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  תקציר
  

. השלישונית בישראלבתחום ההשכלה  פרדיגמה חדשה למדיניות כוללת מציעמסמך זה 

 ,תיכונית-ההשכלה העל, כולל את ההשכלה הגבוהה" השכלה שלישונית"מושג ה

 בלתי תלויהניתן לעצב מדיניות נפרדת ו). Lifelong learning(אורך קריירה ל והלימודים

, אחתהשכלה מערכת חלקים מלראותן כגם ניתן  אך ,הללוכל אחת משלוש המערכות לגבי 

   .כוללתארצית מדיניות ולעצב לגביהן 

  

  :ההצעהלהלן עיקרי 

    

,  איכות המחקרטיפוחכלפי ההשכלה הגבוהה תתמקד ב מלכתיתמהמדיניות ה   .א

 . שלישוניתה נגישות רחבה להשכלהמתן איכות ההוראה ושיפור 
  

: מערכת ההשכלה השלישונית בישראל תתחלק לשלושה שערי כניסה מודולרים  .ב

ולמידה לאורך ) Post-secondary(תיכונית -השכלה על; )אקדמית(השכלה גבוהה 

 ).Lifelong learning(קריירה 
   

 תמשיך להיות הגורם הרגולטיבי בנושאי ,)ג"מל(הה המועצה להשכלה גבו  .ג

רדיט בין שעריה השונים של קביעת הכללים להעברת ק.  ההשכלה הגבוהה

  . בתיאום עם המוסדות תיעשה המערכת
  

ג והוועדה לתכנון ולתקצוב "ידי המל-לציה הנהוגים כיום עלו יעודכנו כללי הרג  .ד

. כלה הגבוהה בישראל ובעולםלאור המציאות המשתנה במערכת ההש, )ת"ות(

. תינתן עדיפות למדיניות של תמריצים על פני מדיניות של ניהול ושליטה מרכזית

על , לגבי התנהלותם הפנימית  יורחב טווח הסמכויות של המוסדות,במקביל

ג והחירות האקדמית המשתמעת " בהתאמה לרוח חוק המלהאחריות הכרוכה בכך

 .מכך
  

, במטרה לעודד מצוינותשונות מאלו שהיו נהוגות עד כה יונהגו שיטות מימון   .ה

 . הוראהתחום הבהן ו בתחום המחקרהן  ,חדשנות ויזמות
  

על מקורות המימון תחרות פתיחת ה תוך ,מימון המחקר יתבסס על עידוד מצוינות  .ו

 .החוקרים מכל סוגי המוסדותלכל 
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- לשיתוף פעולה ביןכן  ו,יינתן תמריץ לשיתוף פעולה בין חוקרים מתחומים שונים  .ז

 .מוסדי
  

 . מרכיבי איכותלגם יתייחס מימון ההוראה   .ח
 

יהיה אחד  ,במוסד נתוןאקונומי של אוכלוסיית הסטודנטים -ההרכב הסוציו  .ט

 .זה במוסד ההוראה המדדים לתקצוב 
  

את לפרוש על מנת לאפשר לסטודנטים , מסלולי לימוד גמישיםאפשרו ית  .י

 .על פי הצורך )part time(ן זמלאורך לימודיהם 
  

 יוכל לעבור בין שלושת שערי הכניסה באמצעות צבירת קרדיט ,הפרט הלומד  .יא

 על פי הכללים שיקבעו בתיאום עם המוסדות )נקודות זכות אקדמיות אישיות(

 .וביניהם
  

עם : מערכת ההשכלה הגבוהה תהיה נגישה לכל המעוניין בכך בכל שלב שהוא  .יב

. במהלך הקריירה המקצועית או בשלבי חיים אחרים, התיכונייםסיום לימודיו 

כולל חסמים , דרכובלשם כך יסולקו חסמים מכל סוג שהוא העלולים לעמוד 

 .פערי הישגים בנקודת הפתיחה וקשיים כלכליים, מנגנוניים
  

 ).(Lifelong learning קריירה לאורך המידה תמריצים ממשלתיים לעידוד ליינתנו  .יג
  

תוספות יינתנו ,  לסוגיההגידול הצפוי בביקוש להשכלה שלישוניתדי לאפשר את כ  .יד

 . )בהמשךיפורטו  מהמקורות הללו חלק( קבעויתקציב ממקורות שי
  

 בהוראה –יונהגו מנגנוני בקרה עצמית של המוסדות להבטחת איכות אקדמית   .טו

 .ובמחקר
  

 השלישונית ההשכלה תחוםב פעילותהאת היקף ירחיב מימוש המדיניות המוצעת 

דפוסי ארגון חדשים יצירת להוביל לגם  כמו.  הלומדים וגיוונםריבויכולל , בישראל

  .לסוגיהם במוסדות ההשכלה
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  מבוא
  

  

  

 tertiary ("מערכת השכלה שלישונית"מושג  הלש תפיסה רחבה וכוללת מציע ,מסמך זה

education .(ההשכלה שער : ת ביניהםמערכת זו כוללת שלושה שערים בעלי זיקות הדדיו

המקיף  (תיכונית-ההשכלה העלשער ; ) סטודנטים250,000 -המקיף כיום כ (האקדמית

הפועל , )lifelong learning (הלמידה לאורך קריירהשער ו; ) סטודנטים58,000 -כיום כ

החידוש המוצע . כל אחד מאלה אינו מושג חדש. כיום בישראל במתכונת מוגבלת ומיושנת

 : הבאיםעקרונותההמתבסס על  ,ב ביניהםהוא בשילו
  

שלישונית של השכלה טיוב ההון האנושי במדינה באמצעות מדיניות מקפת   .א

 .אוכלוסייה הבוגרתל

 

 .תפוקותיותתרום להגברת  אשר, מימון המחקר ל חדשהשיטה גיבוש  .ב
  

 .הטיובאת על מנת לעודד ולתמרץ  ,ההוראה האקדמיתשל מימון השינוי שיטת   .ג
  

מספרי הסטודנטים ושכר הסגל , שכר הלימודעל שינוי והגמשה של כללי הרגולציה   .ד

 .האקדמי
  

פיתוח ייחודו של כל אחד ו  השוניםשמירת יסודות החירות האקדמית של המוסדות  .ה

 .מהם
  

 .החברה והכלכלה,  לתועלת היחידלאורך הקריירהלמידה ה של תפישהאימוץ   .ו
  

מתכנית  ושניתן יהיה להעביר,  אקדמיקרדיט לצבירת מוסדית-הסדרת תוכנית בין  .ז

 באמצעות אמנה משותפת בין סוגים  וממוסד אחד למשנהו,אחת לאחרתלימודים 

 .שונים של מוסדות

 
כל אחד משלושת בלתי תלויה לגבי יכול לשמש בסיס לעיצוב מדיניות , מסמך זה

מערכת כ ישוניתההשכלה השללראות את  שתאפשר של ההשכלה השלישונית" שערים"ה

סיון יהנ. ביניהם קשרי גומליןמקיימים ה ,מעגלי פעולה נפרדיםשלושה מורכבת מה, אחת
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שיתופי פעולה  עשויים לכלול הללו. העולמי מורה על הפוטנציאל הגלום בקשרים אלה

בין מוסדות מחקריים לבין מוסדות  לצורכי מחקר שיתופי פעולה, בתחומי ההוראה

 .אחריםוהסדרי העברת קרדיט אקדמי ממוסד למוסד ; כזהגדר כשייעודם המקורי לא הו

 על פי שינוי בייעודם המקורי של המוסדותגיוון או , עשויים לחול הקצנה, כתוצאה מכך

 יתמקדושעה שאחרים ,  חלקם עשויים להתמקד בפיתוח הוראה איכותית;בחירתם

רכיבי המערכת  שבו שלושת מ,מצב עשוי להיווצרבחלק מהמוסדות . בט המחקרייהב

  . יתקיימו תחת אותה קורת גג ארגונית

  

, ההשכלה השלישונית היא מן הענפים המשמעותיים ביותר בכלכלת המדינות המתועשות

 כלכלות השואפות לעמוד בחזית הצמיחה .לאומיים- אינדיקטורים ביןכפי שמורים

בה מעגלי ההשכלה השלישונית יוצרת סבי.  נשענות יותר ויותר על ענף זה,העולמית

 ,לפיכך קידום איכותה ותפוצתה. ומביאה לשיפור ההון האנושי ולפיתוח הידע, תעסוקה

. נתפס כיום כתנאי הכרחי לקידום כלכלת הידע ולשמירה על מעמדן של כלכלות לאומיות

גם . במהירות רבה, כידוע, המשתנה, הדבר תקף במיוחד במציאות הכלכלה הגלובלית

החיוניים לשמירת מעמדה של , שכלה כתומכי צמיחהבישראל נחשבים המחקר והה

לכן יש חשיבות מכרעת למדיניות . הכלכלה הלאומית ולחיזוק החברה על כל רבדיה

המדיניות המוצעת בזה נועדה להוביל להרחבה ניכרת של מערכת . הממשלתית בתחום זה

  .על כל מרכיביו, ולהעניק לה מקום מרכזי יותר במשק, ההשכלה השלישונית

  

 כמעט בכל הניכרת, דינמיקה של צרכים משתניםב כיום מאופיין  הגבוההתחום ההשכלה

משך , מידת העומק הנדרשת, המניעים לרכישתה,  היקף הביקושים להשכלה:היבט

, האזורי ולצרכי המשק הלאומי,  לצרכים האישיים ההשכלההרלבנטיות של, הלמידה

למוסדות ההשכלה אים שיאפשרו  יש ליצור תנ,לפיכך. כיוצא באלהלצרכי המחקר ו

 על המוסדות המקש ,הרגולציה הקיימת, כך למשל. לצרכים המשתנים במהירותערך ילה

זמן תגובה הולם הוא אחד .  לביקוש הגדל מיום ליוםסביר מענה הולם תוך זמן לספק 

וליכולת   לפריצות דרך בתחומי הדעת השונים, במחקרהתנאים ההכרחיים לראשוניות

   . או סביבה משקית וכלכלית מוסדות, יםלצרכים של יחידלתת מענה 

  

   :שני יסודות ארגונייםהמדיניות המוצעת במסמך זה מושתתת על  ,בהתחשב בכך

יכולת תגובה גמישות ו מוסדותלעניק באופן שי המרכזיתהרגולציה צמצום   .א

    .ם המשתנים במהירותלצרכי משופרת

   .ערכת תמריצים מוגברתמניתוב התהליכים הרצויים באמצעות   .ב

  

 בין - מצוינות אקדמית וחדשנות - ת ראוי שתעודד ערכים ארגוניים"ג וות"עבודתן של מל

של אולם הדרך המומלצת לעשות זאת אינה התערבות בפעילותם . כלל מרכיבי המערכת
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, לרבות פיתוח של מנגנוני בקרה עצמית, )תקציבי ואחר(אלא עידוד ותמרוץ המוסדות 

  .בהלימה למדיניות הלאומיתשייעשו 

  

  :  שוניםיעדיםמספר  בין נועד לאזןל "הנ השילוב בין שני היסודות

   ;ההוראה האקדמית ו המחקר המדעים שללהבטיח את איכות •

   ;השלישונית לסוגיהנגישות להשכלה אפשר עודד ולל •

 םפעילותלאיכות ישאו המוסדות עצמם באחריות במסגרתו , חופש אקדמילאפשר  •

 .התקיןולניהולם 
   

את צרכי ו בכלללשרת את צורכי המשק המוצעת המדיניות  עשויה ,בט הכלכליימן הה

באמצעות סלילת נתיבים חדשים שיאפשרו למוסדות  ; בפרטמערכת ההשכלה הגבוהה

. סיכוי לשינוי ולצמיחה הםבפניח ולפתו, כפוטנציאל לשיפור ולהתחדשותתוספת משאבים 

באירופה ענף זה תחזית הגידול של ועל ,  השוואות בינלאומיותהצעות אלו מסתמכות על

 בהעדר, במצב הנוכחי: המדיניות המוצעת כוללת התייעלות בתחום נוסף .במזרח הרחוקו

אל גבוהה הביקוש להשכלה עיקר  מופנה, אפשרות ללימודים גמישים או קצרי טווח

הוצאה מטבעם  יםייבמחש ,מספקים לימודים לתואר אקדמיאלה . האקדמייםהמוסדות 

 ,כמוצע להלן, פתיחת שערים נוספים והמעבר ביניהם. יחסיתפרטית וציבורית גבוהה 

 ולחסוך הוצאות ,את לחצי הביקוש על מוסדות האקדמיהלהפחית , בין היתר, מטרתם

  .ברמה הפרטית והציבורית גם יחד

  

הכרחי לאמץ כי , כלולים במסמך זהאומדנים שערכנו ושאינם על סמך  ,נדגיש כבר כעת

שיפור לחתור ללא ניתן . גישה חדשה למימון הציבורי של מערכת ההשכלה הגבוהה

 מדיניות ממשלתית ובו בזמן לקיים, הרחבת הנגישות להשכלהולאיכות המחקר וההוראה 

.   המערכת צמצום משאביהקיים של תהליך בולהמשיך , ת ההשכלהיושל הוזלת עלו

, בהקשר זה .אוקסימורוןבגדר   למעשה הוא- אפשריאינו , " וזולנגיש, איכותי"השילוב 

, את טובת היחיד, בסופו של דבר,  ישרת,יש לזכור שהגידול הצפוי בעלויות ההשכלה

 מצד שלושה גורמים נוספתהשקעה תידרש היא ש היסוד שלנו תהנחלכן . המשק והחברה

באיזון ראוי , המשלוהמ, השכלהמפירות הגורמי משק שונים הנהנים , הפרט - עיקריים

במסמך להידון  אמורים ,הללוגורמים בין הולאיזון מודלים מפורטים לשילוב . ביניהם

  . גם במסמך הנוכחי יצוינואף כי היבטים מסוימים , עתידי

  

  

    הסתמכנועל כן .  אינן נחלתה של ישראל בלבדבוהסוגיות והדילמות הנידונות  ,לסיום

צעדי חקיקה ורפורמות , חות של וועדות מקצועיות"דו, בעבודתנו על  עבודות מחקר

ם בבחינת חומר ינחלקים אחדים ממסמך זה ה .  בשורה של מדינות בעולם,ננקטו, שנעשו
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שיהוו בסיס לדיון בפורומים השונים של , ם בבחינת הצעותינואילו חלקים אחרים ה, רקע

  . קובעי המדיניות

  

 הוא אינו מבקש לקבוע את מסגרות  .יתממלכתמסמך מתווה קווים כלליים למדיניות ה

בשני תה לבצע את המחקר יכוונתנו המקורית הי. אלא את מסגרות התוכן בלבד, התפעול

המבוססים ,  כולל עקרונות למדיניות-  זה שהוזמן והמוגש בזאת- הראשון  השלב.שלבים

 מדינות וכן על התבוננות השוואתית בנעשה בשורה של, על ניתוח מגמות קיימות בישראל

שלב . לרבות ההיבטים התקציביים,  אמור להתייחס למודלים ליישוםהשלב השני. אחרות

 עם בעלי העניין השונים כאן אלא לאחר דיון בעקרונות המוצעים זה לא יוכל להתבצע

משום מורכבות עבורנו זה חיוני היזון חוזר מסוג . ובחינתם באופן עיוני ומעשי גם יחד

.  לבחינתןהלך והתברר הצורך להותיר מרחב זמן, סוגיות השונותבככל שהעמקנו  .הנושא

וקשיים עשויות להאיר היבטים ,  סותרותףמגוונות וא, נקודות מבט שונותשאין ספק 

  .שנסתרו מאיתנו
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   )מוסדות אקדמיים(ההשכלה הגבוהה :  שער ראשון
  

  מבוא
  

,  בישראללחזק את מעמד המחקר המדעישמטרתם מערכת עקרונות מוצעת  זה פרקב

גמישות ולהעניק למוסדות ההשכלה הגבוהה יתר לשפר את איכות ההוראה האקדמית 

  .חברההסביבה והמשתנים של הלצרכים בהתאם  ,פעולה

  

