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דטלליאור

נועדההגבוההבהשכלהשנתיתהרבהתוכנית

שסבלההמערכתלעורקיחדשדםלהזרים

הקודם,בעשורמתמשכתתקציביתמשחיקה

לאעדייןהמחקרבאוניברסיטאותואולם

ישראלהאםהתאוששות.סימניניכרים
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דטלליאורהמדעי?במחקר

היו״לאוניברסיטאות>>

מאודגדולות""ציפיות

ואיןהנוכחיתהלימודיםמשגת

נדהםשלאאוניברסיטהנשיא

המיועדיםהתקציביםאתכשקיכל

בכמחציתשמדוברוגילהלו

נשיאאומרכךמההערכות״,

פרופיהעברית,האוניברסיטה

לגיליוןבראיוןששון,בןמנחם

TheMarkerמגזיןשלהחדש

אחתבשנהשנקבלחשבנו״לא

שניםכעשרשנגזלמהכלאת

חשכנוכןאכלכצורת,של

לקליטתתוכניותלהחיותשנוכל

תשתיותולשפץחדשיםחוקרים

כעתמחקר.ותשתיותפיסיות

לשנותחוזריםשאנחנומסתמן

הכצורת״.

משהאוניברסיטאותפחותלא

התקציביתמההעדפהמסתייגות

מההשלכותחוששותהןלמכללות,

אריאל,אוניברסיטתהקמתשל

במאותתקציביםבעתידשתדרוש

האוני־חשבוןעלשקליםמיליוני

ברסיטאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$.הוועדהיו״רהוותיקות

להשכ־המועצהשלותקצובלתכנון

לה

$TS1$להשכלה$TS1$

$DN2$להשכלה$DN2$,טרכטנברג,מנואלפרופ׳גבוהה

האוניבר־הקמתכיבאחרונהאמר

סיטה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$״נזקלמערכתתסבבאריאל

המאמץאתותסכלטווחוארוךודאי

האקדמיה״.לשיקום

גםכמוהעברית,באוניברסיטה

התקשואחרות,באוניברסיטאות

באוקטוברהלימודיםאתלפתוח

״הנזקהכספי.המצבבשלהאחרון

בןמוסיףמאוד״,גדוללהיותעלול

מאוניברסיטאותלכאן״באיםששון.

