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שמתקדמותהמפותחותהמדינות

עלגםאלאיותר,אטיבקצב

בעיקרשלנו,השכנותהמדינות

מסוימתבמידהואיראן.טורקיה

ואיראןטורקיהלדאגה,מקוםיש

אבלמישראל,רחוקותעדיין

דורשתשלהןהמהירהההתקדמות

מסקנות״.הסקת

כיקירשכותבבמחקרו

שלפריהםההווה״הישגי

האחרונותבשניםהעבר.השקעות

חמוריםתהליכיםהתרחשו

רקחומרתםבמלואשיורגשו

למשבר.לגרוםועלוליםבעתיד

תמרורימהוויםאלהתהליכים

יסודיטיפולהמחייביםאזהרה

הארוך״.לטווח

ביוםנוצרלאהזההמצב

האחרון,וחציבעשוראלאאחר,

״העשורלכינויזכהשכבר

תקציביהזאת,בתקופההאבוד״.

במקבילקוצצוהאוניברסיטאות

הסטודנטים.במספרלעלייה

אתלפתורניסתההממשלה

ועדהבאמצעותהמתקרבהמשבר

חבאךשוחט,אברהםבראשות

יושמו.לאהמלצותיה

כיהתברר2009ב-

הןגםנושאותהאוניברסיטאות

שלחריףבדו״חלמצב.באחריות

בניהולהואשמוהןהמדינהמבקר

ושכרפנסיהתנאיבמתןלקוי,

גירעונותובהסתרתלסגלחורגים

גםהאשיםהמבקרשלהן.הענק

שלאהאוצרומשרדהמל״גאת

היוםערכראוי.עליהןפיקחו

במצב,האשמיםעלויכוחשורר

המדינהאתמאשימיםכשחלק

הסגלאנשיאתוחלקבמצב,

האוניברסיטאות.והנהלתהבכיר

להזדקנותהביאהמצבמקרה,בכל

לבריחתבתקנים,ולמחסורהסגל

איכותולהידרדרותמוחות

ההוראה.

מסוימיםתחומיםשל״מצבם

ולעתיםביותרחמורנמצא

במחקר.קירשכותבנואש״,

והמחקרההוראהרמת״הידרדרות

שבטווחלכךלגרוםעלולה

האספקהמקורותיינזקוהארוך

לתעשיותמעולהאדםכוחשל

ישראלשלומקומההידעעתירות

הבינלאומי״.המדעבעולם

להתמודדמנסההמדינהכיום

החלהבאחרונההמשבר.עם

הרבהתוכניתאתליישםות״ת

ההשכלהלמערכתשנתית

שלתוספתשעיקרההגבוהה,

השניםבשששקלמיליארד5.7

שלהראשוןהגלהקרובות.

השנהחולקהתקציביתהתוספת

תקצובמודלפיעלהמוסרותבין

היתרביןבחשבוןהמביאחדש,

המאמריםמספרשלמדדים

כדילמאמר,הציטוטיםובמספר

באקדמיה.המצוינותאתלעודד

המעמדלמוות

שתופסהמכובד

אףהמחקה

אוניברסיטה

לאישראלית

להתברגהצליחה

50לרשימות

האוניברסיטאות

בעולםהטובות

בעולםהטובות200בדירוגהישראליותהאוניברםיטאותהמצטיינתהישראליתהעבריתהאוניברסיטה

טיימס()דירוגהעברית

שנחאי()דירוגהעברית

טיימס()דירוגאביבתל

שנחאי()דירוגאביבתל

טיימס()דירוגהטמיון

שנחאי()דירוגהטכניון
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