יסודות הארגון של מוסדות ההשכלה  התבססו ,המדינהשנות קיומה של רוב במשך 

 לאדריכלמקור ההשראה לדגם זה היה מי שנחשב . להוראה על שילוב בין מחקר הגבוהה

על . יסד את האוניברסיטה של ברליןש, וילהלם פון הומבולדט, האוניברסיטה המודרנית

בשנת שנוסד  ,בחיפההטכניון ו, 1925האוניברסיטה העברית בשנת  הוקמה פי דגם זה

ויצמן נוסד תחילה כמכון למחקר בלבד מכון . 50-אימץ מתכונת זאת בשנות ה, 1924

בהיקף מוגבל ולתארים , ורק לאחר קום המדינה החל לשמש גם כמוסד הוראה, )1933(

לשלושת הצטרפו  ,בשני העשורים הראשונים שלאחר קום המדינה. מתקדמים בלבד

 מחקר והוראה יה ונותרארבעה מוסדות חדשים שייעודם ההללו המוסדות הותיקים 

) 1963(חיפה אוניברסיטת , )1955(אביב -תלאוניברסיטת , )1955(אילן - ברתאוניברסיט(

, ובעיקר במהלך שנות התשעים, החל משנות השבעים). 1964(גוריון -בןאוניברסיטת ו

, המכללות ,נוספו למערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל כחמישים מוסדות חדשים

,  הכשרת מורים:ומים שוניםתחבוהתמחו  ,הוגדרו מלכתחילה כמוסדות להוראה בלבדש

יש להוסיף את המסלולים על אלה  .אמנות ומדעי החברה והרוח,  הנדסה,טכנולוגיה

בין המכללות האקדמיות . האקדמיים הפועלים באחריות אקדמית של אוניברסיטאות

 ,התאפשרהשל אלה הקמתן  . 1ניתן למנות שש אשר אינן נתמכות על ידי התקציב הציבורי

הגדלת מערכת ההשכלה , מטבע הדברים. החל מהמחצית השנייה של שנות התשעיםרק 

גם הארצית והמוסדית ברמה  ,ערכתמה מעמסה הולכת וגוברת על הנהגת טילהמהגבוהה 

 לשיפור עקרונות ולהציע , להגדיר את הקשיים והסתירות הבולטיםנבקששער זה ב. יחד

  .המצב

  

 ההשכלה הגבוההגדל מספר הסטודנטים במוסדות  ,ב"תשס-ב"תשנהשנים בעשור שבין 

 ירידה נומינליתחלה הראשונה בה השנה ו הייתה "שנת תשס.  לשנה8%-כבקצב של 

ירידה זו אינה מבטאת . ראשוןהתואר לימודי הל שהתקבלו במספר הסטודנטים) 1.7%(

שני הפרמטרים המסורתיים  .של המימון הציבוריהפחתה  אלאהקטנה של הביקושים 

הגידול הטבעי שיעור  ו,שיעור זכאי תעודת הבגרותהם לחיזוי ביקושים להשכלה גבוהה 
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  לשנה2%-הוא כבארץ י של האוכלוסייה בעוד שקצב הגידול השנת. של האוכלוסייה

לשנה  1%-מזכאי תעודת הבגרות הנו קצת למעלה בשיעור קצב הגידול , שנתי-בממוצע רב

 מתבססת על שני ,השכלה גבוההההמסורת התכנונית של מערכת . שנתי-רבבממוצע 

 לצורך חיזוישלושה משתנים נוספים ה  אלעלבמקרה הישראלי נוספים . מדדים אלה

  :ש העתידיהביקו

 . בקרב הציבור בישראלרכישת השכלה גבוההגבי השינוי בציפיות ל. 1
  . בעולםאוניברסליזציה של ההשכלה הגבוההשל מגמות . 2

  

, בעיר אשדוד .ניתן להדגים -  להשכלה גבוההציפיותהשינוי ב -את המשתנה הראשון 

בקרב התלמידים   המעוררים,בבתי ספר תיכוניים רכזי השכלה גבוההפועלים  ,דוגמאל

 על, הרכזים עוסקים במתן מידע עדכני על אפשרויות לימודים. ציפיות להשכלה אקדמית

 ישובים 40 -בכהפועלת , "הישגים"דוגמא אחרת היא עמותת . כדומהתכניות סיוע ו

ממומנת על ידי גורמי ציבור וזוכה לתמיכה עמותה זו . בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל

  ולספקהעמותה לעורר ציפיותמתפקידי  דאח. ג" המלהםיבינ, ם שונים מצד גורמיואהדה

 להגביר את הביקוש להשכלה גבוהה  כל זאת במטרה-  כולל סיוע בקבלת מלגות,מידע

שקטה בביקושים ההתעוררות ה, דוגמה נוספת.  השכבות החלשות יותר בחברהבקרב 

בקשים ללמוד  מבין המ8%-כ, כך למשל.  בקרב המגזר החרדילהשכלה גבוהה

 במגזר .2 הגדירו עצמם כבאים מהמגזר החרדי,ג"באוניברסיטה הפתוחה בשנת תשס

סיכויי  על מנת להגביר את ,רתייםבתי ספר יוקלפתוח  נעשים מאמצים גדוליםהערבי 

 חוגים היותר סלקטיבייםהתקבלות לבהמשך לו ,לתעודת בגרות איכותיתהלומדים 

אזורי המגדיר את יעדיו -הוקם לאחרונה בית ספר על, למשל, פחם-באום אל .באקדמיה

הציבור בציפיות שחל השינוי על ,  ולו חלקי,נותנות מושגהללו דוגמאות ה. במונחים אלה

  .רכישת השכלה גבוההי גבל

  

האוניברסליזציה של ההשכלה הגבוהה בישראל באה לידי ביטוי בעובדה ששיעור 

המתחילים את לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה באמצע העשור הראשון של שנות 

, למעשה ניתן לומר). 45% -כ (1975ב בשנת "האלפיים דומה לשיעור המסיימים את כיתה י

 היו ברמה דומה לביקושים ,3נוך בתיכון לפני כשלושה עשוריםכי הביקושים לסיום החי

לפיה , ממצא זה מחזק את ההערכה. לכניסה להשכלה גבוהה בראשית שנות האלפיים

ל הביקוש להשכלה התיכונית הביקוש להשכלה אקדמית בעת הנוכחית תופס את מקומו ש

התיכוני (אם מקבלים את ההקבלה בין שני שלבי החינוך ).  שנה30 עד 20(לפני כדור 

אך המקרין ,  הרי שאנו עדים לשינוי תודעתי שחל בעיקר בקרב צעירים בישראל,)והגבוה

ציפיות . הציפיות לרכוש השכלה גבוהה הופכות לנחלתם של רבים יותר; גם על סביבתם

  . ויש לקחת אותן בחשבון במידה רבה יותר מבעבר, משפיעות על משתני התכנוןאלה 
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  ,בהדרגה, מתהווה. צמיחה של ההשכלה הגבוהה בעולםהמגמת הוא  השניהמשתנה 

  : כפי שעולה מהלוח הבא,גבוהה להמוניםתופעה של השכלה 

  

  4)032002/ שנת(הכניסה למערכת השלישונית במדינות נבחרות : 1לוח 

לימודים הלומדים אחוז  המדינה
 ) מתוך שנתון( אקדמיים

  אחוז הלומדים לימודים 
שנתיים  במשךתיכוניים - על

 )ך שנתוןמתו(לפחות 
 16 39 אירלנד
 1 53 איטליה

 28 90 לטביה

 1 33 הולנד
 1 76 נורווגיה

  68 פולין
 4 37 רומניה
 37 61 רוסיה

 8 88 שוודיה

 21 44 גוסלביה לשעברוי
 34 51 בריטניה

  77 אוסטרליה
  88 ניו זילנד
  *56 ישראל

Source: Global Education Digest 2005, p. 95.  Israeli data in pp. 100-101. 

תיכוניים -הנתונים במדינות בהן לא מפורט אחוז הלומדים בלימודים על •
  .נכלל הנתון בתוך הלומדים לימודים אקדמיים

  
, במקבילכש, כת ההשכלה למוצר המבוקש על המוניםהופ,  אם כן,במקומות רבים בעולם

מגמה זו זוכה לעידוד   . מוסדות ומסלולי לימוד הבאים לענות על ביקוש זהנפתחים

, לאומיות באירופה-אמנות לאומיות וביןבפרסומים אקדמיים וב, כנסים מקצועייםב

   כלכלת הידע קוראת להגביר את רמת ההשכלה של .ארצות הברית והמזרח הרחוק

לות איטית של משקים לאומיים האוכלוסייה הגם שאנו עדים בו בעת למציאות של הסתג

  .גבוהות בטווח הקצרלרמות השכלה 

  

לשנה  8%ההשכלה הגבוהה עמד בעשור האחרון על קף יבהאם קצב הגידול ש להסיקניתן 

 4% (בעשור הקרובזה תיקח בחשבון מחצית מקצב ש ,מעיטהגם תחזית משהרי , בממוצע
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 על צביעת, )תיכוני-הה והעל ההשכלה הגבו–ולו גם בשני שערי הכניסה , בממוצע שנתי

במוסדות ההשכלה כאשר הרוב המכריע יהיה לומדים  400,000 -היקף של כ לכלל גידול

   .2015-2020בין השנים , תיכוניים-ומיעוט מתוכם יהיה במוסדות העלהגבוהה 

  

אינו נותן מענה לגידול הטבעי , ת בשנים האחרונות"התקציב הממשלתי שהועבר לות

ו לשם קצהאמצעים שהוכל סך . חזויהלגידול לא כל שכן ו, הגבוההבביקוש להשכלה 

מחקר ה מימון בהם ,כלל תחומי הפעולהאמור היה לכסות את מימון ההשכלה הגבוהה 

 ,מפעלי סיוע לסטודנטים, הקצבות ייעודיות, עידוד הנגישות להשכלה גבוהה, וההוראה

יחד עם ,  אקדמייםםתחזית הגידול בביקוש ללימודי. 5ונושאים נלווים להשכלה הגבוהה

מחייבים אותנו , ישראל בחזית המחקר העולמימדינת הצורך לשמר את מעמדה של 

  .הבאות לרשות מערכת ההשכלה הגבוהה בשניםשיעמדו להרחיב את היקף המשאבים 
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  מחקר. 1
  

   לאומי של ישראל- מעמדה הבין
  

מחקר הישראל הוא תפוקות ב של מערכת ההשכלה הגבוהה יםמרכזייה היעדאחד מ

הגבוה מעמדה פרסומים שונים מצביעים על .  המתרכז רובו ככולו באוניברסיטאות,מדעיה

 1999-2003בחמש השנים שבין , הכך לדוגמ. לאומיים-יחסית של ישראל במדדים בין

מדעיים הפרסומים מספר ה ב,)ושוודיהשוויץ אחרי (ישראל במקום השלישי בעולם עמדה 

 עמדו הרחק - 6צרפת ואיטליה, גרמניה, יפן, ארצות הברית - הבאות בתורכאשר  ,לנפש

תחומים ישראל בבים יהפרסומים המדעמספר  ,לאומי-על פי המדד הבין. מאחוריה

 30%-גבוה ביותר מ... ית וגנטיקה ופיסיקהביולוגיה מולקולר, מדעים שימושיים, כימיה"

 ישראל הנה במקום הראשון בעולם ,)2004 ( על פי מדד האיכות. 7"ממוצע הבינלאומימה

, במקום השלישי במדעי המחשב, במקום השני באסטרופיסיקה, במדעים שימושיים

 .כלה ומנהל עסקיםכל, במקום החמישי בכימיהו, במקום הרביעי בביולוגיה מולקולרית

באקולוגיה ובמדעי , ברפואה קליניתבמקום נמוך יחסית מדורגת  היא ,לעומת זאת

  .8החברה

  

 דורגו ,לאומית- וזכה להכרה בין,אוניברסיטת שנחאיבשפותח , אחרעל פי מדד 

 ח"הדוכותבי . 2005 המובילות בעולם בשנת 500האוניברסיטאות של ישראל בקבוצת 

 כי מדינה קטנה כישראל מדורגת כה גבוה בהשוואות ,השתאות למול העובדהמגלים  ןבסי

  :להלןשעולה מהנתונים ש כפי ,לאומיות-הבין

  

 המוסדות המובילים בעולם 500ין ב דירוגן של אוניברסיטאות ישראליות :2לוח 

)2005(  

Score 
on 

Size 

Score 
on 

SCI 

Score 
on 

N&S 

Score 
on 

HiCi 

Score 
on 

Award

Score 
on 

Alumni
Institution 

  
Rating 

26.9 46.6 27.1 23.6 0 33.2 Hebrew University Jerusalem78 
22.8 42.1 14.1 13.6 23.5 18.8 Technion101-152 
26.9 54.7 20.1 24.8 0 0 Tel Aviv University101-152 
23.4 33.6 35.1 26.1 0 0 Weizmann Institute  Science101-152 
13.4 28.2 9.2 11.1 0 0 Bar-Ilan University301-400 
16.5 37.5 10.1 0 0 0 Ben Gurion University301-400 
11.9 26.4 5.2 7.9 0 0 Haifa University401-500 

Source: http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm 
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 כמו גם על ,לאומיים מצביעים על הישגיהם של אנשי המדע של ישראל-המדדים הבין

  . בצידהדאגהש ,מקור לגאווהאלה הם נתונים  . 9של כל אחד מהמוסדות בנפרדהישגיו 

  

שנעשו תוצאה של השקעות הם  כי הישגיה הנוכחיים של ישראל ,בטענה מקורה דאגה זו

אל הצמצום המצטבר במשאבי מערכת ההשכלה הגבוהה יסיג את ישרהטענה היא ש. עברב

 זאת .עתידיים במדדים  רקלהשתקף העלולה דהבעו, לאחור בתחומי המחקר והמצוינות

 ,המוחלט של ישראל במדרג העולמיעל מעמדה  היכולת לשמור על מעמדה היחסי ו:ועוד

 רק כך ניתן יהיה. בהרחבתו אלא גם, הקייםהמשאבים תלויה לא רק בשימור היקף 

בעיקר על , ם מחקר איכותי בחזית הידע העולמישל קיוגדלות ההולכות ולעמוד בעלויות 

  . השקעה גדלה והולכתבמחקר  המשקיעות , תחרות עם שורה של מדינותרקע ה

  

תקציבי ההשכלה הגבוהה קוצצו , תחילת שנות האלפייםמובעיקר , 1998החל משנת 

הקיצוץ התבטא . מוסדותההמחקרית של הפעולה כושר שפגע במצטבר בשיעור אופן ב

משאבים  הפניית - השני; במשאבים שהופנו למחקרישיר קיצוץ  - האחד: וציםער בשני

. גידול במספרי הסטודנטיםכדי לתת מענה ל,  לעיתים על חשבון העיסוק במחקר,להוראה

, ציין בכנס שהתקיים בתל אביב, 2005זוכה פרס נובל בכימיה לשנת , אברהם הרשקו' פרופ

דיווחים על .  25%10 -הגיע ל, הטכניון, סדומחקר של מוהכי היקף הקיצוץ בתקציבי 

נדונו בוועדת , ישראלבהיקף הפעילות המחקרית נמסרו ממרבית מוסדות המחקר צמצום 

; 2004, ח בשער"דו(ת ובמאמרים מקצועיים " ופורסמו בדוחו,החינוך והתרבות של הכנסת

  ).2005, צנזור; 2005, ירון-מסר

  

יתבסס על טענת משרד האוצר כי , ממשלתיתמדיניות האמור לבטא  יהתקציבקיצוץ ה

המוסדות מתנהלים באופן בזבזני ולפיכך יש לקצץ במשאבים המוקצים להם על מנת 

. ת הממשלה בניהולם של המוסדותבפועל הגביר הדבר את מעורבו.  להביא להתייעלותם

אינה ייחודית  ,השכלה הגבוהההניתן להמימון הממשלתי צמצום של מדיניות נציין כי 

 שהקיצוץ לא לווה בתכנית הערכות ,העובדהא יההמייחד את ישראל . לישראל בלבד

לציה ולווה בהגברת הרגהמהיר הקיצוץ , אדרבא. אפשר למוסדות התארגנות מתאימהשת

  .של המוסדות המתוקצביםהעצמאית  וצמצום יכולת הפעולה הממשלתית

  

