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  מישראליים אבריחת מוחות אקדמ

  דוד-דן בן

  אביב-אוניברסיטת תל, החוג למדיניות ציבורית
  לונדון, )CEPR(מרכז לחקר מדיניות כלכלית עמית מחקר בו

  תמצית

.  ב אין אח ורע בעולם המערבי"להגירה האקדמית מישראל לארה  
ב הינו פחות "האחוז האירופאים הנמצאים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה באר

  האקדמאיות המחלקות40-ממחצית שיעור הישראלים הנמצאים רק ב
מדע המחשב , פילוסופיהה, כימיהה, פיזיקהבתחומי הב "המובילות בארה

 עד אמצע –  הצליחה להעלות60- וה50- ישראל הענייה של שנות ה.  כלכלההו
.  קאיות לרמות אמריתושב את מספר אנשי הסגל הבכיר ֶּפר –שנות השבעים 

ישראל העשירה הרבה יותר שינתה את עדיפותיה הלאומיות והורידה את , ואז
 29%לעומת גידול של , 2005-  ו1976 בין 35%- מספר אנשי הסגל באוכלוסיה ב

  .ב"בארה
המספר המוחלט של אנשי סגל בכיר , 70- מאז אמצע שנות ה  

נים אף מספר התק,  ולמעשה–באוניברסיטאות ישראליות כמעט ולא השתנה 
 התארים במספר 355%למרות גידול של , זאת.  קטן באוניברסיטאות המובילות

 . שהוענקותושבֶּפר 
גם (תושב עשורית המתמשכת במספר התקנים ֶּפר - הירידה התלת 

ראיה ההיעדר והשחיקה הקבועה בשכר , )כאשר כוללים את המכללות
ינם אים שבהיקפ מהארץ אסטרטגית ברמה הלאומית תרמו לבריחת מוחות

במדינה נטולת משאבי טבע עם איומים ,  כל זאת– מוכרים בארצות אחרות
 .קיומיים על בטחונה הלאומי

  
  

  עיקרי הדברים

  
  מבוא. 1

איך חלחלה פנימה ,  התפתחה מערכת ההשכלה הגבוהה של ישראלצדיכעבודה זו מראה   
העבודה מספקת נתונים על .  רטיות מחשבתי החל לאפיין את המדיניות והביורוקןקיבעוואיך , סטגנציה

 לא רק במספר העוזבים אלא –בריחת מוחות מן האקדמיה בהיקפים שאין דומים להם מאף מדינה אחרת 
ספרתי של מדענים ישראלים מובילים נמצא היום - אחוז דו: גם באיכות החוקרים שאיבדה המדינה

  .ב" באוניברסיטאות הטובות בארה– לא כמבקרים –במשרות מלאות 
  
  עדיפויות לאומיות והאקדמיה הישראלית. 2

כפי שזו באה לידי ביטוי בתוצר , רמת החיים בארץ, 1950-ב  
 בלבד 17% –ח בחודש " ש1,296היתה ) 2005במחירים של (לנפש 

, אז היו רק האוניברסיטה העברית והטכניון.  2007של מרמת החיים 
 במהלך שני . כ" סטודנטים בסה3,000-  חברי סגל בכיר ו138עם 

הצורך , למרות העוני היחסי, העשורים הראשונים של המדינה
מלחמות , בנית ערים וכבישים, בקליטת ניצולים ופליטים חסרי כל

דאגה מדינת ישראל , כוללות ואין ספור תקריות בטחוניות נוספות
 7למצוא ולהקצות את המשאבים הנדרשים כדי לבנות , לחפש

- מ, 12 את מספר אנשי הסגל שלה פי אוניברסיטאות מחקר ולהגדיל
 1973- אנשי סגל בכיר ב134-  ל1950- תושבים ב100,000 לכל 11

במחירי (ח תוצר מקומי גולמי "על כל מיליארד ש.  )1דיאגרמה (
אך .  1950- אנשי סגל ב7היו לה רק , שהצליחה המדינה ליצר) 2005

 26 הקצתה המדינה את האמצעים למימון, כבר בסוף שנות הששים
  .ג שיצרה"ח תמ"חברי סגל עבור כל מיליארד ש