שהופךהסודמהללמודכדיבחו״ל

אבלבעולם,המחקרלמוביליאותנו

ומעבדותתשתיותלבנייתכסףבלי

לאבעצמנואנחנוחוקרים,ולקליטת

עבוראטרקטיבייםלהיותמצליחים

שה־רקלאכיום,שלנו.החוקרים

חוקרים

$TS1$שהחוקרים$TS1$

$DN2$שהחוקרים$DN2$לחו״ל,בורחיםהמובילים

המובילותהאוניברסיטאותאלא

סטודנטיםמאתנולוקחותבחו״ל

להןידועהכילדוקטורט,מצטיינים

שלנו״.האנושיתהאיכות

שאוניברסיטאותבכךדילאאם

חוקריםמגייסותמחו״למובילות

האחרונותבשניםהחלוישראלים,

יותרלהסתמךבישראלחוקרים

והפיתוחהמחקרקרןכספיעלויותר

חוקרים174האירופי.האיחודשל

שללמענקיםכהעדזכוישראלים

האירו־האיחודשלהמחקרמועצת

פי

$TS1$האירופי$TS1$

$DN2$האירופי$DN2$erc-הזוכיםמכלל79כ

המ־בשלאבלמהקרןבמענקים

שבר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$קיצוץצפויבאירופההכלכלי

לעומתאלה.בתקציביםמשמעותי

אתלהגדילנדרשהישראלואת,

בקרן.שלהההשתתפותדמי

מתמו־הגבוההחינוךמערכת

דדת

$TS1$מתמודדת$TS1$

$DN2$מתמודדת$DN2$עםהאחרונותהשניםבשלוש

שחלההמתמשכתהשחיקההשלכות

הקיפאוןהקודם.בעשורבתקציבה

שלאהאוניברסיטאות,בתקציבי

גידולחרףהאחרונותבשניםגדלו

לסוףעדהסטודנטיםבמספרמסיבי

נוספתהחרפהגררהקודם,העשור

מחסורמוכרות:בעיותשלבשורה

פרישהעקבשנוצרסגלבחברי

שלבריחהותיקים;סגלחברישל

להםהובטחושםלחו״ל,חוקרים

ומשכורותיותרטוביםמחקרתנאי

ומ־ישנותתשתיותיותר;גבוהות

תיישנות;

$TS1$;ומתיישנות$TS1$

$DN2$;ומתיישנות$DN2$סגלחברילגייסוקושי

השורות.אתולרענןחדשים

שרישניםכשלושלפני

עלבהתרגשותסיפרוהממשלה

הג־ההשכלהבמערכתהרפורמה

בוהה,

$TS1$,הגבוהה$TS1$

$DN2$,הגבוהה$DN2$למערכתיוזרמושבמסגרתה

בתוכניתשקלמיליארד5.7כ-

האוניברסי־נשיאישנתית.רב

טאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$ובירכו״מהפכה״עלדיברו

התוכניתקידוםעלהממשלהאת

צי־באוניברסיטאותהחשובה.

פו

$TS1$ציפו$TS1$

$DN2$ציפו$DN2$הת־לתוספתעינייםבכליון

קציבית

$TS1$התקציבית$TS1$

$DN2$התקציבית$DN2$לצאתלהםשתאפשר

בע־נקלעושאליוהעמוקמהבור

שור

$TS1$בעשור$TS1$

$DN2$בעשור$DN2$.שוררתכיוםואולםהקודם

דכדוך,אווירתבאוניברסיטאות

דבר.קרהלאכאילו

שנתיתהרבהתוכניתבעקבות

מרכזיבאוניברסיטאותקמוהחדשה

הרפו־שלהדגלתוכניתמצוינות

רמה

$TS1$הרפורמה$TS1$

$DN2$הרפורמה$DN2$המחקראתלקדםשמטרתם

ולהחזירבישראלנבחריםבתחומים

נו־זותוכניתאבלמחו״ל.חוקרים

עדה

$TS1$נועדה$TS1$

$DN2$נועדה$DN2$בלבדקטןחלקעללהשפיע

מגדליבאוניברסיטאותמהנעשה

ארבעההשן.מגדלשבתוךהשן

לפעול,החלוכברכאלהמרכזים

בשנתייםלקוםצפוייםוהיתר

האוניברסיטאותבנוסף,הקרובות.

תקציבתוספותקיבלווהמכללות

להח־להןשסייעומשמעותיות,

זיר

$TS1$להחזיר$TS1$

$DN2$להחזיר$DN2$חוקריםולגייסמחו״לחוקרים

תשתיותלחדשואפילוחדשים,

הסגלחברישכרכןכמומסוימות.

גדל.ובמכללותבאוניברסיטאות

באוניברסיטאותמבקריםלאאם

בהן,הסגלחבריעםמשוחחיםולא

בפועל,מצוין.נראההכלהניירעל

ובמכללותבאוניברסיטאותנקלטו

מהחוקריםמאותפועליםבישראלוהמחקרהלימודמוסדותשלההרצאותובאולמותבכיתותבמעבדות,המוחכוח

ביותרהיוקרתייםבפרסיםומעוטריםבינלאומייםממוניטיןנהניםמהםרביםכיום.המדעיבעולםביותרהחשובים

בכללהםולמההישראלית?בחברההחוקרמעמדעלחושביםהםמההאלה?האנשיםמיהםהאקדמית.הקהילהשמציעה

ידעלמעצמתישראלאתשהופכיםהמבריקיםהמחקראנשימציג:TheMarkeמגזיןבישראל?נשארים

המוחות

החדים

בישראל

כלכלה

לכלכלההחוגרובינשטיין,אריאלפרופ'

