
לוירותי

־מענקלעהשאליוהמשבר

־הישראהגבוההההשכלהרכת

כתוצאההאחרון,בעשורלית
תקציביתשחיקהכושל,מניהול

־האקדבסגלהגידולוהקפאת
שלבהידרדרותגםמתבטאמי,

־בדירוהישראלייםהמוסדות

־עיואולםהבינלאומיים.גים
שנחאידירוגנתונישלבוד

המובילותלאוניברסיטאות
־מגבאחרונה,שפורסםבעולם,

העברית,האוניברסיטהכילה

־ואוניברויצמןמכוןהטכניון,
לשמורמצליחותאביבתלסיטת

ברשימה.מובילמיקוםעל
סהישראהאוניברסיטאות

50ביןלהתברגהצליחוליות

סבתביותרהטוביםהמוסדות
ס)הטהמחשבמדעיכמוחומים

אביב(,תלואוניברסיטתכניון
סהעב)האוניברסיטהמתמטיקה

סוהנויצמן()מכוןכימיהרית(,

זאת,עם)הטכניון(.חשמלדסת
התווסס2016–לשנחאילדירוג

תחומיםשלשורהלראשונהפו
האוניברסיטאותשבהםהנדסיים

מצטיינות.אינןהישראליות

סלהאמוריםהאלההנתונים
לתעשייתאזהרהנורתדליק

שהאקדמיההמקומית,ההייסטק
עבורהביותרהיקרהמשאבהיא

סומהנמהנדסיםלהומספקת—

ההייסתעשייתאיכותיים.דסות
ממחסורסובלתהישראליתטק

הנובעמתאים,אדםבכוחחמור
סהבוגבמספרתלולהמצניחה

במתמטיקההמחשב,במדעירים

האחרון.בעשורובסטטיסטיקה
סהנדלימודיהלומדיםשלחלקם

יחסיתיציבותעלשומרדווקאסה
שיעורומהווההאחרונותבשנים

הלומסמכלל18%שלמשמעותי

היעדרולכן—ראשוןלתוארדים
האוניברסיטאותשלההצטיינות

מפתיע.הואזהבתחום
איכותיאדםבכוחמחסור

בעלבסיסיאתגרהואלתעשייה

סשחיכמוטווח,ארוכותהשלכות
ישראלשלהתחרותיתביכולתקה

שמשקיעותהעולםמדינותמול
בתחום.תקציבים

ידיעלנערךשנחאימדד

הסיניתג'יאטונגאוניברסיטת
האמיניםהדירוגיםאחדונחשב

המתפרסמיםהאקדמיהבתחום
מתייחסהדירוגבעולם.בקביעות

במוסדות,המחקרלאיכותבעיקר

אינדיקטורים,כמהעלומבוסס
והבוגריםהסגלחברימספרכמו

ספיומדליותנובלבפרסישזכו
הופיעשבהםהפעמיםמספרלד,

באוניברסיטאותחוקרשלמאמר

המובילים,המדעייםהעתבכתבי
מספרעלהמתבססיםודירוגים

סחושלמאמריםשבהןהפעמים
סעמיידיעלצוטטובמוסדקרים

ל–500מתייחסהדירוגתיהם.