בעיות אלא גם ל, קיצוץ בתקציב המדינהלייחס לא רק לאת המצוקה התקציבית יש 

עד שגירעונות מצטברים ל ,בין השאר , הכוונה. של המוסדות עצמםתומערכתי-מבניות תוך

מכבידה נסיה זו פ . מהפנסיה התקציבית בחלקםהנובעיםו, דרך למנעם הכה לא נמצא

 המוסדות ת שלוש- הטכניון ואוניברסיטת תל אביב, על האוניברסיטה העבריתבמיוחד 

פי מדדי - על, מתפוקות המחקר65%-כ(המהווים את ליבת המחקר האוניברסיטאי כיום 

הסכמי השכר של הוא היקף התקציבים הפנויים למחקר שצמצם את גורם נוסף ). ת"ות

ה שיעבד חלק מתקציבי תשתיות המחקר למימון תוספת השכר הסכם ז. 1994הסגל משנת 
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.  המחקרכושר הפעולה של האוניברסיטאות בתחום לירידת וכך תרם באופן מצטבר , לסגל

 סמוך לתקופה בה שנקבעה ,שכר הלימוד של הסטודנטיםהורדת יש להוסיף את  אלה לע

, בעקיפין. למוסדותבלא שניתן פיצוי הולם , קוצצו תקציבי הממשלה להשכלה הגבוהה

  .  בעבר למחקרשיועד התקציב היקף  את צמצםאף הוא צעד זה 

  

  : פרופיל הסגל האקדמי בשינויים שחלו ב, בין השאר, משתקפתהמציאות הקשה

  

  .  הסגל הקבוע והזוטר צמצום.א

 לבין ,)דרגת פרופסור(בין בעלי דרגות בכירות בסגל האקדמי המספרי היחס שינוי . ב

  ).מרצה ומרצה בכיר(ת האחרות הדרגובעלי 

   .11)30-ו; 29/28; 27, 26, 25ת "ת ות"דוחו(החוץ -מורים מןההגידול במספר . ג 

  

מהעדר , בין היתר, שנובעת, בגיל החציוני של אנשי הסגלהעלייה כך יש להוסיף את על 

מערכת ההשכלה הגבוהה תאבד  ,ללא דור צעיר של חוקרים. אמצעים לקליטת סגל צעיר

בהשוואות תקף המש,  כיוםאת חיוניותה ואת יכולתה לשמור בעתיד על מעמדה הגבוה

  .  לאומיות שהוצגו לעיל-הבין

  

  

   המחקר והמבנה הדואלי של ההשכלה הגבוהה
  

אין להפריד בין לפיה בעבר על הנחת עבודה התבססה מערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל 

את הניע ללימודים אקדמיים הגובר ביקוש האולם . שלובים זה בזהה, מחקר והוראה

כי ניתן להפריד בין , המקובלת בעולם האקדמי, מועצה להשכלה גבוהה לאמץ את הגישהה

 ,מוסדות למחקר ולהוראה:  שני סוגים של מוסדות אקדמייםניתן לקיים, כלומר; השניים

השקעה  :גישה זו מבקשת לגשר בין שני צרכים לאומיים .ומוסדות להוראה אקדמית בלבד

צרכים באים לידי ביטוי במבנה הדואלי השני . גבוההההבטחת נגישות להשכלה ו במחקר

פותחת שערים ללימוד אקדמי בפני כרבע  היא , מצד אחד.מערכת ההשכלה הגבוההשל 

המתקיים  ,במחקר מדעי שתתפת במימוןמ  היא,מצד שני . מוסדות60-כמיליון אזרחים ב

 כבד לגבי  שהפעלת תשתיות מחקר היא עולמקובלתההנחה ה. מוסדות בלבד 7מסגרת ב

טכנולוגיה ב מוטב לרכז את ההשקעה במדע וולכן, כולל האומות העשירות, כל אומה

 ועל ידי כך להימנע מוסדות רביםין בבמקום לפזרה  ,במספר מצומצם של מרכזי מחקר

 .ממימון של מחקר באיכות בינונית
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העשור בתחילת  וביתר שאת ,החל מסוף שנות התשעיםנמצאו מערערים זו גישה על 

 ,מכללות אקדמיות חדשותבאים ברובם מקרב מבקרי הגישה . הראשון של שנות האלפיים

של המכללות  התפתחותן המהירה לטענתם. עברו צמיחה מהירה במהלך העשור האחרוןש

. צמיחתן טרם, אוניברסיטאות בעברהמציבה אותן במקום דומה לזה בו עמדו האקדמיות 

כלומר ( הוראה ומחקר ותלמעמד של מוסד האקדמיות זכאיות המכללות ,לטענתם, לפיכך

 הוראה אקדמית כי, עוד טוענים נציגי המכללות האקדמיות). ותאלמעמד של אוניברסיט

ניתן למצוא לתביעות אלה חיזוק . מתקשה לפתח הישגים ראויים, שאינה נשענת על מחקר

 בעלי דרגות, ירסגל בכאנשי הם מכללות מרצים בסגל השל בעובדה כי חלק הולך וגדל 

חלקם עובדי אוניברסיטה . להישגיהם המדעייםהודות זכו בקידומם האקדמי ש, גבוהות

יש לאפשר ,  נטען,לפיכך. חוקרים בכיריםכ בעבר ותאוניברסיט עבדו ב ואחרים,קבועים

טענה נוספת היא כי . אקדמיתהמכללה הבמסגרת  גם מחקריתהפעילות בך יהמשללהם 

התפתחותם המקצועית  להמשיך ביבקשו בעלי תואר שלישי גלאך טבעי הדבר שאנשי ס

 ,12"לביצוע מחקר, גם אם מוגבלים, כי יעמדו לרשותם כלים "יצפוו, והאינטלקטואלית

לטיעונים אלה נוספים הטיעונים  .חיוניות והתחדשות מקצועית בתחומי הוראתםלכתנאי 

קינאת סופרים תרבה "בבחינת , מצוינות אקדמיתלפיתוח של תחרות בדבר חשיבותה 

אין כי , אחדות מהמכללות האקדמיותטוענים נציגי  בהתבסס על כל אלה ."חוכמה

לאפשר את התפתחות המחקר גם במוסדות וכי יש , הסדרי האתמולהצדקה לשימור 

 . החדשים
  

  :המסתייגים מדרישה זו מעלים שורה של נימוקי נגד

  .טנה לפיכך אין צורך בתוספת של מוסדות מחקרישראל היא מדינה ק  .א

קיימים בהן , הולנד וגרמניה, אוסטרליה,  כגון קליפורניהגם מדינות עשירות  .ב

 המדעי מחקרהמאמצי את לרכז חותרות , מוסדות שיעודן הבלעדי הוא מחקר

 . ולא לפזרם בין מוסדות רבים,  במספר מצומצם של מוסדותותקציביו
 המרכזים ,ערך מוסף גבוה למרכזי מחקריש בעולם מוכיח כי  המצטברהניסיון   .ג

 . משאבי הון אנושי ותקציב
וספק אם , משאבים שאינם זמינים לפי שעהתחייב הקמת מוסדות מחקר נוספים   .ד

שמקורות ההון האנושי והתקציבי במדינה קטנה מאחר , יהיו כאלה בעתיד

 .  אינם בלתי מוגבלים,כישראל
כל החלטה על . פעולהתכניות לוים הנדרשים הם לתשתיות המשאבים הכספי. ה

גיבוי תקציבי ארוך שאין מאחוריה , השקעה בתשתיות מחקר במוסדות נוספים

 וממילא גם ביכולות המחקר של ,פוגעת במוסדות הקיימיםכ עלולה להתברר ,טווח

 .  ישראל
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בין ,  נבחנתאיכות ההשכלה הגבוהה.  אין הכרח כי כל המוסדות יעסקו במחקר  . ו

מוסדות כאלה מטופחים . בקיומה של תשתית מוסדות הוראה מעולים, היתר

שיופנה מאגר  ,כיוון שהם תורמים במישרין ליצירת מאגר אנושי משכיל, בעולם

  .למרכזי המחקר האוניברסיטאיים

  

  

  הגדרת הבעיה
   :תי בעיות יסודהמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה עומד כיום בפני ש

  .לאומית בעתיד-בזירה הביןמוחלטת ויחסית הישגים הקושי לשמור על רמת   .א

פעילות מחקרית  לעגם  להחיל קריטריונים של הקצאה תקציביתגוברים לחצים    .ב

 אלא כמוסדות הוראה ,מלכתחילה לא הוגדרו כמוסדות מחקרש ,מוסדותב

 . אקדמית בלבד
  

, ת בזההמוצעלמדיניות הבסיס הן , ביחדושתיהן נפרד באחת כל , הללו שתי הבעיות

- ברמה בין, כיצד מקיימים מערכת השכלה גבוהה שמבטיחה מצויינת מחקרית, היינו

  .לצד נגישות אוניברסלית, לאומית מובילה

  

  

    עקרונות הפעולה המוצעים
  

 את מעמד המחקר האקדמי  לקדםשמטרתם , עקרונות פעולהתשעההצעה זו כוללת 

   . את דרכי יישומםלעתלעדכן מעת יש ש, עקרונות אלה הם בבחינת סימני דרך. בישראל

  

  :'עקרון א

  הוראההב  ילבין תקצמחקר הב  יבין תקצ שינוי היחס

  . תקציב המחקרלטובת

  

העיקרון . חוקרכגלום שכרו של חבר הסגל כמורה ו ,כיום  של המוסדותב ההוראהיבתקצ 

התקצוב הכולל  מןשיעור מסוים ממרכיב המחקר של , במהלך הדרגתי, הוא ניכויע המוצ

)block grant(,מהלך זה אמור לבטא זיקה הדוקה יותר בין . למחקר  ישירותו כדי להפנות

  .מחקר הקשורות בפעולות תקציב המחקר לבין 
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  :'בעקרון 

   למחקרישירהההקצבה השינוי היחס בין 

  - תחרותייםלבין כספי המחקר ה

  . תקציבי המחקר התחרותייםלטובת 

  

 מכלל 42%-כ(₪  מיליארד 1.5-על כבהקצבה למוסדות  מרכיב המחקרעמד  2005בשנת 

ממומן על ידי ממנו  97%-אשר כ(תקציב הקרן הלאומית למדע  .13)ההקצבה הישירה

מרכיב המחקר  בין 1:5.4יחס של , דהיינו. 14 מיליון דולר60-עמד באותה שנה על כ, )ת"ות

כאן העיקרון המוצע . תקציבים התחרותיים של הקרןבין הלמוסדות לבהקצבה הישירה 

תוך הגדלה משמעותית של התקציבים התחרותיים ,  היחס בין תקציבים אלההוא שינוי

  .הקרן הלאומית למדעבמסגרת לרשות החוקרים שיעמדו 

  

  

  

  :'געקרון 

  :תקציבי המחקר יתחלקו לשניים       

  .ביצוע מחקרים חדשיםלתקציב ייעודי ) 1(       

   .תשתיות מחקרופיתוח סיוע למוסדות ולחוקרים בקיום ) 2(       

  

 תשתיות ה וחיזוק שלבנייל גם אלא, ים קיימיםמחקר למימוןמחקר נועדו לא רק קציבי הת

, למחקרים עתידייםמהווה בסיס למחקרים קיימים וקיומן של תשתיות ראויות . מחקריות

כמו גם כניסה לתחומים חדשים הנמצאים בחזית הידע , מאפשר יזמות וחדשנות מחקריתו

  . העולמי

  

  

  :'דן עקרו

  :עלתתבסס שים דחההתקציב הייעודי למחקרים הקצאת 

  .תחרות) 1(               

    ללא,לכל חוקר ולכל יחידה אקדמית נגישות ) 2(              

  .אליו הם שייכיםתלות במוסד                    
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 שלהם על ידי  הערכת הצעות המחקרעל סמךייעודיים מוקצים לחוקרים המחקר התקציבי 

 ואין מקום לכלול בשיקול הדעת ,איכות ההצעה המוגשת היא קריטריון בלעדי. עמיתים

 חוקר או קבוצת .מגישי ההצעההשייכות המוסדית של שאלת מחקרי את -האקדמי

ביכולתם יש  ובלבד ש,יזכו במענק,  שלהם עמדה במבחן האיכותהצעת המחקרש, חוקרים

  הרחבת פעילותן .המיועדבמוסד  באמצעים העומדים לרשותם לבצע את המחקר המוצע

  .תחייב הערכות הולמת, של הקרנות

  

  

  

  :'העקרון 

כולל (שונים  עידוד מיוחד יינתן לשיתופי פעולה בין חוקרים ממוסדות 

 או למידה ,לרבות שימוש משותף בתשתיות מחקר,)מכללות לסוגיהן

  .בקורסים או סמינרים משותפים

  

עבודה , בתחומים מסוימים. פוטנציאל לערך מוסףהוכח כבעל שיתוף פעולה בין חוקרים 

 קיומם של שיתופי פעולה. פריצות דרך חדשותללתרום ה קבוצות מחקר עשויבמסגרת של 

 ,וסמינרים משותפיםמשותפות קבוצות מחקר , לרבות תארים משותפים,  שוניםמסוגים

ידע ההפצת בגדר תרומה ל אלא גם ,ניצול יעיל יותר של משאביםבגדר  אפוא לא רק םה

  . חדשידע יצירת לקיים וה

  

  

  :'ועקרון 

על ידי מימון שעות  להמיר שעות הוראה בשעות מחקר יוכלו סגל ה יחבר

  .מחקרמתקציבי הוראה ה

  

  לויש לאפשר, חבר הסגל ותחומי המצוינות שלויו של על מנת למצות באופן יעיל את יכולות

שינוי השיטה  .ולהפך, מחקרמטרות לגמישות בהסבת אמצעים המוקדשים להוראה 

שנועד להיות , תהליך זה . תהליכי בקרה הדוקיםומחייב משנה זהירות  ,הקיימת בנקודה זו

יתכן כי חוג מסוים באוניברסיטה ימצא עצמו . לשלילי ומדכאהפוך עלול ל, חיובי וממריץ

, במקרה כזה .מחקרהתקציבי על  בתחרות יתקשה לעמוד אך , באיכות ההוראהמצטיין

בשל התמקדותם יגבר   בחוגחברי הסגלעל עומס ההוראה  : ייתכנו לפחות שני פתרונות

הצעות  שילהגחברי הסגל ר עבו תמריץהמצב יהווה ש -או  - מחקרעל חשבון הבהוראה 

   .15על מנת לזכות בתקציבי מחקר, מחקר תוך שיתוף פעולה פנימי או חיצוני
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 הגברת הפעילות המחקרית בחוג לא ."תפוקות מחקר"מושג הלבחון את בהקשר זה יש 

בעיקר , יתהמחקרהפעילות  ;  בהסבת תקציבים גדולים מהוראה למחקר,בהכרחכרוכה 

 שאינו מחייב מימון חיצוני של ,תהליך יצירה של יחידיםכוללת גם ,  במדעי הרוחבתחום

עבודות אקדמיות  ,פרסום ספרים או מאמרים בכתבי עת מדעיים. קרנות מחקר תחרותיות

יש . לתמרצןואף לעודדן דרכים למצוא ש מחקר שיפעילויות הם , או מחקר מוזמןהן ילמינ

 ,מחקרה פעילויות תוך התייחסות לכלל" תפוקות מחקר"הגדרת המושג אפוא לעדכן את 

   . במוסדמחקריתהפעילות לההוראה האקדמית ביחס בין אם מבקשים לחולל שינוי  עיקרב

  

סוג כי נחוץ פרק זמן ממושך של הכנה והסתגלות לשינויים מה, במאמר מוסגר נציין

  .16בתהליך העשוי להמשך שנים אחדות,  ויש לבצעם בזהירות ובהדרגה, המוצע

     

  

  :'זעקרון 

במטרה לחזק את , שיטת הגמול האישי עבור מענקי מחקר תעודכן 

  . מחקריתהתמריץ לפעילות

  

ליהנות מתוספת שכר בגין חלק ממענקי מחקר , בתנאים מסוימים, חבר סגליכול כיום 

יר  אנשי סגל בכ300-ד זכו כ"בשנת תשס. 199117על פי נוסחה שנקבעה בשנת , בהם זכה

 ,שנבעו, 50%ת שכר של ולתוספ, רובם ככולם מתחומי המדעים המדויקים, )4,500-מתוך כ(

 הרוב המכריע של אנשי ,לעומת זאת. הניתנים בתחומים אלהגובה המענקים מ ,בין היתר

בקשות למענקי בשל העדר כלשהן אינו נהנה מתוספות שכר , בכל מגוון התחומים ,הסגל

להגיש אנשי סגל תעודד   ,שכרגמול בבדרך של תמריץ אישי יצירת  . 18בהןאו זכיות מחקר 

תמריץ זה  .)להלן' ראה לעניין זה עיקרון ט (לאומיות-הצעות מחקר לקרנות לאומיות ובין

  . 19 מדעי החברה והרוח כולל,את התפתחות המחקר בתחומים השוניםעודד י

  