הצליחה המדינה , בתוך שניים וחצי עשורים מהקמתה  
הענייה ההיא להגיע לכמעט אותו מספר אנשי סגל לתושב שהיה 

יכות כל התשתיות העיקריות שהיו צרלגבי כמו .  לארצות הברית

 1דיאגרמה 

2008, "בריחת מוחות אקדמאיים מישראל: ניקוי ראש", דוד-דן בן:  מקור
 .ס ושל המועצה להשכלה גבוהה"עיבוד נתונים של הלמ

סגל בכיר באוניברסיטאות ישראליותסגל בכיר באוניברסיטאות ישראליות
20062006--19481948, ,  איש איש100,000100,000לכל לכל 

0

20

40

60

80

100

120

140

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005



 עיקרי הדבריםעיקרי הדברים  2  יים מישראליים מישראלאאבריחת מוחות אקדמבריחת מוחות אקדמ: : ניקוי ראשניקוי ראש

   E-Mail: danib@post.tau.ac.il  )03 (640-9912: טל  דוד-דן בן  
 Web Site: http://bendavid.org.il  )09 (749-6417: פקס  אביב- אוניברסיטת תל  

 –אז כך גם היתה ההתייחסות להשכלה הגבוהה , היבנות מכמעט כלוםל
כתשתית לאומית ממדרגה ראשונה בדירוג גבוה מאוד בעדיפויות 

  .הלאומיות
השקעה הגדולה של דור המייסדים הניבה את הפירות שמדינת   

 בין  היום נמצאות שנבנו אז האוניברסיטאות7כל .   היוםישראל קוטפת
,  האוניברסיטה העברית– המובילות בעולם בזמן שארבעה מתוכן 500-ה

 150- מדורגות בין ה–הטכניון ומכון ויצמן , אביב-טת תלאוניברסי
 מדינות בעולם ישנה לפחות אוניברסיטה אחת בין 19-רק ל.  הטובות

העובדה שלישראל ארבעה כאלה מציב את המדינה .   המובילות150
כאשר לוקחים בחשבון .  שבדיה והולנד,  התשיעי ביחד עם בלגיהםבמקו

 במספר – שוויץ י אחר– למקום השני ישראל עולה, את גודל המדינה
 המדינה.   המובילות150 תושב הנמצאות בין ֶּפרהאוניברסיטאות 

 ֶּפרנמצאת במקום הראשון בעולם במספר האוניברסיטאות המובילות 
  .תוצר מקומי גולמי

לנקודה האחרונה חשיבות לא מבוטלת כי היא מקשרת בין   
ה לבין איכות ההשכלה היכולת הכוללת של מדינה לממן השכלה גבוה

מיקום גבוה בהקשר זה מצביע על העדיפויות .  הגבוהה שהיא מספקת
  הבעיה היא שרמת . כזואשר הניבו תוצאהו בעברהלאומיות ששררו 

 את נהקבעת בזמן שהעדיפויות של היום ,ההשכלה הגבוהה של היום נקבעה על ידי ההשקעות של פעם
  .הרמה מחר

אחר מלחמת יום לבשנים ש.  דיפויות הלאומיות של מדינת ישראלבשנות השבעים חל מהפך בע  
 מכך המשתמע עם כל – בעדיפויות הלאומיות שלהובתפקודה ,  בהנהגה–שינתה המדינה כיוון , הכיפורים

  .על ההשלכות לגבי העתיד
מספר אנשי הסגל בכיר באוניברסיטאות המחקר ֶּפר , 2005-06 ועד שנת הלימודים 1973מאז   

 –בלבד  12%-ב, כלומר – 4,937- ל4,389-מספר אנשי הסגל האקדמי גדל מ.  הולך ויורד בהתמדהתושב 
 31%מדובר בגידול כולל של , כאשר כוללים גם את כל המכללות.  109%- ישראל גדלה בתבזמן שאוכלוסיי

כולל (מספר אנשי הסגל ,  של היום– יחסית –במדינה העשירה .  בלבד בסגל הבכיר של מדינת ישראל
בזמן שבארץ הורידו את מספר .  1960-ח תוצר חזר לרמה שבה היתה המדינה ב"ֶּפר מיליארד ש) מכללות