שנס1,200מביןאוניברסיטאות,
שנה.מדיבדקות

מדינות,פיעלבבדיקה
בעוס13במקוםישראלממוקמת

ודנמרק,בלגיהלסין,בצמודלם

לרשימתלהכניסשהצליחהאחרי
המוביסהאקדמייםהמוסדות100

המדינותאוניברסיטאות.שתילים
ברשימהישראלמעלשמדורגות

בריטניה,ארה"ב,הסדר()לפיהן

קנדה,אוסטרליה,שווייץ,יפן,
ושוודיה.הולנדצרפת,גרמניה,

ירידה"חלה
בתפוקה"משמעותית

מתפרסמיםהאלההנתונים

אוריפרופ'שכתבעבודהבמסגרת
נאמןשמואלבמוסדחוקרקירש,

יו"רסגןבעברששימשבטכניון,
)ות"ת(ותקצובלתכנוןהוועדה

גבוההלהשכלההמועצהשל

סדינתוניעיבודמלבד)מל"ג(.
מצבואתניתחקירששנחאי,רוג

לפיבישראלהמדעיהמחקרשל

ומספרבישראלהמאמריםתפוקת
שלהם.האקדמייםהציטוטים

TheMarker שבועייםלפני

שלךקולגותשלעבודהפירסם
־שהגינאמן,שמואלבמוסד

מידרדרתישראלכילמסקנהעו
־בההמדעיתההשפעהבדירוג

אבלאחרות.למדינותשוואה

ראינוהטבלהעלכשהסתכלנו
בדירוגמאודקרוביםשאנחנו

אומרשזהלהיותיכוללארה"ב.
מאשריותרהמדדיםעלמשהו

ישראל?על

סישאבסולוטי"באופןקירש:
לארה"ב.קרובהלאאפילוראל

סבאקדשונותמדידהגישותיש
מספרפרסומים,מספרי—מיה

סציממוצעילנפש,הפרסומים

מאמריםמספרילפרסום,טוטים
הפרסומיםבעשירוןהנמצאים

בעשירוןאוביותרהמצוטטים
ביותר,היוקרתייםהעתכתבי

סבשישנכתבוהפרסומיםמספר

עםאוהתעשייהעםפעולהתוף
ואפילומחו"ל,אוניברסיטאות

משקלעםאלהכלשלשילוב

השיטותכלמדד.לכלשונה
מהןאחתכללביקורת,זוכות

התוצאותאתלהטותיכולה

שיטהואיןאחר,אוזהלכיוון
אחת".מושלמת

המדדיםלפיישראלשלמצבהמה
שלך?

המחקרתחומי"במרבית

במקוםנמצאתעדייןישראל
האיכותיים,במדדיםיחסיתטוב

סשהמאהציטוטיםמספרכמו
הירידהלמרותמקבלים,מרים

ואולםהאחרונות.בשניםשחלה

המייצגיםהכמותייםבמדדים
פרסומיםמספריכמו—תפוקה

סבממשמעותיתירידהחלה—
ישראל".שלקומה

לאותהבדיוקשהגעתנשמע

מסקנה.
סשפורהמדדיםאבל"נכון.

סהאוניברסילכלהתייחסוסמו
אתבדקוולאאחת,כמקשהטאות

ביניהן.ההבדלים

האוניברסיטאות?לגביגיליתמה
הגבוההפרסומים"מספר

הואהאוניברסיטאותמביןביותר
במידה—אביבתלבאוניברסיטת

לרפואה,הספרביתבגללרבה

בפרסומים.עתירתחוםשהיא
האוניברסיטהמדורגותבהמשך

הפסממספר75%–כעםהעברית,
אביב;תלבאוניברסיטתרסומים

)כ–ויצמןומכון)כ–60%(;הטכניון

לפרסוםהציטוטיםממוצע35%(.
ויצמן,במכוןהואביותרהגבוה

הרחבההפעילותבשלרבהבמידה
שהםהחיים,מדעיבתחומישלהם

סלפרגבוהציטוטיםממוצעבעלי

סהאוניברסימדורגיםבהמשךסום.
מממוצעכ–60%עםהעברית,טה

ויצמן,במכוןלפרסוםהציטוטים
)כ–55%(אביבתלאוניברסיטת

)כ–50%(".והטכניון

כשבר־אילן,מאוכזביםאנחנו
לאהבולטותהמכללותאוחיפה

להעפילאולהשתלבמצליחות
שאיןמתברראבלבדירוגים,

למדעיהפקולטותכיסיכוי,להן

־הצהתוצאות.אתמטותהחיים
־כלמשפטים,כמובתחומיםלחה

לאבלשנותאופסיכולוגיהכלה,
בדירוגיםלאוניברסיטאותתועיל

בינלאומיים.