אביבתלבאוניברסיטת

בתלם.מהליכהולהימלטמקורייםמודליםלייצרמנסה״אני

קצתעסקתיהאחרוןבעשורתיאורטיים.במודליםהואעיסוקירוב

המתודולוגיהאתלהביןמעונייןאניהניסויית.המשחקיםבתורת

שגר־לארעיונותלהציעוכןעליו,להשפיעולנסותהתחום,של

תיים

$TS1$שגרתיים$TS1$

$DN2$שגרתיים$DN2$קט־לביקורותלפעמיםוזוכיםמיד,מתקבליםלאהםאםגם

לניות.

$TS1$.קטלניות$TS1$

$DN2$.קטלניות$DN2$באקדמיהאבלמתסכל,זהולפעמיםכךנראהתמידלאזה

בתלם״.הליכהלאיתמורהדברשלבסופויש

כלכלה

חינוךלכלכלתמומחהויקטורלביא,פרופ'

העבריתבאוניברסיטה

סטוד־כעשרהשולחיםאביבתלואוניברסיטתאנחנושנה״מדי

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$הבריתבארצותהטובותבאוניברםטאותלדוקטורטמצטיינים

אוליהדוקטורטבסיוםהלאה.וכןברקליפרינםטון,ייל,הרווארד,

לביא.אומרכולם״,מבריקיםשנותרואלהארצה.חוזרמהםאחד

שלהפרםאתישראליםשלושהקיבלוהאחרונותהשנים״בחמש

מבוגרים.האלההחוקריםכלכמעטאבלהאירופית.המחקרמועצת

חוזרים״.ולאלחו״לנוסעיםהצעירים

עסקיםמינהל

למינהלהספרביתאסטרייכר־זינגר,גלד״ר

אביבתלאוניברסיטתשלעסקים

שקורהכפילחוקרים,פרנסהמקורישמשאקדמישמחקר״כדאי

פרנסה.לצורךייעוץעבודותלחפשירוצולאשהםכדיבחו״ל,

במהלעסוקהחופשהואאקדמיתמחקרבקריירתהגדולהיתרון

ומעניין,חשובשהואחושבשאתהבמהלהתמקדאותך,שמעניין

אתהכיווןמאותומגיעהחיסרוןהולך.כשלאנושאלעזובוגם

שלאעדבנוסף,אותך.ומענייןחשובמהלבדלגמרילבחורצריך

נכון״.הימרתיאםאדעלאאסיים
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בשנתייםחדשיםחוקרים800

חז־מהםשלישיםכשניהאחרונות,

רו

$TS1$חזרו$TS1$

$DN2$חזרו$DN2$מהציפיות,נמוךמספרמחו״ל

הפער.אתסוגרשאינו

000,2-005,1כ-הערכות,לפי

כיוםעובדיםישראליםסגלחברי

וסגלבחו״ל,מחקרבמוסדות

20ב-הצטמצםהאוניברסיטאות

תק־000,1בכ-האחרונותהשנים

נים.