  

  

  :'חעקרון 

  מענקי המחקר יזכו את המוסדות בתקורות גבוהות יותר

  טיוב ועל מנת לאפשר אחזקה,  כיוםותהמקובלמאלו 

  . שלהםתשתיות המחקרשל 

  

 ונתפס שלא בצדק כגוזל משאבי ,משמעות שלילית, לא אחת, מושג התקורה נושא עמו

תשתיות את חשיבות ההשקעה בבא לשלול גישה זו ולהדגיש  ,כאןצע קרון המויהע. מחקר
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ביצוע על בשיעור של עשרות אחוזים תקורות להעניק במדינות אחדות נהוג . מחקרה

כתוצאה ו, הכלים לביצוע המחקרלחוקר  לא יהיו ,ללא תשתיותהכרה שהמתוך , מחקרים

מרכיב חיוני אפוא  מהווה ,תקיומן של תשתיות נאותו. להגיש הצעות מחקר  לא יוכל,מכך

, את התשתיותן לממהעיקרון המוצע הוא  .בתחום המחקריזמות וחדשנות , לפריצות דרך

  . הגדלת שיעור התקורהמ, בין היתר

  

  

  :'טעקרון 

  .הקמת קרן לתמיכה במחקרים בתחומי מדעי הרוח והחברה

  

המחקר המשאבים העומדים לרשות מיחסית חלק קטן זוכים למדעי הרוח והחברה 

  הולמים תמיכה ולאפשר מקורות,על מנת לעודד את המחקר בתחומים אלה .המדעי

קרן הלאומית למדע מסגרת הבקרן -אם כתת, קרן ייעודית לעניין זהמוצע להסדיר , עבורו

  .נפרדתאו במסגרת 

  

  

  משמעות השינוי
  

לצורך  , למחקרמקורות מימוןח להבטיהיא העקרונות המוצעים מטרתם העיקרית של 

באמצעות ניצול מרבי של האמצעים  ,זהתחום ישראל במדינת שמירת הישגיה של 

 שילוב באמצעות תימרוץ לעידוד .באמצעות הגדלת המשאבים, ובמקביל, לנושא המוקצים

עם מתן כלים לכל מוסד לקדם את יעדיו בתחומי , לרבות במדעי הרוח והחברה, מחקר

  . יחוללו את השינוי הדרוש, על פי מדיניותו, המחקר השונים

  

יעדי התקציב מחולקים באופן ש מעלהסקירה קצרה וחלקית של נושא זה במדינות שונות 

מערכת התקצוב של פינלנד ,  כך לדוגמה.השגת מטרות מוגדרות, לכל מוסדשמאפשר 

השיטה . )Management by Results(עברה במהלך שנות התשעים לתקצוב על פי תוצאות 

תה בין יהי, כללה גם עידוד תפוקות מחקר והגברת שיתופי הפעולה בתחום זהש, החדשה

יזמות אקדמית  ולעידוד ה בפריחתן של ארבע האוניברסיטאותשתרמו להגורמים 

 החל משנת  את תקציב המחקר  מועצת המחקר של אוסטרליה החליטה להכפיל.20נרחבת

שכר : כמה דרכיםבמטרה לקדם את מעמד המחקר ב , ובמהלך של חמש שנים2001

יכולתם של חוקרים שיפור ; טורטיםדוק-הגדלת מספר הפוסט; תחרותי לחוקרים

לאומי -פיתוח שני מרכזים בעלי מעמד ביןולאומי -להתחרות במישור הביןאוסטרלים 

 מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה של אנגליה .21במצוינות מחקריתהמתבלטים גבוה 
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קרב בו ממלכה עצמהבהמקומי לשפר את מעמד המחקר במאמצים קדת בשנים אלה תממ

נבחנים ביכולת המחקר  מוסדות ההשכלה הגבוהה לסוגיהם. לאומית-קהילה הביןה

של הפוטנציאל והן על פי , זכייה בפועל במענקי מחקר זו נבחנת הן על פי יכולת. שלהם

 68-נבחנת בהמחקר יכולת . לפיתוח מחקר עתידי -  כולל תשתיות וחוקרים- לואמוסדות 

 Research Assessment( כאשר הצעות המחקר נבחנות על ידי גוף הערכה ,תחומים שונים

Exercise [RAE] .(כאשר הגופים , יים מגיעים ממקורות שוניםתקציבי המחקר התחרות

 בוצעה 2003בשנת . RAE -דירוג האיכות שנקבע על ידי ה מסתמכים על ,עניקים אותםהמ

 ונמצא כי היא הובילה ליצירת אווירה בריאה ,הערכת תוצאות של השיטה הבריטית

ציוניה  . חל שיפור משמעותי,לאומיים-בכל המדדים הביןואוניברסיטאות בושביעות רצון 

    .22 מהממוצע העולמי38% -של בריטניה גבוהים כיום ב

  

החליטה , חיזוק תשתיותיו ערך לאומי וכלכליבמחקר וטיפוח ההרואה ב, ממשלת גרמניה

תוספת זו . 2009 - 2006 מיליארד יורו בין השנים 6מחקר סכום של להוסיף לתקציבי ה

 .בכלל התקציבים והמענקים העומדים לרשות המחקר בגרמניה 5.6%מהווה גידול של 

 גם הולנד וארצות ,  פרט לגרמניה.23לרכז מאמצים במספר מוסדות מוגבלהמדיניות היא 

 וסין הכריזה ,במספר מוגבל של מוסדות איכותמאמציהן הברית מבקשות כיום לרכז את 

     .24ה גבוהתלאומי- ביןברמה אוניברסיטאות מחקר 10כי היא מתכננת את הקמתן של 

  

אקדמית תמריץ הלחוקר הבודד או ליחידה מעניק , ת זאתלעומ, מודל התקצוב הישראלי

עידוד המוסדות להשכלה גבוהה לקלוט מתמקד ב  זהמודל. 25מוגבל לעידוד המחקר

 החלק הארי של יעד זה שואב את. תקני ולהביא לסיום לימודיהם בזמן ה,סטודנטים

תפוקות המחקר וההוראה  נמדדות ,הישראליהמודל על פי . 26ת"מימון המוסדות על ידי ות

 ביןהממצע , )Block grant(וסד מענק כולל למההערכות מתכנסות לו ,ברמה המוסדית

אין בהם כדי  - המיצוע וההכללה.  במוסדהתפוקות של כלל תחומי הפעילות האקדמית

שנכלל , מרכיב האיכות. מחקרתחום ההוראה ולא בתחום ה לא ב,לעודד מצוינות ותחרות

הסכם השכר עם הסגל משנת , אמנם. למעשה מעולםמומש לא , במודל התקציב המקורי

הפעילות האקדמית של הפרט לבין התגמול איכות בין לחזק את הזיקה עד נו, 1994

התבררה  זו שיטהה של יעילותואולם   - )באמצעות המענק האקדמי(המתבטא בשכרו 

   עוד יאמר כי המודלים שתוארו לעיל של מדינות שונות אינם .בדרך יישומה, כמוגבלת

להצביע על כיווני פעולה אפשריים אך יש בהם כדי , בהכרח תואמים למציאות הישראלית

  .תוך פיתוח מודל ישראלי בהתאמה לצרכים המקומיים
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  יתרונות ההצעה
  

עשויה לקדם את , הםפרטיעיבוד לאחר , הקיימתבשיטה הכנסת השינויים המוצעים 

   : בדרכים הבאותמחקרתחום הישראל במדינת מעמדה של 

  

  .בישראל בתחום המחקרי יותר של מאגר ההון האנושי ניצול אפקטיב. א

  

והמתרכזות   בארץכיום תשתיות המחקר הקיימות. ניצול מרבי של התשתית הלאומית. ב

מוצע לקבוע , במסגרת הגדרת משתני השיטה.   מנוצלות רק בחלקן,באוניברסיטאות

  .  אלות ושל תשתיככל האפשר יתמרצו רמת ניצול גבוהה שמבחנים 

  

מעודכן שיהיה , תמריץ לאיש אקדמיהמתן . עידוד המחקר באמצעות תמריצים אישיים . ג

אקדמיים המחקריו לתרום להעמקה ולהרחבה של עשוי , כיוםהניתן ומשמעותי מזה 

שיעור מסוים  סגל להמירההגמישות שתוקנה לאיש  . בוהאישי הכרוך המרכיב  בזכות

שעות הוראה או לתוספת חלק מבהקדשה למחקר על פני תקציבי מחקר בהם זכה מ

  . תמריץ להרחבת הפעילות המחקרית ,אף היאלהוות עשויה , שכר שתקבע

  

 עידוד שיתופי פעולה חדשים בין חוקרים מאוניברסיטאות לבין חוקרים ממכללות או . ד

שיתופי פעולה אלה עשויים לשפר את הסיכויים לזכות . ממכוני מחקר ממשלתיים

לאומיים או בתקציבי המחקר התחרותיים מטעם הקרן -ביןבמענקי מחקר תחרותיים 

  .ומטעם גורמים אחרים) ת"המתוקצבת על ידי ות(הלאומית למחקר 

  

  

  :הבאותמטרות ה עשויים להשיג את  במשולב כל אלה

על תקציבי להתחרות  ת לחוקר היחיד ולקבוצות מחקריו אפשרולהעניק יותר •

 .מהםוליהנות מחקר 

 . בולטים באיכותםיוצרו מוקדי מחקר •

 .לעודד את הסגל האקדמי להרבות במחקר •

 .לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים ממוסדות שונים •

 .לאומי של ישראל במחקר- מעמדה הבין אתלהבטיח •
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    הוראה. 2
  

  מבוא
בהרחבת . בה מאוד בעשור האחרוןמערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל התרח, כאמור

הכפילה , )ד"ן לתשס"בין השנים תש( שנה 14 -כתוך . המערכת הושקעו מאמצים עצומים

  : הבאבלוח כפי שניתן לראות , מערכת ההשכלה הגבוהה את ממדיה

  

 - ט"תש (מתוך קבוצת הגיל בשנתון' אחוז הסטודנטים המתקבלים לשנה א: 3לוח 

   )1949-2004) (ד"תשס

מדים במוסד  הלו%

להשכלה גבוהה מתוך 

 שנתון 

 הזכאים לתעודת % גודל שנתון

 בגרות מתוך שנתון

 השנה

 ט"תש 6.7 11,902 1.6

 ך"תש 14.2 25,032 11.6

 ל"תש 20 52,900 17.8

 ם"תש 21.3 65,500 21.3

 ן"תש 34.7 85,000 22.9

 ס"תש 42 106,300 36.2

 ב "תשס 46.5 107,000 40.3

 ד"תשס 47.8 112,000  43
הקיבוץ , 1952-2004מדיניות ההשכלה הגבוהה , אקדמיה בסביבה משתנה): 2005(עמי וולנסקי : המקור

  .המאוחד ומוסד נאמן

  

  :  ההשכלה האקדמיתה שלעל שמירת איכותקשו השניתן למנות חמש סיבות בולטות 

  

 כרוכה הייתה בכניסתן של ,הרחבת בסיס הפירמידה של ההשכלה הגבוהה .1

חלקן מהווה דור ש, אוכלוסיות חדשות מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל

מהמגזר הערבי , מיישובי פיתוחהכוונה בעיקר לאוכלוסיות  ;ראשון להשכלה גבוהה

 וקליטתו ,התרחבות בסיס הפירמידה החל מאמצע שנות התשעים. מהמגזר החרדיו

ליטה של אוכלוסיות קמשמעותם , השנתוניםשל העשירון השלישי והרביעי מתוך 

 .בעלות ממוצע הישגים נמוך יותר
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 .שינוי מהיר ביחס בין מספר הסטודנטים לבין מספר אנשי הסגל באוניברסיטאות .2

במספר חברי תואם לא חל גידול , חל גידול משמעותישבמספר הסטודנטים בעוד 

המחקר איכות על והאקדמית ההוראה  על שמירת איכות  שהקשהנתון, הסגל

 ,68,000ן היה מספר הסטודנטים באוניברסיטאות "בשנת תש, כך לדוגמה .מדעיה

 מצבת הסגל האקדמי הבכיר עמדה על ,לעומתו. ד" בשנת תשס125,000 -והוא גדל ל

פירוש הדבר . ד"שנת תשסב בלבד 5,009 - וגדלה ל,ן" משרות מלאות בשנת תש4,337

 חבר סגל בכיר למשרת ן היה היחס המספרי בין מספר הסטודנטים"בשנת תשש

זמן קצר תוך שנוצרו  ,פערים אלה. 25ד עמד יחס זה על " ואילו בשנת תשס, 15.6

 אך , נגישות להשכלה גבוההיצירת הישגיה של ישראל באמנם על  עידיםמ, יחסית

    .27 את כישלונה בשמירה על איכות המערכתמסבירים

  

. במיוחד במוסדות החדשים, מומחים בתחומם, המחסור באנשי סגל בכירים .3

  : הסברים שני מחסור זהל

 על ההקש ,לתואר שלישימסגרות לימוד היעדר אמצעים לפיתוח מואץ של     •

  .לבכירתיד בע סגל שיהפוך תהכשר

לצד המשך גידול האוניברסיטאות והיעדר , התפתחותן המהירה של המכללות    •

אלה במחסור יצרו , מסלולי מעבר פשוטים של אנשי סגל בין המוסדות

כולל , גיוס אנשי סגללהשקיע רבות בהמוסדות החדשים נאלצו . במכללות

 ם של מורים מןנאלצו לשכור שירותיהם , לחילופין. בכירים שפרשו לגמלאות

  .28זמנית במספר מוסדות-אנשי סגל קבועים עבדו בובו מצב אגב כך  ונוצר, החוץ

  

  גם. שנים מספרהנמשך הינו תהליך ,התוכניתלייצוב  עד , לחוג חדש חברי סגלגיוס .4

גיבוש הסגל ובניית , הקמת תשתיות למידה, טיפוח תרבות של למידה אקדמית

ות התהליכים הללו יאיט. טווח אינם תהליכים קצרי, ארגוניים-המוסדות הפנים

  .גבוהההמוסדות להשכלה באיכויות אקדמיות את גיבושן של  מעכבת

  

, והן ברמה הלאומיתהן ברמה המוסדית , ת" באמצעות הותתכנון השכלה גבוהה .5

 פוליטיתהמעורבות ה, גואה ללימודים אקדמייםהביקוש  ה. ארוך טווחחייב להיות

 עם על ההתמודדות, התכנוןהקשו על תהליך , מצטבר באמצעים  ומחסורבמערכת

  .  עתיד תובעני עוד יותרעם הווה משתנה ו

  

התרחבותה הביקורת על איכות ההוראה אינה מתרכזת אך ורק בהתפשטות ההשכלה ו

 שורשיה נעוצים בין היתר בהשקפות עולם שונות על המבנה הראוי . במהלך שנות התשעים

 מעלים טענות כי שיטת קידום ,יכות   המבקרים את הא.29והרצוי למערכת הישראלית

העלאת אינה מתמרצת דיה את איש הסגל להתמיד ב, טת השכר וגמוליהשי, אנשי הסגל
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 המעדיפה זו,  המבקרים את שיטת ההוראה שהשתרשה בישראל,כמו כן.  איכות ההוראה

 מדיניות המבקרים גורסים כי.  על פני העמקה בהם -לתואר כתנאי לזכאות ריבוי קורסים 

 מעודדת למידה פלקאטית ,ויתר על כןה נל הדיסציפלימעמיקה ש זו מונעת דפוסי למידה

מבנה זה של מערכת .  לזכאות לתואר" קיצורי דרך"פיתוח תרבות לימודים של בד בבד עם 

 , המתרחשת, מותיר מרחב זמן ראוי לסטודנט להתפתחות אקדמית אישיתההוראה אינו

ריבוי הקורסים , במקביל.  כנת עבודות בתחום הנלמד באמצעות הקדשת זמן לה,בין היתר

, לליווי משמעותי יותר את תלמידיואינו מאפשר לאיש הסגל את מרחב הזמן הנדרש 

העשוי להתרחש אם יאומצו דפוסי למידה מעמיקים יותר באמצעות צמצום מספר 

, יםלאלה יש להוסיף את העובדה שדפוסי הלמידה בישראל מבוסס.   הקורסים הנלמדים

מהמדינות משך ניכר בחלק שבעוד , על לימודים של שלוש שנים לתואר ראשון, בדרך כלל

 מכלול נימוקים מצטברים אלה מסביר ולו חלקית . הלימודים המקובל הוא ארבע שנים

  .את בעיית איכות ההוראה האקדמית בישראל

  