הםוהחברההרוחמדעי"נכון.
והשפעתםלמדידה,מאודקשים

ולכןכמותיים,במדדיםמועטה
אובמשפטיםמעולותמחלקות

אתיטולאלרובבפסיכולוגיה

האוניברסיטאותלטובתהדירוג
סטוהבינלאומייםהמדדיםהאלה.

סבתהמצבאתלשקףכדירקבים
והטכנולוגיה".המדעחומי

זרותבחברותתלויים
שלההשפעהלמדע.נחזוראז

זה—נשחקתהישראליהמדע
החוקריםשלהחדששהדוראומר

פחות?מוצלח

הישגיםישהישראלי"למדע
עדייןהואכלליובאופןבולטים,

החוקריםבעולם.מאודמוערך
בחמישהזכוהישראליתבאקדמיה

יוקרתייםובפרסיםנובלפרסי

סהאחבשניםאחריםבינלאומיים
גבוהבשיעורזוכיםוהםרונות,

המחקרקובעים:המדדיםכל
משברבפניעומדהישראלי

האקדמיהבצמרתמכובדמקוםתופסאמנםבישראלאוניברסיטאותארבעשלהמחקר
2016שנחאילדירוגרביםמחקרבתחומינסיגהנרשמההאחרוןבעשוראך—העולמית

מצטיינותאינןהישראליותשהאוניברסיטאותהנדסייםמקצועותשלשורהלראשונההתווספו
ההשכלהבתקציב"ההפחתהמזהיר:בטכניוןנאמןשמואלממוסדקירשאוריפרופ'בהם

בתעשייה"המעולההאדםבכוחלפגועעלולההגבוהה

ב-2016-2007*ישראל,אוניברסיטאותשלכללידירוג האוניברסיטאותדירוג

50

101-150

200-151

300-201

400-301

500-401
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

העברית

ויצמן

בן־גוריון

בר־אילן**

אביבתל

הטכניון

ARWU מנתוניעיבודבטכניון,נאמןשמואלמוסדמקור:

ב-2016לדירוגנכנסה**לאב–2014מהדירוגויצאהלסירוגין400–500במקומותנמצאתחיפה*אוניברסיטת

לכתבהקשראיןלמצולמיםרון.אלוןצילום: השומרבתלרפואיותלסימולציותבמרכזירושלים,והדסהת"אמאוניברסיטתלרפואהסטודנטים
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הנדסיים)* בתחומים - 2016(ב- 2015ב- בישראל האוניברסיטאות של עולמי דירוג אביב בתל מתמטיקה בטכניון, תלמדו מחשבים

הנדסת
סביבה

הנדסה
כימית

הנדסת
חומרים

הנדסה
מכנית

הנדסת
חשמל פיזיקה כימיה מתמטיקה מדעי

המחשב
כלכלה כללי דירוג**

)39(הטכניון )44(מכוןויצמן  האוניברסיטה
)33( העברית

)18(הטכניון
 אוניברסיטת

)20( אביב תל
50-0

 אוניברסיטת
אביב תל

האוניברסיטה
העברית הטכניון 75-51

 אוניברסיטת
אביב תל האוניברסיטה

העברית הטכניון
האוניברסיטה

העברית  אוניברסיטת
אביב תל

האוניברסיטה
העברית 100-76

ויצמך ומכון ויצמן ומכון

האוניברסיטה
העברית הטכניון האוניברסיטה

העברית הטכניון אוניברסיטת
בן־גוריון ויצמן מכון 150-101

אוניברסיטת
בר־אילן

 אוניברסיטת
אביב תל

אוניברסיטת
בר־אילן

 אוניברסיטת
אביב תל 200-151

האוניברסיטאות  אוניברסיטת
 אביב תל

ויצמן ומכון
בן־גוריון,

 אביב תל
והעברית

 אוניברסיטת
אביב תל

 אוניברסיטת
אביב תל 300-201

אוניברסיטת
חיפה

 האוניברסיטה
 מכון העברית,

והטכניון ויצמן
400-301

ARWU מנתוני עיבוד בטכניון, נאמן שמואל מוסד מקור: בדירוג ביותר הגבוה המיקום = 1** האנרגיה והנדסת האזרחית ההנדסה בתחומי לדירוג להכנס הצליחו לא הישראליות *האוניברסיטאות