$TS1$.תקנים$TS1$

$DN2$.תקנים$DN2$חב־בשיעורמובילהישראל

רי

$TS1$חברי$TS1$

$DN2$חברי$DN2$באוניברסיטאותהזריםהסגל

פורסםובאחרונההברית,בארצות

תוארבעלימהישראלים95.01כי

״אנחנובארץ.חייםאינםשלישי

מחו״לבורריםחוקריםמחזירים

אומרשרצינו״,העשרותאתולא

נקבללא״אםששון.בןמנחם

לעמודנוכללאנוספיםתקציבים

מחו״ל.חוקריםולהשיבבתחרות

שהואבישראלהשכרבגללרקלא

זהמהמקריםבחלקיותרנמוך

בגללאלאלחוקרים,מפריעפחות

בסיסיים.מחקרבצורכיהמחסור

דוק־אפילוכאןלהחזיקנוכללא

טורנטים

$TS1$דוקטורנטים$TS1$

$DN2$דוקטורנטים$DN2$.ומאסטרנטים״

אוניברסיטאותשלמעמדן

גםמאויםהישראליותהמחקר

המכללותעםהתחרותבשלמבית,

לקדםהמל״גהחלטתחשבונן.על

מספרעלולשמורהמכללותאת

יותר,אופחותקבוע,סטודנטים

במתןמתבטאתבאוניברסיטאות,

למכ־יותרגדולותתקציבתוספות

ללות.

$TS1$.למכללות$TS1$

$DN2$.למכללות$DN2$האוניבר־תקציבגדלהשנה

סיטאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$מיליון385בכ־והמכללות

האוניברסיטאותתקציבשקל.

8.5בכ-הקרובהבשנהיסתכם

),49כ-של)גידולשקלמיליארד

המכללותתקציבזאתולעומת

53.1כ-הוא2013ל-הציבוריות

129כ-של)גידולשקלמיליארד

הקודמת(.השנהלעומת

האיראניהאיום

ישראלשלמעמדהשעהלפי

וכ־איתן,העולמיתהמחקרבזירת

מה

$TS1$וכמה$TS1$

$DN2$וכמה$DN2$הישראליותמהאוניברסיטאות

והט־העבריתהאוניברסיטהבהן

כניון

$TS1$והטכניון$TS1$

$DN2$והטכניון$DN2$בר־קבועבאופןמדורגות

שימת

$TS1$ברשימת$TS1$

$DN2$ברשימת$DN2$המוביליםהמחקרמוסדות

להס־עלולההחגיגהאבלבעולם,

תיים

$TS1$להסתיים$TS1$

$DN2$להסתיים$DN2$שערךמחקרהקרובות.בשנים

ברא־שבטכניוןנאמןממוסדצוות

שות

$TS1$בראשות$TS1$

$DN2$בראשות$DN2$אמנםמצאקירש,אוריפרופ׳

בעולםרביעיתמדורגתשישראל

במדעיבכלכלה,המחקרברמת

לזכורכדאיאבלובכימיה,המחשב

תפסהישראלמעשוריותרשלפני

והשלישי.השניהמקוםאת

תפוקתעלהמבוסםהמחקר

הצי־מספרועלבישראלהמאמרים

טוטים

$TS1$הציטוטים$TS1$

$DN2$הציטוטים$DN2$מצביעשלהם,האקדמיים

מתחומיבחלקקיפאוןעללמעשה

אחרים.בתחומיםונסיגההמחקר

שלמהירההתקדמותמולאלזאת,

התחו־בכלהמחקראחרות.מדינות

מים

$TS1$התחומים$TS1$

$DN2$התחומים$DN2$במ־דורגבישראלהריאליים

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$31והשפעתובאיכותובעולם

לעומתמקומותשלושהשלנסיגה

80ה-שנותמאמצעמקבילדירוג

ומתקד־מאיצותמדינותאילו

מות

$TS1$ומתקדמות$TS1$

$DN2$ומתקדמות$DN2$המחקרמבחינתמהירבאופן

מחקרלפילמשל.איראן,שלהם?