  .29%-ארצות הברית הלכה והגדילה את המספר אצלה ב, 35%- אנשי ההוראה והמחקר ֶּפר תושב ב
פי , 533 אמריקאים היה 100,000מספר התארים שהוענקו ֶּפר , 1970-ב  
במהלך ).  2דיאגרמה ( ישראלים 100,000רים שהוענקו ֶּפר  התא173-שלושה מ

גדל מספר התארים האמריקאים ֶּפר תושב , השלושה וחצי עשורים שחלפו מאז
 במספר התארים 355%חל גידול של , במהלך אותם עשורים.  2005 עד 31%-ב

 13%- ב ב"ישראל עברה את ארה, 2005-ב.  הישראלים שהוענקו ֶּפר תושב
  .רים שהעניקה ֶּפר תושבבמספר התא

את התוצאה המשולבת של ירידה במספר המרצים ֶּפר תושב וגידול   
מספר תארי הראשון .  3משמעותי במספר התארים ניתן לראות בדיאגרמה 

בתארים .  ב" מהמספר בארה2.4שהוענקו ֶּפר איש סגל בכיר בארץ הינו פי 
מספר התארים , ותרהיכן שצריכים הדרכה אישית צמודה הרבה י, המתקדמים

  .ב" מהמספר בארה2.8המתקדמים שהוענקו ֶּפר איש סגל בכיר בארץ הינו פי 
עשוריות המנוגדות במספר המרצים ובמספר -למגמות התלת  

הסטודנטים ישנה השפעה שלילית על איכות ההוראה שמקבל הדור הבא ועל 
יפות הצפ,  ֶּפר מרצה גדלםככל שמספר הסטודנטי.  איכות המחקר במדינה

עומס ההוראה , כמו כן.  בכיתות גדלה וצריכים להעסיק יותר מורים מן החוץ
 שעות 8 –על הסגל הבכיר גדול מהמקובל באוניברסיטאות מחקר אמריקאיות 

הוראה שבועיות בכל סמסטר הינה הנורמה עבור כל המרצים מלבד 
יקת בד, ישנו פחות זמן להכנת שיעורים, כתוצאה.  הפרופסורים מן המניין

במיוחד סטודנטים , להנחיית סטודנטים,  ואולי החשוב מכל–עבודות ומבחנים 
 –נשאר פחות זמן למחקר , ככל שעומס ההוראה גדול יותר.  לתארים מתקדמים

  .עם כל המשתמע מכך על איכותו
  
  מימדי בריחת המוחות. 3

ששהו בארצות  מספר המרצים הספרדים, 2003-2004בשנת הלימודים   
ב "מספר החוקרים האנגלים בארה).  4דיאגרמה (כ המרצים שנשארו בספרד " מסה1.3%ווה הברית הי

 ב"מספר החוקרים בארה ובהולנד 2.9%-הגיע המספר ל, בגרמניה ובצרפת.   מחבריהם בבית2.1%-הגיע ל
אלה מימדי בריחת מוחות אשר החלו להדאיג מאוד את האיחוד .   מהחוקרים שנותרו בהולנד4.3%- קפץ ל

 מטכסים עצה על הצעדים שיש לנקוט כדי אירופאיםניירות עבודה נכתבו בנידון וקובעי מדיניות .  אירופיה

בריחת מוחות אקדמאיים: ניקוי ראש", דוד- דן בן:  מקור
 2008, "מישראל

המרכז הלאומי האמריקאי לנתוני , ס"עיבוד נתוני הלמ
 .ב"החינוך והשנתון הסטטיסטי של אר

 2דיאגרמה 
 תושבים תושבים100,000100,000כ תוארים אקדמאים ֶּפר כ תוארים אקדמאים ֶּפר " " סהסה
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ישראל

בריחת מוחות : ניקוי ראש", דוד- דן בן:  מקור
 2008, "דמאיים מישראלאק

המרכז הלאומי האמריקאי , ס"עיבוד נתוני הלמ
 .ב"לנתוני חינוך והשנתון הסטטיסטי של ארה