  הגדרת הבעיה
  

הסיבות הבולטות מההשכלה הגבוהה היא הפירמידה של  המהירה של בסיס והתרחבות

 לעמוד בדרישות את היכולת םתלמידיה לכלל קנותלהמתקשים המוסדות ש, לכך

שטרם רכשו מוניטין , בחלק מהמוסדות החדשים. נתוןתוך זמן אקדמיות סטנדרטיות 

. אקונומי נמוך יותר-של אוכלוסיות מרקע סוציויחסית שיעור גבוה מתרכז , אקדמי

הצורך להעמיד על רגליו מד בפניהם וע  .30המשימה שעמדה בפניהם קשה יותר, לפיכך

להתמודד עם ובה בעת בלת במוסדות הותיקים לעמוד ברמה אקדמית המקו, מוסד חדש

 ניתן לצמצם ,סטודנטיםה  פערים בין הישגי . בעל נתוני פתיחה קשים יותרהרכב תלמידים

 בחלק השקעה זו מתבטאת .יותר בחלשיםרבה באמצעות מדיניות המעודדת השקעה 

גון מערכת תמיכות כ ב,אחריםמקרים ב; תוספת של שנת לימוד או חלק ממנה במהמקרים

צא ויגישות הוראה יצירתיות וכ, לימודי השלמה, קורסים בקבוצות קטנות, הדרכה אישית

אלה הזקוקים כאן בתלמידים נטולי תעודת בגרות או כאין מדובר ש ,ראוי להדגיש. באלה

אינטלקטואלית להתמודד עם המסוגלים מבחינה בתלמידים  אלא, לשנת מכינה אקדמית

, לעיתים, כוללסיוע זה . ע מסוים במפגשם עם האקדמיהזקוקים לסיואך , חומר אקדמי

  . אקדמייםה בעיקר בשלב ההסתגלות המוקדם ללימודים ,האטת קצב הלמידה

  

תוך פרק הזמן סטנדרטית התפוקה ה תדימדמבוסס על ת "מודל התקצוב הקיים של ות

 או ,31תללא הבחנה בין סוגי המוסדוזאת  . התקני שנקבע ללימודים לתואר הראשון והשני

הזמן  את משקף ,'מדד היעילות' .ים השונים של אוכלוסיות התלמידיםהרכבבין ה

 שיטת תקצוב. א את הסטודנט לסיום לימודיו לתוארהממוצע הנדרש למוסד מסוים להבי

לחסוך , בזמן-ובו,  נועדה לתמרץ את המוסדות לקלוט סטודנטים ולהיענות לביקושזו



 

 25

הצליחה להביא לסיום שיטה ה, ואכן. משך הלימודיםהגבלת  באמצעותעלויות לאומיות 

מוסד , להבתנאים א). שלוש שנים בדרך כללתוך (לימודים תקופת המהיר יחסית של 

נאלץ לקיים מדיניות תקיפה כדי , שביקש להפיק הכנסה מרבית ולהימנע מהפסד כספי

אולם המחיר שגבתה .  יסיימו את לימודיהם במועד התקני שנקבעהבטיח שתלמידיול

ממצאים ישנם . איכות התואר המוענקב תבטאה, הופעלהבה במתכונת ש, שיטה זו

 העדר מרכיב .32סגרות ההשכלה הגבוההרמת ההוראה בחלק ממירידה בעל מורים ה

  . חריף מגמה זוה ,איכות במודל התקצוב

  

חייב שינוי דרכי המימון והתקצוב של ת,  המוצעת כאןפרק הזמן הנדרש ללימודים הארכת

מדד זה  . ההפך הוא הנכון.  תפוקההמדד לוותר על אין משמעות הדבר כי יש . מוסדותה

, לפיכך. ק לכךו את משך הלימודים גם למי שאינו זקשהוויתור עליו יאריך, ץמשמש תמרי

 יצירת תמריץ לסיום: סותרים לכאורהיעדים שני שישרת תקצוב נדרש קריטריון 

התמריץ . תמריץ לתמיכה בסטודנטים נזקקיםויצירת ,  סטנדרטיהלימודים תוך פרק זמן

ובלבד שאיכות , כת משך הלימודיםחיוני גם במחיר של הארהוא לסטודנטים הנזקקים 

 ,מזו של חבריהםבאופן מהותי הלימודים לא תהיה שונה עם תום התואר המוענק להם 

  אנו מבקשים  . 33ההתחלה של הלימודים במוסדאשר עלו עליהם ביכולתם בנקודת 

אלא לקטגוריות שתוגדרנה , להדגיש כי אין מדובר בהארכת משך הלימודים כשיטה

  .בכללים

  

  

  עקרונות הפעולה המוצעים
  

תמרוץ על צריכה להתבסס  , במוסדות ההשכלה הגבוהה האיכותנושאעם ההתמודדות 

על פי חמשת תמרוץ זה יינתן . המשקיעים בשיפור איכות ההוראההמוסדות  כספי של 

  :העקרונות הבאים

  

  

  :ראשוןעקרון 

  .מתן תמריץ להפעלת מנגנון שיפור פנימי

  

איכות ההוראה והלמידה . שיפור איכויות הוא בראש ובראשונה עניין פנימי של כל מוסד

לרבות אלה המכוונים ,  פועל יוצא של מנגנונים ותהליכים פנימיים בתוך המוסדאיה

חשיבות לא רק למדדים יש לייחס לפיכך . לשיפור ולתיקון ליקויים, לחיזוק המצוינות

לתהליכים , ובעיקרגם אלא , אבסולוטיים חיצוניים ואחידים של התפוקה ואיכותה

 . במוסדאיכות ההוראהשנועדו להבטיח את , )self regulation(מוסדיים -ולמדדים פנים
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 הוראהאיכות הקידום  לפעולות תקפותלהסגל האקדמי של  התגייסות  עשויים לכלולהאל

כלי "המהווים ו , המופעלים על ידי המוסדהדגש הוא על מנגנוני הערכה פנימיים. והלמידה

לקיומם . יקוח חיצונילצרכים של פעל מנגנוני הערכה ולא  ,פקולטתי ומוסדי, חוגי" עבודה

  .  יהיה משקל בתקצוב המוסד,פיתוחם ושיפורם, של הכלים הפנימיים

  

  

  

  :'בעקרון 

  .מימון על פי מדד תפוקות של מסיימי לימודיהם לתואר

  

 block(וסדות  בשיטת התשלום הכולל לממודל תפוקות נושא עמו שני יתרונות חשובים

grant( :ומאפשר לו לנהל ענייניו כראות ,הוא משמר ומחזק את עצמאות המוסד, ראשית 

 ולא ,עוסק בתוצאותמודל כזה , שנית; על מנת להגיע ליעדים שהוצבו על ידו, עיניו

מודל התקצוב הנוכחי הוא מודל תפוקות . בתשומות או בתהליכים שהביאו אליהם

מדד זה ראוי .  אינו מתייחס לתשומות הכרוכות בהכשרתם ו,המתייחס למקבלי תארים

.  התקניתוך פרק הזמן סיום הלימודים לעל מנת ליצור תמריץ , שימשיך להיות מדד מרכזי

עלול לגרום לפגיעה באיכות , הבלעדיהיא המבחן במדדי זמן בו התוצאה שמצב , עם זאת

  .של עקרונות הפעולהאנו מפנים את תשומת הלב למכלול השלם ועל כן  , הלימוד

  

  

  

  :שלישיעקרון 

אקונומי של -  על פי ההרכב הסוציו, בין השאר, מימון ההוראה יחושב

  .אוכלוסיית הסטודנטים במוסד

  

העשירונים כניסתם של  .הסטודנטים השתנה בעשור האחרוןאוכלוסיית הרכב , כאמור

ות רבה יותר הטרוגנימשמעותה , שנתון ללימודים אקדמייםההשלישי והרביעי מתוך 

יש לפתח  , הללומהסטודנטיםחלק עבור . מבחינת היכולות הלימודיותבקרב הסטודנטים 

לימודים ברמת דרישות ה סיכוייהם לסיים את שיגבירו את אמצעים דיפרנציאליים

קבוצות , תמיכה אישית, תכניות סיוע כגון תוספת זמןלרשותם יש להעמיד ; מוגדרת

 . לנכוןאו כל אמצעי אחר אותו ימצא המוסד ידע והתקשורת ת המיגיוטכנול ,לימוד קטנות

 ,אינו אחידבין המוסדות אקונומיות חלשות -משכבות סוציופיזור קליטתם של סטודנטים 

  .  במוסד נתון םבהתאמה למספרשייקבע יש להבטיח תמריץ מוסדי ולכן 
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  :רביעיעקרון 

  .רים לרכישת תעודת הוראה במערכת החינוךעידוד בוג

  

מספר המבקשים לעסוק בדיסציפלינות העיקריות בהוראה במערכת החינוך היסודית 

, בין היתר,  ונובעת,מציאות זו היא מקור לדאגה.  הולך ופוחת בהדרגה,יסודית-והעל

לעודד בא רון המוצע העיק.  מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוההללימודי הנמוך ביקושהמ

  ,לימודי מדעי הרוחלהעלות את הביקוש לבד בבד ו, הביקוש לרכישת תעודת הוראהאת 

  .  גם יחד המוסדות והסטודנטים על ידי תמרוץ

  

  

  

  :חמישיעקרון 

  לתמרוץ איכות ההוראהשייקבעו בעתיד  לקריטריונים נוספים פתיחות

  

 מאפשר לחזות הכול בתכנון ואינ,  בה אנו חייםהמציאותטבעה המשתנה במהירות של 

איכות  לתמרוץ קריטריונים נוספיםב להתעורר בעתיד צורךלפיכך עשוי . המוקדם

   . ההוראה
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 הרגולציה. 3
  

-בחוק בנה עוגה הגבוהה בישראל ת כרגולטורים של מערכת ההשכל"ג וות"של מלתן וליפע

מתאים עצמו למציאות הפעולה שלהן מודל  התברר ש,במהלך השנים שחלפו מאז. 1958

מולאו גורמים ממלכתיים אלה  של הנחיותה. על צרכי החברה הישראליתועונה  ,משתנהה

. מוסדות להשכלה גבוההבינם לבין  ,ואף מחלוקתהסכמה תוך אי מפעמים רבות גם 

, ת"ג והוות"של המל הסמכות הרגולטוריתיחס של כבוד כלפי  נשמר ,לוקותלמרות המח

 התרחשו תהליכים שיצרו מציאות בשנים האחרונותאולם . מתוך הבנה לתפקידן המורכב

במספר מוסדותיה במספר הלומדים בה והגידול , התרחבות המערכת: בין אלה. חדשה

 התרחבות פעילותן של שלוחות של ,)שאינם נתמכים על ידי התקציב הציבוריאלה כולל (

 -   ובמקביל,גבוההעל מוסדות ההשכלה ה  גובריםביקושלחצי , אוניברסיטאות זרות

 הגבירה את התחרות בין המוסדות באופן שהוביל מציאות זו. הציבוריבתקציב  םקיצוציה

, בהדרגה גברה ההכרה. ת"ג וות"לבין מלהם יוביחסים בינלשיבושים במסורת הפעולה 

תנאים הולמים את האינם ,  במערכת ההשכלה הגבוהה בעברשהונהגולי הרגולציה כלש

  .  21-המאה ה של ראשית באופן מואץ בישראלהמשתנים 

  

. ת מתייחסים לנושאים אקדמיים וכלכליים"ות /ג"כללי הרגולציה המופעלים על ידי מל

בהסמכתם ולהשכלה גבוהה למוסדות הכרה מתן  עוסקים בעיקר ב,הכללים האקדמיים

יקרים ומקשים על המוסדות ליתן , ממושכיםאלה תהליכים , כיום. ק תואר אקדמיילהענ

ת בפתיחת תוכניות חדשות או "ג והות"של המלמעורבותן . מענה מהיר לצרכים משתנים

המוסד זוכה להערכה פעילותו האקדמית של גם בתחומים בהם ,  רבהקיימותהשינוי ב

מערכת שבהן מעבר למקובל במדינות עורבות זו היא מידת מ. שנים רבותמזה גבוהה 

ים חדשים שיפשטו ויקצרו כלליש לקבוע , לפיכך  .34באופן ניכרהתרחבה ההשכלה הגבוהה 

   .35ערכה של איכות התכניות האקדמיותהאת  תהליכי ה

  

 מספרי : עוסקת בעיקר בארבעה נושאים מרכזיים,ת"ות/ג" של מלהרגולציה הכלכלית

שכר הסגל ואיסור על העברת תקציבים ציבוריים למוסדות , שכר הלימוד ,הסטודנטים

ארבעה עניינים אלה מחייבים כיום בחינה . ת"א באמצעות ותמגורמים ממשלתיים של

  .מחדש

 
של קביעת מכסות סטודנטים לכל מוסד הקיימת  המדיניות :מספרי הסטודנטים. א

אינה עומדת מדיניות זו . מטעמים אקדמיים וכלכליים כאחדהונהגה , גידולןובלימת 

ספר הסטודנטים  כי הולך וגדל מ, מעלההעובדותבחינת . עוד במבחן המציאות
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 .36ת"גם ללא הקצבת ות, כולל מכללות, המתקבלים ללימודים במוסדות מתוקצבים

 ,במקרים רביםאלא ש. מודל התקצוב מבוסס על תחשיב עלות הסטודנט הממוצע

כדאי למוסד לקלוט סטודנטים , וליתההוצאה השמכסה את עצמו כאשר שכר הלימוד 

, זו התנהלותאלא ש. מוסדות אחדיםבכיום נעשה הדבר בפועל . ת"גם ללא תקצוב ות

, העתידיות קצרת טווח וללא ראיית ההשלכות הראיי כאשר היא מתקיימת מתוך

  . טומנת בחובה סכנה למוסד הבודד

  

מדינות רונים במרבית הבשני העשורים האחחדלה להתקיים שיטת התכנון המרכזי      

פירושה יצירת מרחב פעולה  ,שתעמוד במבחן המציאותחלופית  מדיניות .מתועשותה

של כל ובייחודיות יתרון היחסי ב ולהתמקדלהתחרות , להתפתחשיאפשר למוסדות 

, גבוההה שלושה שערי כניסה להשכלה ,כאמור, כולל  בזההמודל המוצע. אחד מהם

לימודים לאפשרות כמו כן הוא כולל מתן . כות אקדמיותצבירת נקודות זשיתבססו על 

את יחייב הדבר  .יצור מציאות מורכבת עוד יותר מזו הקיימת כיוםמודל זה .  חלקיים

את חלקו של התכנון המרכזי יגביל  ,לאיממו ,העברת מוקד האחריות למוסדות

  .ת מכסות התלמידיםבסוגי

 
במקומה .  עוד במבחן המציאותתעומדה אינעניין זה המדיניות ב גם :לימודהשכר . ב

. מסגרת שתוגדרבגבולות , נדרשת מדיניות שתאפשר גמישות ומרחב פעולה למוסדות

 אפילו לימודים , עידוד לימודים חלקייםהכולל בין השאר, המוצע במסמך זהודל המ

אחידה , מדיניות סטנדרטיתאינו מעודד את המשך קיומה של , של קורסים בודדים

ההיבט הציבורי הרחב של נושא שכר בשל  ,עם זאת. שכר הלימודלגבי ומרכזית 

כפי שהיה מקובל , ראוי כי מרחב האפשרויות יוגדר במסגרת וועדה ציבורית, הלימוד

  . עד כה

 
  להיבחן מחדש לאורראוי ,תוקפה הנוכחי של הרגולציה על שכר הסגל :שכר הסגל. ג

ביטול הסדרי הפנסיה , בישראלשינויים החלים בשוק העבודה : להלןגורמים ה

סגל  לצורך גיוסהסדרים מיוחדים את המכללות לאילוצים המחייבים , התקציבית

פערים בתנאי העבודה בין המערכת המתוקצבת , צורך בניידות סגל אקדמי, אקדמי

מעוררים את הצורך כל אלה . בין המוסדותהגוברת  ותחרות ,לזו שאינה מתוקצבת

 כדי ,בנושא השכרההשכלה הגבוהה למוסדות הניתן גמישות הטווח  את  מחדשלהגדה

 , בהוצאהמרכיב המרכזיה נושא השכר הוא ,נדגיש. לאפשר להם לעמוד ביעדיהם

, מזעריתהיא זה מידת הגמישות המואצלת להנהלת המוסדות חיוני ודווקא בתחום 

  .  אם בכלל
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גופים ציבוריים ם מטעממשלתיים ומטעם גורמים על תקציבים המתבססות הכנסות   .ד

