתחתנמצאת

5002-1002בין21מתוךתחומים

המובילותחמשביןדורגהישראל

2011ב-ואילותחומים,בשבעה

תחומים.בשנירק2007

מה־העולהנוסףמענייןנתון

מחקר

$TS1$מהמחקר$TS1$

$DN2$מהמחקר$DN2$מה־1995%03ב-כימראה

פרסומים

$TS1$מהפרסומים$TS1$

$DN2$מהפרסומים$DN2$לחוקריםמשותפיםהיו

2011ב-מחו״ל.וחוקריםבישראל

מכלל%64עלכברזהנתוןעמד

הפ־רובהישראליים.הפרסומים

רסומים

$TS1$הפרסומים$TS1$

$DN2$הפרסומים$DN2$בתחומיהםהמשותפים

עםנעשוורובםוההנדסה,המדעים

וד־אירופהקנדה,מארה״ב,חוקרים

רום־מזרח

$TS1$ודרוםמזרח$TS1$

$DN2$ודרוםמזרח$DN2$.אסיה

סקופירדן
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Peris or perish?

Israel producingfewer

scientificstudies per capita
Dropsfmm topworldwide research publisheto No. 13 in 2011

Yarden SkopYarden Skop

The number of scientific

studies per capitain Israel

has graduallydeclined over

the past few decades, accord-

ing to new study.While in

1991 Israel was number one

worldwide in the number of

scientific studies published

per capita,by 2011 it had

dropped to number .31

The studyby the Samuel

Neaman Institute for Na-

tional PolicyResearch and

the Science and Technol-

ogy Ministry's National

Council for Research and

Development also shows

slightdecline in the quality
of research published.From

2007 to ,1102the latest year

for which figuresare avail-

able, Israel was ranked 15th

in the qualityof itsresearch,

while from 2001 to 2005 it

was ranked 12th.

The study,headed by Dr.

Daphne Getz, revealed that

in 2011 Israeli researchers

published 451,21studies,

which is percent more than

in 2010 but percent lower

than the highpointof Israeli

publications,which was in

.8002

The number of scientific

publicationsper 000,001peo-

piein Israel is ,5.651almost

half the number in Switzer-

land, which leads the world

in terms of scientificpublica-
tions.In second placeisDen-

mark, followed by Sweden,

Norway, Holland, Finland,

Australia, Singapore, New

Zealand, Belgium, Canada

and Ireland. Below Israel are

Britain, Hong Kong, Austria,

'The figuresshould

sound warningbell.

Without additional

investment, the

status of science will

continue to decline.'

Taiwan, Germany, the Unit-

ed States and Spain.
The report also shows that

Israel'sportionof the world's

scientificpublicationsisalso

in decline. While in 2003 Is-

rael published 92.1percent

of research, by 2010 that fig-
ure was down to percent,

and in 2011 ithad declined to

69.0percent.

"The figuresshould sound

warning bell,"Science and

Technology Minister Jacob

Perry said. "Without addi

tional investment and over

time, the status of science

in Israel will continue to de-

cline or will remain static,

while the rest of the world

continues to surge forward."

According to the chair-

man of the National Council

for Research and Develop-
ment, Prof. Isaac Ben-Israel,

"Israel is now reaping the

fruitsof itsinvestment in sci-

ence and technologymade

few decades ago."

Getz, who led the re-

search, said partial ex-

planationfor the figuresis

that the number of scientific

studies has not increased and

has even declined at some

points,while Israel'spopula-

tion continued to grow at

greater rate than developed

Western countries.

Getz said one encourag-

ing figure was that since

the mid-1990s, the qualityof

publicationsfrom Israel was

higherthan the world aver-

age, and since 2000 the num-

ber of times Israeliresearch

has been quoted an index

of quality is higher than

average for OECD member

countries.

However, the studyshows

that Israelisbelow the OECD

average in terms of quotes in

eightout of 21 fields
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