 3דיאגרמה 

מספר תארים שהוענקומספר תארים שהוענקו
ֶּפר איש סגל בכיר

תואר ראשון
תארים מתקדמים

כל התארים

ישראל
(2005-06)

ב" ארה
(2003-04)
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ב ישנו "בין קנדה לארה.   האקדמיתעזיבהאת מימדי הלהקטין 
כיווני רב של אקדמאים ומספר המרצים הקנדים -מעבר דו
  . מכלל המרצים בקנדה12%ב מהווה "בארה

מספר .  של עצמהמגה מדינת ישראל נמצאת בלי  
 רבע מכל הסגל הבכיר הב מהוו"המרצים הישראלים בארה

  חלק גדול מהמרצים הללו . בישראלשנשאר) כולל מכללות(
ד כמה עכדי לבחון .  הינם חוקרים מהשורה הראשונה בעולם

 נעשתה, חמורה בריחת המוחות של חוקרים ישראלים מובילים
דמיה הישראלית  תחומים בהם האק5- בדיקה ב בעבודה זו

: )רשימה שכמובן אינה ממצה (לבין הטובות בעולםנחשבת 
  .כלכלה ומדע המחשב, פילוסופיה, כימיה, פיזיקה

זכו ישראלים , כלכלה וכימיה, ים מן התחומיםיבשנ  
שאינו (דניאל כהנמן : לשלושה פרסי נובל בשנים האחרונות

חנובר 'ן צואהר, 2002-בפרס בכלכלה ב) מתגורר עוד בישראל
פרס ב, וישראל אומן, 2004-פרס בכימיה בב, אברהם הרשקוו

בדירוגים לפי ציטוטים על עבודות אקדמיות .  2005-בכלכלה ב
ניתן , בכל תחום

אין ( התחומים 5 מתוך 4- לראות היכן נמצאת ישראל ב
  ).דירוג בפילוסופיה

 האוניברסיטאות המובילות בכימיה 150בין   
.  העברית וויצמן: טאות ישראליותנמצאות שתי אוניברסי

.   הטובות150-עברית הינן בין ההאביב ו-תל, בכלכלה
- תל, ויצמן:  ישראליותתאוניברסיטאו 3בפיזיקה נמצאות 

 ,טכניוןה: 5 טכניון בזמן שבמדע המחשב נמצאותה ואביב
  .גוריון-בןו עבריתה, ויצמן ,אביב-תל

עות יאחוז הפיזיקאים הישראלים במשרות עם קב  
כל מעמד בפנסיונרים או , לא אורחים( במסלולי קביעות או

ב הינו יותר " האוניברסיטאות המובילות בארה40- ב) אחר
 המדינה האירופית – הולנדיםהמכפליים השיעור של 

 בכלל האוניברסיטאות –ית אהמובילה בהגירה אקדמ
  מספר הפיזיקאים ).ולא רק במובילות(האמריקאיות 

אוניברסיטאות האמריקאיות הנמצאים רק בהישראלים 
  מכלל הפיזיקאים בישראל10%המובילות מהווה 

 ובפילוסופיה 12%-האחוז עולה ל,   בכימיה.)5דיאגרמה (
שבה פערי השכר האקדמיים , בכלכלה.  15%-זה מגיע ל
ב לישראל גדולים בהרבה משלושת התחומים "בין ארה
 הטובות האוניברסיטאותשיעור ההגירה אל , הקודמים

 בין פערי השכר האקדמיים.  29%-  מגיע ל בלבדותרבי
 במדעי שיעור ההגירה, כתוצאה מכך.   מאשר בכלכלהעוד יותר גדוליםב לישראל במדעי המחשב "ארה

 לשליש מכלל המחשב עוד יותר גדול מכלכלה ומגיע
ישנן מחלקות   .חברי הסגל שנותרו בישראל

 עם לא פחות  מדעי המחשבאמריקאיות בפסגת תחום
  . ישראלים בכל מחלקה5-6 - מ

א ל, אם כי – סיבה אחת?  מדוע הם עוזבים  
פערי שכר בין תחומים .   לשכרקשורהאכן  – יחידהה