 נקבע כי תקציבים ממקורות ממשלתיים 1977 שנתבהחלטת הממשלה מ :אחרים

בשנים האחרונות אנו . 37ת בלבד"באמצעות ותלמוסדות ההשכלה הגבוהה יועברו 

    .38עניין זהב יםעדים לשיבוש

  

המציאות המתוארת אינה בבחינת קריאת תגר של המוסדות על המדיניות הציבורית של 

  של,של שינויים במבנה מערכת ההשכלה הגבוהה היא תוצאה בין היתר .ההשכלה הגבוהה

 .בעיקר האוניברסיטאות,  ושל לחצי תקציב קשים על חלק מהמוסדותלחץ הביקוש הגואה

ולהתעלם " לעצום עיניים ":י שלוש אפשרויותת בפנ"ג וות"במצב המתואר עומדות מל

את הפיקוח על קיום ולהחמיר ציבורי התקציב להגדיל את ה; מהמציאות המתהווה

  ".כללי המשחק"לשנות את  -לחילופין או  הכללים המסורתיים 

  

שהלכה המוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה ה מערכת לאורך עשרות שנים נתמכ

בין  , הופעלו תנאים מגבילים,כתנאי לכך. ינה שהלכו וגדלותקציבי מדעל ידי , והתרחבה

מופרים , כאמור, כיום. ה שיגבשכר הלימודעל גובה  ו המוסדות שליטה על קצב גידולאלה

,  נובעת הפרה זו. רשויות השלטוןהן על ידי ו על ידי המוסדותהללו הן מגבילים התנאים ה

.  ואילךקציבים מסוף שנות התשעיםצמצום התמהטוטליות בנוהל הקיים ומ, במידה רבה

לפיכך ". עצימת עיניים"לקיים מדיניות של ת "והותג "מלה יםמתקשעובדות אלה נוכח 

כללי "לשנות את כלומר ,  שנמנתה לעילאפשרות השלישיתכי ראוי לבחור בנראה 

המוצעת כאן רחבה התפישה מן השינוי הכללים מתחייב ממילא , למעשה".  המשחק

 ועל מנת עקרונות המוצגים במסמך זהלממש את ה כדי ." שלישוניתהשכלה"מושג ל

  .מצב מחודשותשינויים והערכות נדרשים , למצוא פתרונות חדשים

  

 כאשר ,במצב הנוכחיבעוד ש, ת" את מעמד ותהמוצעים להלן אמורים לחזק יםשינויה

ד מצד אחהכוונה היא . מעמדה הולך ונחלש,  והאמצעים מצטמצמיםהכללים מופרים

העוסק , מוסדותבין הת כגורם ביניים בין הממשלה ל"של ותמעמדה להבטיח את 

להגמיש את נגישות  ומצד שני, תקציבי הפיתוחשל תכנון של התקציב הרגיל ובהקצאה ו

  .המוסדות לתקציבים ציבוריים נוספים

  

  עקרונות הפעולה המוצעים 
  

  :ת באופן הבא"ג וות"ללים שינוי בכללי הרגולציה של מלעקרונות הפעולה המוצעים כו
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  :'אעקרון 

למציאות מוסדות להיערך שיאפשר לבאופן ת "ותהוג ו"המליפושטו כללי 

 .משתנה
  

ולאפשר , על המערכת הרגולטיבית להתאים עצמה לנסיבות, בתקופה של שינויים מרובים

  : שני מישוריםחול ב זו צריכה לההתאמ.  לצרכים המשתניםלהיענותלמוסדות 

 הנושאים בהם את יש להגדיר מחדש: ת למוסדות"ות /ג"מערכת היחסים בין המל  .א

של הבלעדית  ובסמכותשיהיו נושאים במקביל לנדרשת מעורבות הרגולטור 

  . המוסד

        כולל מהות , יש להגדיר מחדש כללים אלה: ת"וות /ג"מלהעבודה של כללי . ב

שגופים להבטיח זאת על מנת . דומהדיווחים נדרשים וכ, ןהוועדות הפועלות מטעמ

   .תלויה במשתנים אקראייםאלה יקיימו מדיניות יציבה שאינה 

  

מוסדות קיומם של ל הנה מתן הכרה ,ג על פי חוק"סמכותה המרכזית של מל       

סמכות  להפקיע העיקרון המוצע אינו בא. להעניק תארים אקדמייםוהסמכתם אקדמיים 

  מוצע לבחון ולהגדיר מחדש את. ג"החלטות מלאת הליכי היישום של לא לפשט א, זו

ג לבין אלה "המלשל  התוך הבחנה בין תחומי סמכות, הכללים הקיימים והגדרתם מחדש

עשויה , חלקם לפני שנים רבות, של הכללים שנקבעו בעבר  מעודכנת הגדרה .המוסדותשל 

ג " תחומי האחריות של המלוקדומיד אחד מצ.  הליכים ממושכים ויקריםלפשט ולייעל

שכן .  של המוסדותאקדמימעמדם הציבורי וה וזקוחי ,מצד שני, בסוגיות מדיניות מרכזיות

באחריות רבה ישאו , במסגרת החירות האקדמית הנתונה להם על פי חוק, אלו האחרונים

יות הן לאיכות התכנוהן להתחדשות של תכניות לימוד  ,אקדמיהיותר הן לפיתוח 

  .המוצעות לציבור

  

  

  :'בעקרון 

  תוקנה גמישות למוסדות באשר למספר

  במסגרת תכנית עבודהללימודים  שיתקבלוהסטודנטים 

  רב שנתית

   

  

תוך , יש להעניק מרחב גמישות למוסדות באשר למספר הסטודנטים שיתקבלו ללימודים

:  גורמיםכמה וכמהגמישות זו מתבקשת מ. ת בתכנון נושא זה"הקטנת מעורבות ות
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 מתןומבנה תכנית הלימודים  תההמלצה להגמש ;הגידול החזוי בביקושים להשכלה גבוהה

   .העברת קרדיט מסוג לימודים אחד לאחר לאפשר ההמלצה; לימודים חלקייםאפשרות ל

  

  

  

  'געקרון 

  שכר הלימוד ותכניות הסיוע לסטודנטים יקבעו על ידי ועדהגובה 

 .ציבורית
  

בוועדות ציבוריות בהן היו שכר הלימוד גובה נקבע האחרונות  שלושים השנים שךבמ

שכר גובה קבעו את אלה ועדות ציבוריות . המוסדות והסטודנטים, נציגי הממשלהשותפים 

 ההשתתפות הממשלתית בשכר הלימוד .על הסטודנטשהוטלו תשלומים אחרים ההלימוד ו

מה של מערכת השכלה כחלק מהתשואה האישית והציבורית מקיו נגזרת ,של הסטודנט

כלפי אותו חלק ניכר  במיוחד ,כלפי אזרחיהמחויבותה לת המדינה מהכרגבוהה וכן 

 זה חלק מהאתוס של  .המגיע ללימודים גבוהים לאחר שירות צבאי ממושך ,מהסטודנטים

הקפידו שלא לדורותיהן ממשלות ישראל . יחסי הגומלין בין מדינת ישראל לבין צעיריה

 חלק מעלויות הסבסוד של ,על אף מחויבותה של הממשלה, עם זאת . לשחוק אתוס זה

 על כתפי הוטלו ,)ועדת וינוגרד(שנבעו מהוועדה הציבורית האחרונה שכר הלימוד 

את מאוד  מהצמצעובדה ש, בניגוד להתחייבות הממשלה, המוסדות להשכלה גבוהה

  . גמישות הפעולה של המוסדות

  

כולל , ייחס לשני עשירונים מהסטודנטים לפחותבהת, "שכר לימוד"המושג , במציאות

 השכבות החלשות זקוקות לתמיכה .למעשה גם תמיכה שמעבר לשכר הלימוד עצמו

 עשויה להיות גבוהה אף מזו של שכר השעלות, כלכלית גם בתחום המחייה השוטפת

 אינו רק סוגיה כלכלית או, אם כן,  כמדינות אחרותשכר הלימוד בישראלושא נ . הלימוד

  :  את  השאלות הבאות, בין השאר, הכוללת, תפוליטי-ת סוגיה חברתיהוא מהווה. אקדמית

  

 ? כיצד לחלק את נטל ההוצאה בין המדינה לסטודנט. 1
בתקופת של הסטודנטים מחייה ההוצאות תמיכה בהאם תקיים המדינה מערכת . 2

  ?)לימוד שכר המעבר להוצאות (הלימודים 

  ?)או הלוואה עומדת/והלוואה , מענק(י הסיוע מנגנונמה יהיו , אם כן. 3

או הוצאות /לסיוע הממשלה במימון שכר הלימוד ווהכללים זכאות תנאי המה יהיו . 4

  ?הקיום
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אוכלוסיית , שכבות חלשותכגון (האם תינתנה הטבות לאוכלוסיות מסוימות . 5

 םהכללים והתנאימה יהיו  , אם כן?) ל או בשירות לאומי אחר"משרתים בצהה

  ?להטבות

? המדינה פיתוח הון אנושי בתחומים מועדפים באמצעות תכניות סיועתעודד האם . 6

   ? באילו תחומים,אם כן

 
על סדר היום . מדיניותהקביעת  צורךל מענהאלו הן מקצת מן השאלות שמחייבות 

מודל זה . לימודהשכר חדש של מודל תקצוב לכבר עתה הצעה עומדת  בישראלהציבורי 

, מנחם יערי' צוות בראשותו של פרופ על ידי ,)במסגרת כנס קיסריה( 1999 בשנת רכבהוצע 

שהופץ , שואב את השראתו מהמודל האוסטרלימודל ה.  דאזנשיא האוניברסיטה הפתוחה

לפיו ישלם הסטודנט את שכר לימודיו בהתאמה לתשואה האישית  ו, עד כה בתשע מדינות

חברת על ידי גם דומה עלתה הצעה ולאחרונה ה. הצפויה לו עם השתלבותו בשוק העבודה

 שכר הלימוד ישולם על ידי ,הת על פי הצע. 39כיום שרת החינוך, יולי תמיר' הכנסת הפרופ

 מן ,בשל מורכבות הנושא. ה על ממוצע השכר במשקהבוגר רק לאחר שהשתכרותו תעל

הראוי להותירו לדיון ולהכרעה בידי המנהיגות הציבורית והוועדה הציבורית הפועלת 

  .על פי הנוהג הקיים, מטעמה

  

  

  

  :'דעקרון 

  . ועדה ציבוריתגובה שכר לימוד יקבע על ידי 

אלה לאך , גבוהה המתוקצבים ההשכלהה תחייב את מוסדות  החלטה זו 

 .שייקבעמוגדר בטווח   ,קביעת גובה שכר הלימודבגמישות מסוימת תינתן 
  

  

בכל אחיד הוא שכר הלימוד , על פי החלטות הוועדות הציבוריות שעסקו בנושא, כיום

. 40שניהראשון והולכל סוגי התואר התכניות לכל , מתוקצביםמוסדות ההשכלה הגבוהה ה

 שיקול הדעת של המוסדות בסוגיית שכר הלימוד משמעותו הגמשתהעיקרון המוצע 

או , לביקושי יתר לתחומי לימוד מסוימים, לסוג התואר הנלמד, בהתייחס לעלות בפועל

טווח על מנת לקיים .  ת את המוסד ומדיניותוהמשר, שיקול אקדמי או כלכלי אחרל

מוצע כי הוועדה הציבורית תקבע את גבולות שיקול הדעת של המוסד , זהגמישות 

 ועדה לזה שייקבע על ידיהלימוד הקבוע כיום או ביחס לשכר  ,)120% - ל80%בין , לדוגמה(

  . ציבורית בעתיד
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  :'העקרון 

  שנתית-וכנית רבתהתייחס  לבתקצוב מרכיב ההוראה ייעשה 

 .של המוסד
  

לרבות כיווני , בה יוצגו תוכניותיו, שנתית-מוסד יגיש תוכנית אסטרטגית רבכל 

 ולמוסד בהתאם לעמידתנתן יית "מענק ות. ההתפתחות ומספרי הסטודנטים החזויים

בהתאם למספרי הסטודנטים בפועל בכל  יתחלק  תקציב ההוראה.לתפוקות בפועל וביעדיו

 ובתוספת מרכיבי תחומים ומסלולי הלימוד,  נוסחה המבחינה בין תאריםמוסד ועל פי

  .העידוד לקליטת אוכלוסיות מיוחדות כאמור לעיל

  

  

  

  :'ועקרון 

  .זהלצורך שיוקם תאגיד חדש במסגרת ויופעלו מערכות הסיוע לסטודנט ירוכזו 

 
  

נים אינו מתכון מנגנוריבוי ה. מנגנונים ותוכניות סיוע לסטודנטיםם מגוון מיכיום קיי

, מוצע להקים תאגיד חדש, לפיכך. שיווניות- בלתית סיועחלוקיוצר מצב של ליעילות ו

 ,מתקציב המדינהימומן תאגיד זה .  המגווניםאשר ירכז את נושאי הסיוע על היבטיהם

 שירותיםלתת  ,או באמצעות אגרות חוב על ידי תרומות יהיה רשאי לגייס כספים מהציבור

  . לסטודנטיםלסייע מטרתן שפי קרנות חיצוניות או להפעיל כס

  

  

  

  :'זקרון ע

  שלשכר העסקה וההבתנאי גמישות כללים שיאפשרו יקבעו 

 .האקדמיהסגל 
  

   .הוראההשיפור איכות תקף למנגנון של ו פיתוחו יוזמות מחקר לעודדעקרון זה בא 

  

  

  



 

 35

  

מקורות לשל המוסדות נגישות  מחייבת ,מימון המחקרלגייס מקורות חדשים לה ההמלצ

מגוון , למוסדות םתקציביהמעביר הבלעדי גורם היא הת " ותבו, במצב הנוכחי. אלה

 ולפתוח ההמלצה היא להגמיש מנגנון זה.  עצמםי נגיש למוסדותובלתהמקורות מוגבל 

 כוימשי ,ותקציב הפיתוח התקצוב הרגיל של המוסדות .םנוספי מימון מקורותאותו ל

אפשרות לזכות התינתן למוסדות , עם זאת. ת"ותלהיות בתחום סמכותה הבלעדי של 

משרדים מ, יוחדותתשלומי שכר לימוד או כיסוי הוצאות לימודיות מ, במענקי מחקר

 יםמצב זה עשויב. ת"גם שלא באמצעות ות, אחריםציבוריים וגופים מוממשלתיים 

המגזר , הןי למינעמותות, מקומיהשלטון ה ביניהם, נוספיםלפעולה גורמים להתגייס 

 אחרות  אקדמיותתיולוימחקר ופעבמימון  עניין עשויים לגלות הללו. אחריםהשלישי ו

  . חיי החברה והרוחהקשורים ל ,יתייםתשתוקא ולאו דבתחומים 

  

  

  :'חקרון ע

ן שכר הלימוד מימול ו,מחקר ופיתוחם לתקציביהמוסדות יוכלו לגייס 

 במסגרת ת"גם שלא באמצעות ות, ציבוריים ואחרים, גורמים ממשלתייםמ

 . כללים שיקבעו
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  תיכונית-עלההשכלה ה: שער שני
  

  מבוא
  

  :יםתיכוני-עללימודים להגביר את הביקוש לידון בשתי דרכים פרק זה 

ים מעבר בין סוג או מונעים את ההמקשים , והאקדמיים ייםהסרת החסמים המנהל.   א

  .שונים של מוסדות השכלה

תיכונית -העלההשכלה התכנון והתקצוב בין מערכת בתחומי  אחריותהסמכות והמיזוג . ב 

  . מערכת ההשכלה הגבוההבין ל

  

, מגוון מתרחב של מסלולי לימודים רפורמות בנעשותבעולם גבוהה ההשכלה מערכות הב

  : ת בולטותניתן לזהות שתי מגמובין אלה . מחקריים ומקצועיים כאחד

  