אליהו גיל צילום:

 כיום, "המציאות קירש: אורי פרופ'
 פוגעת בתקציבים, מתמשכת ירידה של

 לחקור. האוניברסיטאות של ביכולתן
 כוחות לשלב יידעו שלא אוניברסיטאות

להתקיים" להמשיך יתקשו התעשייה עם

; -

לכתבה קטר אי! למצולמים מילרוד. מוטי צילום: לתו״ל" עוזבים מהם רבים אבל מוצלח, פחות לא הישראלים החוקרים של החדש "הדור ויצמן. מכון

 מחקר, מענקי בהשגת הצלחה של
טכנו ובהעברת פטנטים ברישום
לתעשייה. לוגיות

 החוקרים של החדש "הדור
 תחומים אבל - מוצלח פחות לא

 חמור במצב נמצאים מסוימים
 לחו״ל עוזבים וחוקרים ביותר

 אוניברסיטאות עבור וכותבים
הק ממדיניות נובע זה אחרות.

 הסגל חברי במספר הגידול פאת
 משמעותית והפחתה האקדמי,
למ הגבוהה ההשכלה בתקציב

 הידרדרות הקודם. בעשור חקר
 עלולה והמחקר ההוראה רמת

יינ הארוך שבטווח לכך לגרום
 כוח של האספקה מקורות זקו

 עתירות לתעשיות מעולה אדם
הידע".

כן? מי אז משקיעה, לא המדינה
העי המימון מקור 2012"ב-

 שילוב היה ופיתוח למחקר קרי
 זרים ומקורות עסקית יזמות של

 היה הציבורי המימון ).84%(
עשו שני השוואה, לשם .12%
 היה היחס ,1991ב- כן, לפני רים

 הנד מערכת כיום אז .50%-50%
 דע־הנדסה-טכנולוגיה-חדשנות

 רבה במידה תלויה הישראלית
ובחב בין־מדינתיות בהשקעות

זרות". רות
 הפעולה בשיתוף קשור בטח זה

 לתעשייה האקדמיה בין המחקרי
בו. מצטיינת שישראל —

 שנכתבה בעבודה "נכון,
בא ופורסמה אונסק״ו עבור

 היא ישראל כי נקבע חרונה,
 פעולה בשיתוף עולמית מנהיגה

 המחקר לתעשייה. האקדמיה בין
 מנותק להיות יכול לא המודרני

וההת אפשריות, מטכנולוגיות
 בתעשייה הטכנולוגית קדמות
 הבסיסי". המדע לקידום תורמת

חו ממחקר עוברת האקדמיה אז
 עוד זה עסקיים. לאינטרסים פשי
 כשמדובר בסדר להישמע יכול

שמ ויבמ אינטל כמו בחברות

 למדעי החוג עם פעולה שתפות
 רוצים היינו לא אבל המחשב,
 לנו יתערבו טבע או שתנובה
האקדמי. במחקר

 הבדל שיש חושב לא "אני
 היי־טק זו - לאינטל טבע בין
הפ ושיתוף תרופות, חברת וזו

 לכלכלה תורם שתיהן עם עולה
שהשמי לגמרי ברור הלאומית.

קרי היא האקדמי החופש על רה
 של כיום המציאות אבל טית,

ביכו פוגעת בתקציבים הירידה
 לחקור, האוניברסיטאות של לתן

לש יידעו שלא ואוניברסיטאות
 יתקשו התעשייה עם כוחות לב

המ במרבית להתקיים. להמשיך
דרי בין משקל שיווי נוצר קרים
 השאיפות לבין התעשייה שות
 את לעשות האוניברסיטה של

ביותר". הטוב המחקר

 ביותר הגבוה לפרסום הציטוטים ממוצע
 בשל רבה במידה ויצמן, במכון הוא

 בתחום המכון של הרחבה הפעילות
ציטוטים בריבוי המתאפיין החיים, מדעי
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