מאמריםוהקיףקירש,שערךנוסף

1990בשניםשפורסמואקדמיים

מספרעלה6002-0102ו-1994

ביןבישראלשפורסמוהמאמרים

ואילו419בכ-התקופותשתי

07448,3שלגידולנרשםבאיראן

המאמריםשלהכוללשמספרםעד

שהדביקכמעטבאיראןשפורסמו

חוק־שפרסמוהמאמריםמספראת

רים

$TS1$חוקרים$TS1$

$DN2$חוקרים$DN2$.ישראלים

מהנתונים.נבהליםכולםלא

עםמדינהונותרההיתה״ישראל

לי־באוזהמאוד,מתקדםמחקר

רי

$TS1$לירי$TS1$

$DN2$לירי$DN2$וביכולתהמדדיםבכלביטוי

הישראליותהאוניברסיטאותשל

תחרותייםמחקרמענקילהשיג

המדע,משרדמנכ״לאומרמחו״ל״,

אתגרים״ישגזית.בןאהודפרופ׳

אבלבעבר,טעויותונעשוגדולים

מעטלאנוספוהאחרונותבשנים

המ־הכלובסךלמערכת,כספים

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$במי־הירידהשלמרותמראה

קומנו

$TS1$במיקומנו$TS1$

$DN2$במיקומנו$DN2$ישראלשלההישגיםבעולם

להסתכלצריךפנומנליים.עדיין

ישראלאםהמלאה.הכוםחציעל

לאלהזהיםסכומיםמשקיעההיתה

במח־משקיעותודנמרקששווייץ

קר,

$TS1$,במחקר$TS1$

$DN2$,במחקר$DN2$להיותיכוליםשהיינוייתכן

השו־בתחומיםהראשוןבמקוםגם

נים.

$TS1$.השונים$TS1$

$DN2$.השונים$DN2$של־המיקוםלמשאבים,ביחס

נו

$TS1$שלנו$TS1$

$DN2$שלנו$DN2$ממעולה״.יותר

נשיאתגםמחזיקהדומהבדעה

הלאומיתהישראליתהאקדמיה

״בשניםארנון:רותפרופ׳למדעים,

פרסיבחמישההתברכנוהאחרונות

ובפרסיםפילדםבמדלייתנובל,

המ־ההצטיינותאחרים.יוקרתיים

דעית

$TS1$המדעית$TS1$

$DN2$המדעית$DN2$בי־לידיגםבאהישראלשל

טוי

$TS1$ביטוי$TS1$

$DN2$ביטוי$DN2$מהאיחודמחקרמענקיבקבלת

מרשימותהצלחותאלההאירופי.

כילהדגישצריךאךבאחרונהשקרו

בתשתיתהשקעהדורשמדעימחקר

עשו־לוקחולעתיםמשקל,כבדת

רים

$TS1$עשורים$TS1$

$DN2$עשורים$DN2$שלפירותיהאתלראותכדי

המרכ־והחששהשאלהההשקעה.

זיים

$TS1$המרכזיים$TS1$

$DN2$המרכזיים$DN2$:בתקציביםהפגיעההאםנותרו

אותותיהאתנותנתהאחרוןבעשור

שלובתוצאותהיוםשלבפעילות

המד־במערכותפגיעהשכןמחר,

עיות

$TS1$המדעיות$TS1$

$DN2$המדעיות$DN2$זמן״.לאחררקניכרת

עללשמורמתקשהששוןבן

מניח״אניהאופטימית.הנימה

מסוימת.במידהלהובילשנמשיך

התל־הואשלנוביותרהחזקהכוח

מידים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$אבלוידערצוןלהםיש

מוסדכלשלבחייורגעיםקיימים

יותראותולהרעיבאפשראישבהם

להשתקם״.יצליחלאפשוטהואכי

כיוםאנחנוואיפההיינואיפה

העולמיהמחקרשלשוניםבתחומיםישראלשלמקומה

נאמןמוסדגץ,דפנהפרופ'קירש,אוריפרופ'מקור:

isiנתונים:בטכניון;

לגבולםשבו
בישראללחקורוחזרונחשקותאקדמיותמשרותשעזבובולטיםחוקרים

החוקרעום

פרופ׳רןקנטי

מלרעמיתפרופ׳

ברמשהפרופ׳

עמירבלילךד׳׳ר

יזהרעופרד״ר

הייטנריפתחד״ר

ברטלגיאד׳׳ר

תחום

המחשבמדעי

רפואיתביוהנדסה

המוחחקר

סולאריתאנרגיה

נוירוביולוגיה

המחשבמדעי

פיסיקה

חזרמאיפה

MIT

בוסטוןאוניברסיטת

הרווארדאוניברסיטת

ברקליאוניברסיטת

סטנפורדאוניברסיטת

עולהמחקרמעבדות

כויקתסופנ^י^«£^—

ברקליאוניברסיטת

הגיעלאן

אביבתלאוניברסיטת

הטכניון

אילןבראוניברסיטת

הטכניון

מכוןויצמן

אביבתלאוניברסיטת

הטכניון

משפטים

למשפטים,הפקולטהליבלאורליפרופ'