- הפרהמקצועות במוסדות המתמחים , מכללות אזוריות(שדרוג של מוסדות מקצועיים . א

,  האדריכלות,העיצוב, ההוראהמוסדות המתמחים בתחומי , הטכנולוגיים ורפואיים

  .41למעמד של מוסדות אקדמיים המעניקים תואר ראשון, )אחריםהאמנות ו

  

לא תיכוני דו שנתי -עלממוסד לרבות , בין מוסדות קרדיט תמתן אפשרות להעבר  .ב

תכנית האב של מערכת ההשכלה  ניתן להביא את דוגמהכ. 42מוסד אקדמילאקדמי 

גביר  להנועדהתכנית זו  . בראשית שנות השישיםעוצבהשמערכת , קליפורניהבהגבוהה 

 זאתכל . ה של השכלה זו איכותלשפר אתבד בבד ו, את הנגישות להשכלה גבוהה

 שתי שנות לימוד תללוכהראשונה הרמה : פעילותשלוש רמות מודל בעל באמצעות 

בסיומן כש ,נרכשת השכלה כלליתבהן , )community college(מכללות קהילתיות ב

הרמה השנייה . 43המשיך למוסד לימודים אקדמי המעניק תואר במגוון תחומיםניתן ל

והרמה השלישית ) תמכללות אוניברסיטאיו(היא מוסדות המעניקים תואר אקדמי 

סוגי ת שלושהדדית בין מבנה זה יצר מחויבות אקדמית .  אוניברסיטאות מחקר

צמיחה מרשימה בשני המדדים הביא לבד בבד ו ,השכלה הגבוהה במדינהלהמוסדות 

   .44נגישות להשכלה ואיכותה ה–העיקריים 

  

השיטה שהייתה נהוגה עד . 2000 קונג בשנת-שהונהגה בהונגדוגמה אחרת היא הרפורמה 

שלוש שנים חטיבת ; שש שנים חינוך יסודי (6+3+2+2 על מבנה מערכת של התבססהאז 

מבנה זה ). שנתיים נוספות המכינות ללימודים אקדמייםו, שנתיים חטיבה עליונה; ביניים

 ,שנתון סיימו את לימודיהם תוך זכאות לתעודהה מתוך 34%רק  2000בשנת שהביא לכך 
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אמור ש, הרפורמה שאומצה הביאה לשינוי. למוסד להשכלה גבוההאת כניסתם שתאפשר 

 2010/11עד שנת שלהביא לכך תה יתכליתה הי. 2008המלא רק בשנת  יישומולהגיע ל

. תיכוניים ואקדמיים- בלימודים על,ניים הספר התיכויבתבוגרי  מבין 60% -ישתלבו כ

, 6+3+3על פי מבנה מערכת של בתיכון  םדיהרפורמה כוללת שינוי מבני המאפשר לימו

בגיל תיכוניים -באופן זה ניתן יהיה לצאת ללימודים על .כנהוג במרבית המדינות בעולם

להגביר לא רק תה יהימגמת המתכננים . עד כהבהונג קונג נהוג   כפי שהיה19בגיל ולא , 18

כת ההשכלה העל להגמיש את מער, ובעיקר,  גם אלא,תיכונית-את הנגישות להשכלה על

שנתיים -ארבעשנתיים ו-תלת, שנתיים-על ידי יצירת מגוון מסלולים דותיכונית עצמה 

  45:כדברי המתכננים,  לסטודנטיםמסלולים אלה יאפשרו. בתואר אקדמיהמסתיימים 

 
 … to join, suspend or continue their higher education studies at any 
stage in their life according to their own needs and circumstances. 
The credits they have accumulated from completed learning units 
will be duly recognized when they resume relevant studies in the 
future. 
 

  
, חקיקה ראשיתבאמצעות חלקן , מערכת החינוך של אנגליה יזמה שורה של רפורמות

. נגישות להשכלה גבוההב משמעותי ומרשים שיפור –לתוצאה דומה הן המובילות אף 

 30-18 י א מהצעירים בגיל 43% השתלבו 2003בשנת שהביאה לכך צעדים  מגוונת של שורה

חלק . 1962 בשנת  בלבד6% -בהשוואה ל, גבוהה על מגוון מוסדותיהההשכלה המערכת ב

 מהם מגיעים ,יסודיים-בתי ספר עלמסייעים ל , באנגליהגבוההההשכלה הממוסדות 

ברת הנגישות להשכלה לפתח תכניות להג, לאקדמיהשל בוגרים שיעורים נמוכים יחסית 

 מוסדות אקדמייםקורסים חדשים ודרכי הוראה חלופיות על ידי תחו וכמו כן פ; גבוהה

 11%; שלא פנו ללימודים גבוהים בעברכדי לענות על צרכי אוכלוסיות באנגליה 

 להקל על שנועדולמדו בתכניות לימודים חלקיות  ,2003בשנת אריהם ומהמסיימים את ת

 תיכוניים-המשך על במסגרות באותה שנה למדו מהסטודנטים 11%; סטודנטים עובדים

)further education(, בסמוך למקום מגוריהם ) בדומה ללימודים במכללות קהילתיות

 .למידה מרחוקשיטות בלמדו בבתיהם  מהסטודנטים 21%; )הברית או ביפן-בארצות

גבוהים ות היו בכל אחת מהתכני 2003בשנת שיעורי הלומדים כי , הנתונים מראים

 ונובע בחלקבאנגליה להשכלה הגבוהה  הנגישות שיפור .9046-לאמצע שנות הבהשוואה 

-עלמבוסס על שתי שנות לימוד במסגרת ה, תואר זה. foundation degree -פיתוח המ

במסגרת להשכלה גבוהה במוסדות קרדיט ניתן עליו  אך, אינו תואר אקדמי, תיכונית

 גדל מספר הזכאים 1995-2002 בין השנים . 47ראשון או תארים מתקדמיםהתואר ה לימודי

מערכת מורות על חשיבות קיומם של התפתחויות אלה  . 39% - ב זהבמסלול לתואר 

 בין סוגים מוסכמים קרדיטהעברת  ם שליהסדרלאפשרות ומודולרית   והדרגתיתלימודים 

  .  להשכלה גבוההותשונים של מוסד
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תיכוניים למעמד של -ישראל קבוצה גדולה של מוסדות עלבשנות התשעים שידרגה מדינת 

על אף תהליך . 48מוסדות אקדמייםמחסור בכיום אין ,  משום כך,מוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת זו . תיכוניים-על לימודיםתפיסה חדשה שתכיר ב עדיין דרושה גיבושה של ,זה

למוסדות האקדמיים תיכוניים -מהמוסדות העלנקודות זכות  ייקבעו כללים לגבי העברת

  .הקיימים

  

  :  יתרונותות מספרלהי יםעשוי, מדיניות זול

הכרה ציבורית  המקנות לפרט  ,תחנות בינייםולימודים הדרגתיים מתן אפשרות . א

  ).תעודה(

  .החברתית וההשכלתיתהניעות עידוד  . ב

  . לקדם מצוינותהשואפים על מוסדות אקדמיים המופעלים לחצי ביקוש לה על הק . ג

באמצעות שימוש , קופה הציבוריתהממומנות על ידי ה, הוזלת עלויות ההשכלה הגבוהה. ד

  .בתשתיות השכלה קיימות

  . תיכונית על ידי קישורה אל מערכת ההשכלה הגבוהה- חיזוק המערכת העל. ה

  

מצד ראשונה המשמעותית הדרך הפריצת  הביאה ל,1971 בשנת ,עבודתה של ועדת ליפסון

 .יםאקדמיכלה הבינם לבין מוסדות ההשתוך יצירת זיקה , תיכוניים בישראל-מוסדות על

 15,000בהם למדו באותה עת , תיכוניים-מוסדות עלמספר ועדה זו המליצה על שדרוגם של 

לקראת , חלקית או שלמה,  השכלהלמוסדות אלה להקנות פשרדרוג ִאהש. סטודנטים

אשר יצא לדרך עוד בשנות , ינה למפעל המכללותתה זו אחת מאבני הפי  הי.49תואר ראשון

שודרג מעמדם ,  אותה יוזמה  מאז.50להשכלה גבוההרבה יותר  ואפשר נגישות ,השבעים

ו העוסקים במיוחד אל, מקצועייםמרביתם ,  נוספים תיכוניים-של מוסדות השכלה על

  .  בהכשרת מורים

  

  

   בישראלהגדרת הבעיה
  

 סטודנטים 58,000-לומדים כ שנות האלפייםהעשור הראשון של אמצע בישראל של 

ההשכלה מדיניות האתגרים בתחום ). הנדסאים ואחריםבתי ספר ל(תיכוניים -במוסדות על

, בשונה מאז ;בראשית שנות השבעיםנינו בפ ושעמד אלומ כיום ים שונ,תיכונית-עלה

המאפשר נגישות רבה דבר , מגוון רחב של מוסדות להשכלה גבוההבישראל כיום קיימים 

 המאפשרת את ,הוראה והנהגה מקצועיתשל קיימת תשתית , כמו כן. להשכלה אקדמית

ם בהקמת אין צורך ,יוםה כי , ניתן לומרלפיכך. המשך צמיחתם של המוסדות הקיימים

 אינה תלויה בתוספת ,תיכוניים- גבוהה וסוגית המוסדות העללהשכלהנוספים מוסדות  של

  .  של מוסדות אקדמיים
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  : תיכונית עומדת כיום בפני שני אתגרים עיקריים-ההשכלה העלמדיניות 

. תיכוניים למוסדות להשכלה גבוהה-מוסדות עלמיצירת תנאים לניעות סטודנטים . א

המשיך לימודיהם תוך תיכוניים ל-הלומדים במוסדות עלאלה ללאפשר יש , כלומר

  .הקרדיט שצברו למוסד אקדמיהעברת 

  . לקופה הציבוריתתיכוניים -הלימודים העל הוזלת עלות . ב

  

 תיכוניים למוסדות אקדמיים-מוסדות עלמ קרדיט אקדמילהעביר ניתן  ,אורטייבאופן ת

 .ניתן ליישוםבלתי בר כמעט הד, במסגרת הנהלים הקיימים אולם . גם כיוםבישראל

שינויים במדיניות אנו עדים ל, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, במדינות שונות בעולם

 מאפשרת לבוגרי מכללות ,הלדוגמ,  המערכת האמריקאית.תיכוניים- העלמוסדותהכלפי 

תוך  (להירשם לאוניברסיטה, שסיימו שתי שנות לימוד, )community college(קהילתיות 

בולטת במיוחד מדינת קליפורניה  . )למת לימודיהם לתואר ראשון בשנתיים נוספותהש

מעבר "המערכת האירופית נמצאת בתהליך של  .מדיניות מובנית בתחום זהביישומה של 

הצהרת בולוניה  . 51"בתוך המערכות הלאומיות ובין המדינות, לדפוסי ניעות גמישים יותר

פעולה שיתוף ה מתחזק ,יהבעקבותכש , זה בתחוםלשינויים מהיריםתורמת  1999משנת 

, לימודיםה תכנון תכניות לגבי  באירופהתיכוניים- אקדמיים ועלבין מוסדות השכלה

תהליכים אלה .  ניעות הסטודנטיםת ולהגבר ממוסד למוסדקרדיט תהעבר לאפשר במטרה

שיתופי הם מבוססים בעיקר על . מחייבים בניית אמון הדדי בין סוגי המוסדות השונים

 עלה  תוך בקר, בין המוסדותניעות סגלעל ולעיתים אף ,  תכניות לימודיםבבנייתפעולה 

  .   איכות ההוראה והלמידה

  

בשלב  ,90- כבר בשנות הג "המלנעשו על ידי בישראל זו צעדים ראשונים לאימוץ גישה 

הדגם המנחה של המכללה , כך לדוגמה. בניית המודל של המכללות הטכנולוגיות

קרדיט על לימודי לקבל הנחה כי ניתן יהיה הבסס על הת ,52הטכנולוגית בכרמיאל

מאז אמצע שנות , ואכן). B.Sc(.ראשון בהנדסה לתואר הנדסאות לשם המשך לימודים 

מכללות  .תיכוניים הפכו למכללות המעניקות תואר ראשון-חמישה מוסדות על, התשעים

על מנת . דיניות זו לסיים את לימודיהם על בסיס מלכמה אלפי סטודנטיםאפשרו אלו 

בוגרי כי , 2002-2006ת בתכנית העבודה שלה לשנים " קבעה ות,את המדיניותלקדם 

על פטור יהיו זכאים ל, שהלימודים בהם נמשכים לפחות שנתיים, תיכוניים-מוסדות על

, בין המוסדות כי העברת קרדיט תחייב תיאום , עוד נקבע. מוסד אקדמי בשני סמסטרים

של התואמים לאלה בסטנדרטים  תיכוני תעמודנה- במוסד העלודיםתכניות הלימכך ש

    .53ראשונה במוסד הקולטשנת הלימודים ה

  

 המכשירים, ציבוריים או פרטיים - שוניםתיכוניים -עלבישראל מוסדות  פועלים ,כיום

, ארכיטקטורה, עיצוב,  תיירותבין אלה ,במגוון תחומיםעובדים  וטכנאים, הנדסאים



 

 40

. מחשבים ועוד, ייעוץ מס, הנהלת חשבונות, מקצועות עזר רפואיים, האמנויות השונות

מאז .  תעודה מקצועיתהמקנות למסיימים, שנתיות-מדובר בדרך כלל בתוכניות דו

תיכוניים -שו מאמצים ליצור זיקה בין מוסדות על נע,)1971(המלצותיה של  ועדת ליפסון 

 בשנת ג"המלקבעה ש  הכלליםבהקשר זה יש להזכיר את   .אלה לבין המוסדות האקדמיים

ואת , 2002-2006ת לשנת "תכנית העבודה של ותאת , ")ועדת ניסים"המלצות  (1991

צדוק , )1976(הניג כגון מילין ו, )2005(ועדות ציבוריות עליהן דווח יוגב המלצותיהן של ה

לא התרחשה פריצת דרך משמעותית  ,למרות מאמצים אלה ).2003(וברודט ) 1989(

אקדמי על הלימודים במוסדות אלה  קרדיט מתן . תיכוניים-במדיניות כלפי המוסדות העל

  ).   2005, יוגב ואחרים, 2005, וולנסקי(תיאורטית בלבד בגדר אפשרות , כאמור, נותר

  

ממומנת פעילותן מרבית ואשר , ביניהן" מדברות" שאינן מערכותשתי קיומן של 

שלילית השלכה יש  לנתק בין המערכות . יש לו כמובן גם הבט כלכלי, מהתקציב הציבורי

משתתפת  המדינה.  והן על התשואה האישית,הן על התשואה החברתית של ההשקעה

 הפרט משקיע מהונו ואילו, מוריםהימוד והכשרת הלשכר , התשתיות, בינוימימון הב

. המשך לימודים מודולרישיאפשר כל זאת ללא אופק מתרחב של השכלה  ו- הפרטי ומזמנו

להתחיל , ומעוניין בתואר ראשוןשנתי - מי שסיים מסלול לימודים דו נאלץ,בתנאים אלה

השכלה קיומו של אופק  ,לטווח רחוק. לימודיו הקודמיםשיוכרו את לימודיו מחדש בלא 

 עלויות תלהוזל, אפשרויותהלגוון להביא עשוי ,  בסיס תפיסה מודלריתעל, מתרחב

  . ניעות חברתית,ציבוריות ולאפשר לפרט

  

גדל , העדר מסלול לימודים מודולריבש הוא ,של הנתק בין שתי המערכותנוסף  כלכלי הבט

 העדר שיטה מודולרית לצבירת קרדיט אקדמי. ביקוש ללימודים אקדמיים רגיליםה

של לימודים " לקפוץ למים הקרים "צעיריםאת ה מחייב ,העברתו ממוסד למוסדואפשרות 

 שראשיתו , זאת גם במקרים בהם היו יוצאים נשכרים ממסלול הדרגתי יותר,גבוהים

 מגביר את הנשירה, מצב זה מצריך מערכות סיוע מוגברות לסטודנט. תיכוני-במוסד על

להשכלה גבוהה הגבוהים  חצי הביקושמוסיף על לו, בעיקר בשנה הראשונה, מהלימודים

 . למנועלמצב זה השלכות כלכליות אשר את חלקן ניתן היה .  ממילא
  

לימודים לתואר העלות . עלות הלימודיםהוא שיש לקחת בחשבון שלישי כלכלי בט יה

מסלול הככל ש. שנתי-תיכוני דו-במוסד עלמעלות הלימודים ראשון במוסד אקדמי גבוהה 

של  משאבים לחיזוק התשתיות יותר יתפנו כך  ,ט יותר סטודנטיםיקלותיכוני -העל

   . גבוההההשכלה מוסדות ה

  