תוך ב משקפים פערי שכר ב"אקדמאים בארה
הצורך של האקדמיה את סקטור הפרטי וה

האמריקאית להתחרות כדי לשמור לעצמה חלק 
רץ אינו היות ומבנה השכר בא.  מהמוחות המובילים

נוצרו פערי שכר , מאפשר פערי שכר בין תחומים
.  ב לישראל"ים בתוך כל תחום בין ארהשונאקדמיים 

ל שככל שבתחום מסוים משלמים יותר מהממוצע 
כך גם גדלים שיעורי ההגירה , אקדמיה האמריקאיתה

  .  )6דיאגרמה  (מישראל
כימיה , פיזיקהשיעורי ההגירה באמנם   

והים כמו בכלכלה ובמדע ופילוסופיה אינם גב
אך הם עדיין מאוד גבוהים ביחס למדינות , המחשב
השכר האקדמי , בשלושת תחומים אלה.  אחרות

 5דיאגרמה 

 .ב" המחלקות המובילות בכל תחום בארה40* 

2008, "בריחת מוחות אקדמאיים מישראל: ניקוי ראש", דוד- דן בן:  מקור

**20072007, , בב""ישראלים במחלקות מובילות בארהישראלים במחלקות מובילות בארה
לפי תחום,   כאחוז מכלל הסגל הבכיר בישראל
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 6דיאגרמה 

2008, "בריחת מוחות אקדמאיים מישראל: ניקוי ראש", דוד- דן בן:  מקור

פערי שכר בין תחומים אקדמאיםפערי שכר בין תחומים אקדמאים
והגירת מרצים ישראלים מוביליםוהגירת מרצים ישראלים מובילים
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 4דיאגרמה 

2008 ,"בריחת מוחות אקדמאיים מישראל: ניקוי ראש", דוד- דן בן:  מקור
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שיעור ההגירה , עם זאת.   שהינו עדיין גבוה מהשכר האקדמי בישראל– קרוב לחציון האקדמי ב"בארה
אין זה כל , מית מישראל שלפערי שכר תפקיד חשוב בהסבר להגירה האקדשבזמןעל כך ביע הגבוה מצ
ישנם מדענים ישראלים מהשורה הראשונה שאינם ,  גבוהים מאוד אינםכרשגם כאשר פערי ה.  הסיפור

  . ישנו תפקיד חשוב בהקשר זההיעדר תקניםל.   בארץ לאוניברסיטאות המחקריםזרוח
  
  מדיניותההשלכות . 4

שגילתה , מצב תמידי של מלחמהשמדינה ללא משאבי טבע הנמצאת ב, בלשון המעטה, כמה אירוני  
דווקא בתחומים .  יכלה לאמץ מדיניות שהובילה למצב הנוכחי, טק להעלאת רמת חיים- ייהאת מסלול ה

 ישראל אפשרה לעצמה לאבד אחוז, טק-וחות הנכנסים לשוק ההיימהחשובים ביותר להעשרת ה
אובדן הופך לבלתי מובן ה, בהכאשר שמים זאת בפרספקטי  .שאין לו אח ורע בעולם מהחוקרים המובילים

 מיליארד שקל אינה מסוגלת למצוא את הדרך להחזיר ארצה כמה 650מדינה עם תוצר כולל של .  עוד יותר
  .מאות מהמוחות המובילים שלה

) ב(, מעט מדי משרות) א(: ישנן ארבעה סיבות עיקריות לבריחת המוחות האקדמאיים מהארץ  
) ד(- ו, תקצוב חסר למעבדות) ג(, סקטור הפרטי בישראללל ו"ות בחושכר נמוך במונחים יחסיים לאפשרוי

מערכת השכלה גבוהה מאובנת הנשלטת על ידי משרד ממשלתי שכל תפקידו שמירה על הקופה הציבורית 
 מערכתל.   באחריות להשלכות ארוכת טווח של מדיניותוהללא כל ראיה אסטרטגית ארוכת טווח או נשיא

עצמה למציאות משתנה ולתחרות המסכנת את המשך את  החופש להתאים ןתי נאל ההשכלה הגבוהה
  .עברההמצוינות שנבנתה בהשקעות 