אביבתלבאוניברסיטתאורחפרופסור

היותרהדבריםאתלקבליותרנפתחיםהמשפטובתי״המחוקק

שליהמחקרמתיישנות.שהדוקטרינותמביניםהםכיאקדמיים,

המבוססותהנחותשמניחההמשפטיתהאורתודוקסיהאתמאתגר

רציונליים,הםשאנשיםלמשלקלאסיות,כלכליותתוכנותעל

אתלהביןבלישחורהקופסההואושהארגוןמשוכללשהשוק

לפ־בעצםהואעושהשאנימההארגון.בתוךאנשיםביןהקשרים

תוח

$TS1$לפתוח$TS1$

$DN2$לפתוח$DN2$הארגון״.שלהשחורההקופסהאת

רפואה

וחוקרבכירמרצהבצלת,עידוד״ר

אילןברבאוניברסיטת

שת־לטכנולוגיהרובוטיקההננואתלהפוךהואהגדול״האתגר

שמש

$TS1$שתשמש$TS1$

$DN2$שתשמש$DN2$ביישומיםמתמקדיםשלנוהמחקריםיום.היוםבחייכולםאת

מחייבותהיוםשלהבעיותוביטחון.תעשייהחינוך,ברפואה,היתרבין

קר־סרטן,חוקרילקבוצתדולרמיליוןלתתבמקוםתחומי.רבמחקר

נות

$TS1$קרנות$TS1$

$DN2$קרנות$DN2$מתכנתביולוג,שתכלוללקבוצהדולרמיליוןלתתיותרנכונות

הזדמנויותיותרישכיוםסרטן.ולפתורלהביןיחדשינסוומהנדס

פרועים״.רעיונותעלשמבוססיםומחקריםתחומייםרבלמחקרים

פיסיקה

במחלקהבכירחוקרגל־יםאבישיפרופ'

למדעויצמןבמכוןלפיסיקה

להצביעהואהאתגראבליישומיות,השלכותאיןעצמו״למחקר

דורשהמחקרלהוביל.יכולהמחקרשאליהםהיישומייםהכיווניםעל

אותו,שישרתוטכנולוגייםכליםשלבפיתוחמעורבותלמשל,מאתנו,

החללטלסקופעלויצמןמכוןחוקרישלהעבודההיאהדוגמאותואחת

משוגרלהיותמתוכנןהעל־סגול,בתחומיהטלסקופ,הראשון.הישראלי

אקד־מוסדותהישראלית,החללסוכנותנאס״א,בשיתוף2018בשנת

מיים

$TS1$אקדמיים$TS1$

$DN2$אקדמיים$DN2$אופ״.ואלתע״אהישראליות,התעשיותוכמובןהבריתבארצות

בסיסימתקר

אבריאלאיתן

השגרהרובנו,עבור

נקבעתהקריירהשל

ויעדים.רוטינהפיעל

מחוקריגדולחלקאצל

גילינו,כךהאקדמיה,

הםשונה.הסיפור

כדילעבודהבאים

לנסותוכדילחשוב

אתבמשהולקדם

המיןשלהידע

פחותלאהאנושי.