  תקנים
אין מספיק אנשי סגל , ראשית.  בכיר קטן מדי לפי שני מדדים חשוביםהסגל המספר התקנים של   

ר על אזרחים  שלא לדב–ככל שהשכלה אקדמאית מניבה עובדים פוריים יותר .  ללמד ולהנחות סטודנטים
רים חוקהסיבה השניה להגדיל את מספר ה.   לחמורהתנהפכו  הולכת סוגיה זו–מודעים ונאורים יותר 

המתחילה במחקר בסיסי וישומי " שרשרת המזון"האקדמאיים נובע ממיקומה של האקדמיה בראשית 
  והפיתוחבזמן שחלק זה של שרשרת המחקר.  צמיחה כלכליתמסתיימת בפריון ו וונמשכת בהמצאות

הוא חשוב במיוחד במדינות ללא משאבי , חשוב לכל מדינה החפצה להעלות את רמת החיים של אזרחיה
הסיכוי העיקרי של מדינות כאלה לעלות בסולם ההכנסות .  טבע וללא היתרונות לגודל של מדינות גדולות

בים יותר שימכרו טו/הוא בהשקעה בתהליכים שיניבו רעיונות חדשים אשר יתורגמו למוצרים חדשים
  .במחירים נמוכים יותר

  שכר
ב לבין "פערי שכר גדולים בין החוגים המובילים בארה  

 עם  בהתמדהמתרחביםהאוניברסיטאות בישראל הולכים ו
 גדל במונחים ריאלים בזמן ב"בארהשכר המרצים .  הזמן
שלא , יג אפילו את האינפלציהששכר המרצים בארץ אינו מש

ת תחומים אחרים בסקטורים מתחרים לדבר על שחיקתו לעומ
  ).7דיאגרמה (בתוך ישראל 

  מבחוץ) micromanagement( פרטני ניהול
 ה בהשכלה הגבוהמאובןסוגיות השכר והארגון ה  

של הסקטור התנהלות אופן ה.  קשורים זה בזה בקשר גורדי
 הוא – ושל האוניברסיטאות בפרט – בכלל  בישראלהציבורי

כמו   .על ידי גופים חיצונייםה של ניהול פרטני מלמעל
גם בסקטור האקדמי , במישורים אחרים בסקטור הציבורי

חלוקת תקציבים ,  קביעת עדיפויותישנו צורך להפריד בין
אחריותיות בין שלב ל רךוצה ניהול בפועל וופיקוח לבין

)accountability (יחידה אקדמית מוגבלת מאוד היכולת של, במצב ההתנהלות הנוכחי.  ת ביצועיוסמכול 
, קידום, סיוע מחקרי,  בתחומי שכר– או על שמירת חברי סגל קיימים –להתחרות על אנשי סגל מבחוץ 

  .'עומס הוראה וכד
  

  סיכום.5
אמפירים או למודלים התיאורטיים  לממצאים הנחשפו  לאת ישראלהאבות המייסדים של מדינ  

היתה ש אך האינטואיציה הבסיסית.  מדינה מערכת השכלה גבוהה להבוחשעד כמה של ימינו המראים 
הניבה את  בהשכלה גבוהה – במונחים של תושב ושל תוצר –להם לגבי החשיבות בהשקעה ניכרת 

בזמן   .כאשר זו פרצהטק -לנצל את מהפכת ההיי למדינה אפשרהקדמית הנוכחית אשר א ההמצוינות
ת ישל היום יקבעו את האיכות העתידההשקעות , האקדמיה של היום היא תוצאה של ההשקעות של פעםש

 שלא לדבר , ואת מידת יכולתה של מדינת ישראל להתחרות בעולם מודרני ותחרותי–של ההשכלה הגבוהה 
  .עוינת בסביבה  ולשגשגלהתקייםעל הצורך 

 7דיאגרמה 

 )2007(יוסי יהב : מקור

שינויים נומינלים בשכר בישראלשינויים נומינלים בשכר בישראל
2007 עד יולי 1997ינואר ,   סקטורים שונים
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