בעולםהטובהגיוב
מגזיןשלינוארגיליוןאתלדרך>>כשהוצאנו

""TheMarkerלפחותלסמןמשהויומרניבניסיון

בי־האקדמיהמחקרשלוהיצירתייםהחדיםמהמוחותחלק

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$חוקרשלקריירהאםבשאלהלהתמקדהתכוונולא

הרעיוןאחרות.קריירהמחלופותיותרמוצלחתבאוניברסיטה

אינטליגנטייםאנשיםולשמועלפגושהדעת:אתלהרחיבהיה

שלהםמהסיפורמשהוולהביאמרתקים,בתחומיםשעוסקים

עלישפיעלאמניה,שלשעריזיזלאהזההסיפוראםגם

למ־אחתממפלגהבוחראךיעבירולאאיש,שלהחייםרמת

פלגה

$TS1$למפלגה$TS1$

$DN2$למפלגה$DN2$.אחרת

שהקוראלהמרמוכניםאנחנומרתק.תרגילהיהאכןזה

מהשמותמשניים־שלושהיותרלכןקורםשמעלאהממוצע

היש־האקדמיהמחקרשלהחדים״״המוחות50רשימתמתוך

ראלי,

$TS1$,הישראלי$TS1$

$DN2$,הישראלי$DN2$אנחנוסיפוריהםשאת

השגרהרובנועבור
חבנו,עבירבמגזיז־מביאים

נקבעתהקריירהשל
נקב־הקי"יהשלהשגייי

על

$TS1$נקבעל$TS1$

$DN2$נקבעל$DN2$ויעדיםרוטינהפי
רעדיםייוטינהפיעלעת

כדילעבודהבאיםהםשונה.גילינו,כךהאקדמיה,

לקדםלנסותוכדילחשובהםשונה.הסיפור

המיןשלהידעאתבמשהוכדילעבודהבאים

פחות.לאהאנושי.לנסותוכדילחשוב

רובינש־אריאלהכלכלואתבמשהולקדם

הידע

$TS1$רובינשהידע$TS1$

$DN2$רובינשהידע$DN2$המיושל
מפורשתבצורההסב'יט"ו

*.*״£!cUפיחותלאהאנושי.
שיחשבוכדילאנשיםותנאים

דבריםעללחשובחייביםלאהםאחר.דברשוםיעשוולא

זוכיםאפילווהםהפנסיה,עדקביעותלהםישלחברה,מועילים

להיותאחרות:במליםהקהילה.בקרבציבוריתולהערכהלכבוד

בעולם.טובהכיהג׳ובזהבאקדמיהחוקר

בישראל.והמחקרהאקדמיהמצבבענייןרבותשאלותיש

קי־שלשניםלאחרהאחרונות,בשניםתקציביםהפשרתלמרות

פאון,

$TS1$,קיפאון$TS1$

$DN2$,קיפאון$DN2$בחו״ל.המתחריםהמרכזיםמולמידרדרהישראליהמחקר

מקוםהיאהאםהאקדמיה:למהותהנוגעותשאלותקיימות

ישהיכןמקצוע?בעלילהכשירהעיקרישתפקידהאולמחקר,

מו־בציודתשתיות?בשיפוץהציבוריהתקציבאתלהשקיע

דרני

$TS1$מודרני$TS1$

$DN2$מודרני$DN2$?שיצאומצטייניםחוקריםבהחזרתדווקאאולילמעבדות

משא־יותרלתתצריכההמדינההאםבכלל,חזרו?ולאלחו׳׳ל

בים

$TS1$משאבים$TS1$

$DN2$משאבים$DN2$מחקרחשבוןעלומחשבים,הנדסהכמושימושי,למחקר

והיסטוריה?פילוסופיהכמובסיסי

אתלעשותלקוראהפעםממליציםאנוזה,כלאחריאבל

באקדמיהוהמקורייםהחדיםהחוקריםרובועושיםשמציעיםמה

התועלתנות,אתלרגעלעזובלנו(:סיפרוהםלפחותכך)או

פשוטכלשהי.לתשואהבתמורהההשקעהואתהזמןניהולאת

יכולכברמהסיכון,קחובסיסי.מחקרכאללקריאהתתייחסו

להיות?
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