  :התרשים הבא שופך אור על תמונת המצב בישראל
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  )2000-1971(תיכוני -מספר סטודנטים לתואר ראשון ובחינוך העל: 3תרשים 

  

  )2005(ואחרים . א, יוגב: מקור ה   
  

מחקר של יוגב מן ה הסטודנטים ניתן ללמודבקרב ציבור  על משמעות הניעות החברתית

 שדרוג הלימודיםכך ש מצביעים על וממצאי.  סטודנטים2,445שהקיף מחקר , ואחרים

שוויון הזדמנויות במערכת ההשכלה , לפחות בשלב הראשון, יקדם "תיכוניים-העל

מגלים  ,תיכוני-הסטודנטים הלומדים בחינוך העלמראה המחקר כי כן כמו  . 54"הגבוהה

ללימודי התואר ך יוטיבציה שלהם להמשמ ישפיע לטובה על ה,עניין רב בשדרוג וכי יישומו

      .55ראשוןה
  

בניעות גבוהה בין , כפי שהוזכר, מערכת ההשכלה הגבוהה של ארצות הברית מאופיינת

.  הודות לגיוון של המוסדות בתוכהמוסדות להשכלה גבוההשנתיים לבין -מוסדות דו

מתוך כלל  של הלומדים במוסדות אקדמיים  הגבוהםמסבירה את שיעורזו מדיניות 

ביקוש לתעסוקה בארצות הברית מצביעות על התחזיות . יה בארצות הבריתיהאוכלוס

  : כפי שעולה מהתרשים הבא,תיכוניים-לימודים עלבצורך ה

  

  

  

  

  



 

 42

  

 - 2000אחוז השינוי במשרות לפי סוג ההשכלה וההכשרה הנדרשים בשנים  :4' תרשים מס

2010  

0 5 10 15 20 25 30 35

Associate degree*
תואר דוקטור

(M.A) תוארשני
(.B.A) תואר ראשון

נסיון בעבודה ותואר אקדמי
תואר מקצועי

תעודה מקצועית
הכשרה קצרה במקום העבודה

הדרכה במקום העבודה
נסיון מקצועי בעבודות דומות

הכשרה ארוכה במקום העבודה

אחוז השינוי במספר המשרות עפ"י סוגי ההכשרה וההשכלה הנדרשים
בשנים 2000-2010

 BLS2003 :מקור

*תואר הניתן על ידי מכללות לא אקדמיות בתום שתי שנות לימוד

י השכלה כיוונ) 2003(א "המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית ליד אוניברסיטת ת: המקור
 BLSמתוך , ולמידה משמעותיים בעידן של שינוי מבנה התעסוקה במשק לקידום תעסוקה לכל

2003.  
  

  

  שנתיים - הוא בלימודים דו,2010הצורך הבולט ביותר לקראת שנת  כי ,מן התרשים עולה

) (Associate degree . תארים מ –כל רמות ההשכלה לגידול בביקוש צפוי אף כי זאת

, הנחת היסודהעקרונות שיוצעו להלן מבוססים על   .הכשרה במקום העבודה לועדגבוהים 

   .בין סוגים שונים של מוסדותשיש לאפשר ניעות 

  

  

  עקרונות הפעולה המוצעים
  

  

  :'אעקרון 

  -ממוסד עללימודי תינתן אפשרות להעברת קרדיט 

 .תיכוני למוסד אקדמי
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שיחולו על המוסדות כללים אלה . העברת הקרדיט האקדמילגבי  תקבע כללים ג"המל

לסגל המורים וכן להסדרי התיאום , לתכני הלימוד,  יתייחסו למוסדות,תיכוניים-העל

  . פיקוח וליווי מטעם מוסדות להשכלה גבוהה

  

  

  

  :'בעקרון 

  .ג"המלעל  תוטל המדיניות עיצובהאחריות ל

  .תיכוניים- העלעילות המוסדותפ הגורם המתכנן והמממן של תהיהת "ות 

 
  

את גיבוש על עצמה גם  תיטול ,במסגרת אחריותה הכוללת על ההשכלה הגבוהה, ג"המל

שני יכול שיפעלו ב שנתיים-תיכוניים הדו-לימודים העלה. המדיניות בעניין זה וביצועה

 : מסלולים
  

 associate - האוטי  הברי  foundation degree- השל  מעין זו מתכונתב, מסלול כללי   . א

degreeעליהם , תואר ראשון חלקיל במסלול זה יתקיימו לימודים .  האמריקאי

 תואר קבלתלשם , לימודים של שנתיים נוספות במוסד להשכלה גבוההווספו תי

 .ראשון
    

כגון המסלולים (כיום בישראל בדומה לקיים , שנתי-הדוהמסלול המקצועי   . ב

השלמת תואר אקדמי תחייב ). האדריכלות והאמנות, מקצועות המינהל, הנדסאותל

המשך הלימודים . לימודים של שנתיים נוספות במוסד להשכלה גבוההגם במקרה זה 

 ).  השכלה כללית וכדומה, ניהול(אחר בתחום  או ,תחום מקצועיאותו  ביוכל להיות
  

כחלק ממערכת ההשכלה , ת תעסוק בתכנון פלח זה של ההשכלה ובתקצובו"ותה

  .השלישונית בישראל
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  קריירהמוסדות ללמידה לאורך ה: שער שלישי 
                       )Lifelong Learning -LLL(  

  

  מבוא
  

 הצורך בפיתוח מדיניות פעולה בישראל בתחום  אתאירלה שער זה היא ו שלתכלית

, הרלבנטיות של העובד למקום עבודתולשמור על במטרה זאת . הקריירההלמידה לאורך 

 במיוחד לנוכח ,שינויים המהירים בשוק העבודהעל רקע ה,  להבטיח את תעסוקתווכן

 של מעבר ,בעידן זה. מדינות המתועשותכביתר ה, ישראלאבטלה בהגידול בשיעורי ה

יך הנמשך לאורך ולראותו כתהל, "השכלה"יש להגדיר מחדש את המושג  ,לכלכלת ידע

ללא קשר לרמת ההשכלה לה זכה העובד בעבר או למקומו בהיררכיה , קריירת החיים

יש לפתח היצע של אפשרויות השכלה ולמידה לאורך כדי ליישם תפיסה זו . הארגונית

שיתופי שנועדו לעודד , לאומיים-סטנדרטים ביןלצורך זה הולכים ומתגבשים . הקריירה

ושלטון   ארגוני עובדים, מסחר ומשק, גורמי תעשייה, ה לסוגיהםפעולה בין מוסדות השכל

  .56מקומי
  

 עלייה -מחד גיסא : שני תהליכים מקבילים בעת הנוכחית בשוק העבודה העולמי חלים

 גידול משמעותי בהיקף -ומאידך גיסא , ת גבוהותבביקוש להון אנושי בעל מיומנויו

דבר , תומואצת של טכנולוגיבתחלופה והתחדשות העת הנוכחית מאופיינת . 57האבטלה

 נעלמים ,חידושים הטכנולוגייםבעקבות ה. מעבר מהיר לכלכלת ידע תחרותית המצריך

חל גידול , במקביל. מקצועות מסורתיים רבים ובמקומם נוצרים מקצועות חדשים

, ממשלה, נכסי דלא ניידי, ביטוחה, כספיםהבתחומי (משמעותי בתעשיות השירותים 

עובדים לתהליכים אלה מעלים את הביקוש ). מכירותהתקשורת וה, תחבורהה, סיעודה

בין מדדים כלכליים כגון , כיום ,אין קשר הכרחי, מצד שני. ה רלבנטיתבעלי השכלה גבוה

, משתכלליםהתהליכי הייצור  .58לבין הגידול בתעסוקה, ייצוא והיקף הסחר העולמי, תוצר

חברות ה,  נוסף על כך.םמייתרים מספר גדל והולך של עובדי ,האוטומציה והמיכון

מחפשות דרכים לצמצום הן ו, מקומיתהלאומית הגלובליות מחויבות פחות לכלכלה ה

תהליכי הייצור שלהן מעבירות את הן , כתוצאה מכך .ולגידול ברווחים עלויות השכר

כל   .59זולולמדינות בהן קיים כוח אדם זמין  ,ממדינות בהן עלות העבודה גבוהה יחסית

, ההשכלההחינוך ות ובמערכ מבניות  בעולם לבצע רפורמותרבות מניעים ממשלות ,אלה

  . לשוק העבודה המשתנה , ריתבין ה, ןמלהתאיבמטרה 
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כך .  אבדן הביטחון התעסוקתיהוא , אחד הביטויים לשינויים המהירים בשוק העבודה

 Careerּנהמכונתי השמדד  מפרסמת Manpower)(העולמית " מנפאואר"חברת , לדוגמה

Confidence Index   .הבוחן עד כמה בטוחים העובדים בהמשך ,מדד זה מבוסס על סקר 

- והקיף עובדים ב, 2005על פי המדד שפורסם בנובמבר  .העסקתם במקום עבודתם הנוכחי

 54.6%-לבממוצע   הגיעה רמת הביטחון התעסוקתי במדינות המתועשות,  מדינות18

 .  בלבד
  

להון אנושי בעל מיומנויות העולה ביקוש כמו גם ה, וסר הביטחון התעסוקתימגמות ח

, דוגמאל,"מנפאואר"מחלקת המחקר של נתוני . בהרחבה בשורה של מסמכיםנדונו , שונות

. גוברתבמידה  הנדרשיםלעומת אלה , יםלמיותרההופכים  מיומנות היסוג את פיםמשק

ק העבודה של ארצות הברית בין השנים  שנצפו בשוניתוח ביקושים מובא ,בתרשים הבא

  :1999 לשנת 1969

  

                                        :5' תרשים מס

   

Source:  
Quoted by Manpower (2005) 'Future workforce skills', from: Autor, D. H,; 
Levy, F. & Mumane, R.J. (2003). ' The skill content of recent technological 
change'. Quarterly Journal of Economics. 118(4): 1279-1333. 

  

  

 . בשוק העבודה האמריקאימנותשינויים בביקוש לחמישה סוגי מיומשקף את התרשים ה

להון אנושי בעל יכולת לקומוניקציה מורכבת וחשיבה הדרישות  כימן הנתונים עולה 

 .  הלכו ופחתו, לחשיבה סטנדרטיתוהדרישות לעבודת כפיים שבעוד , הלכו וגדלו מתקדמת
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לשיטות הוראה הכרה בצורך למעבר הדרגתי הולכת וגוברת הבארצות המתועשות 

 טוב  את הצעיר של היוםעל מנת להכשיר, תחומית-פתרון בעיות מורכבות ובין ותהמדגיש

, ללימוד עצמייכולת , מיומנות בפתרון בעיות משתנות. של המחר לעולם העבודה יותר

 ות נתפסהכל אל – בעיות בצוות  לפתורכושרו, חשיבה לא סטנדרטית, ביקורת עצמית

  . למידהה בתהליכי ןיש להדגישש, כמיומנויות בסיסיות וחיוניות

  

  :טבלה הבאהלמשל ב, תפיסה חינוכית זו משתקפת

  

  

  

, קונג-הונג, כגון סינגפורשונות ברחבי העולם במדינות  התודעה  הולכת וגוברת,בהדרגה

בשלבי החינוך  עודמתחייב  ,ל"שינוי שיטות ההוראה בכוון הנכי ,  יפן ואוסטרליה,קוריאה

חינוך היא להכין ההמרכזיות של מערכת ממטרותיה אחת א שוההנחה הבסיס . המוקדם

 . המשתנה במהירות רבה,את הצעירים לשוק העבודה
  

 הם ,צבירת ידע והשכלה כי  הגוברתהכרהמתבטא גם ב חינוךהבמערכות השינוי התודעתי 

חומי ידע תם המתמדת של היווצרותזאת לאור . תהליכים הנמשכים לכל  אורך החיים

סיים את לימודיו לתואר אקדמי המעובד .  והיעלמותם של אחרים,חדשים בשוק העבודה

עלול להימצא לא רלבנטי לשוק העבודה אם לא ישקוד על תהליכי , ) שלישיולו גם תואר(

 לתפיסת התפקיד תמהותי נקודה זו.  למידה והכשרה כל עוד הוא מצוי בשוק העבודה

, פירושה כי תהליך הלימוד אינו מסתיים לעולם.  השכלהה וחינוךהשל מערכות והמבנה 

בין ל, ספרהפורמליים בבית לימודים  במסגרתלומד הוכי הולכת ומטשטשת ההבחנה בין 

 להיות  המבקש,אדםכל . דמיון רב ביניהםיש , בפועל; עבודתומקום במסגרת לומד ה

, אורך כל מעגלי חייונדרש ללמוד ולהתעדכן ל, משתנההעבודה הלשוק לחברה ורלבנטי 

  .  בלי קשר למקומו ולתפקידו
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-דוהוא לאורך הקריירה  מצאה כי הצורך בלמידה "מנפאואר"מחלקת המחקר של חברת 

 הולכת תרבות הלמידה לאורך הקריירה, ואכן; המעסיקיםהעובדים ושל של צורך  –כיווני 

ם למיומנויות רבים מהמעסיקים זקוקי. המעסיקשל  הסביבה ום של בעידוד,ומתרחבת

מתוך , עובדיםהקנייתן לבלהשקיע משאבים גוברת  מגלים נכונות ,םהעובדיבקרב חדשות 

לאורך הקריירה השקעה בהשכלה שה, מכאן. המשותףעתידם כי היא חיונית ל הבנה

ומאפשרת להם עובדים המבטיחה את מקום עבודתם של " תעודת ביטוח"מהווה מעין 

על ו,  לעובדים מיומניםלביקוש הגובר  מענה  השקעה זונותנתבמקביל . במסגרתולהתפתח 

    . תנאי לצמיחה כלכליתכן היא מהווה 

  

מערכות הצורך לפתח  על מורות באופן ישיר ,המסתמנות בתחום התעסוקההמגמות 

  :60תונים הבאיםנהמגמות המתחזקות כאשר עומדים על , רהקרייהלמידה לאורך 

 .200561 בשנת 54.6%לאומי של ביטחון בתעסוקה עמד על  -המדד הבין .1

 . בהודו וסין2013בשנת יתרכז  מכוח העבודה בעולם 50% -כ .2

 . מיליון מקומות עבודה400 צפויה תוספת של 2013עד  .3

 .ספו במדינות המתועשותוות ממקומות עבודה אלה י5%רק  .4

כאמצעי מרכזי  לאורך הקריירה מרכיב ההשכלהנתפס OECD -במדינות ה .5

 . 62"בריחת מקומות עבודה"עם להתמודדות 
  

בשורה של מדינות הקריירה -לאורךים על מדיניות הלימודרבה לתחזיות אלה השפעה 

תמריצים ממשלתיים , לידי ביטוי בתהליכי חקיקהבאה   השפעה זו.בעולםמתועשות 

  .דות השכלה וממשלותמוס, ארגונים עסקייםבין  ,)consortiums(ויצירת שיתופי פעולה 

מוסדות לגמישות פעולה הם מאופיינים במתן  .אינם אחידיםבתחום זה דפוסי הפעולה 

ניתן למצוא בתחום  . אימון וההכשרהה, ההשכלהתשתיות קידום איכותן של , המעורבים

  .  גישות מודולריות ושאינן מודולריותזה 

  

יפן בראשית שנות התשעים  יסודות הרפורמה של תאחד משלוש .הדוגמאות הן רבות

 "לאורך הקריירההבנייה מחדש של מערכת החינוך כך שתאפשר למידה "הוגדר כ

"Restructuring the education system to provide for life long learning")63(.   בשנת

 נועד ,יהםאחד מיסודות. חינוךם חדשים הנוגעים ל אושרו בארצות הברית חוקי2001

שינויים דומים מתחוללים בשנים אלה באירופה  .64קריירההלקדם גם את הלמידה לאורך 

,   האמנה.65 )2000משנת (בעקבות החתימה של החברות במועצת אירופה על אמנת ליסבון 

הגדירה את המושג , את השינויים המהירים במבנה שוק התעסוקהלקדם  שנועדה

, רה לשפר את הידעהמתבצעת לאורך החיים במטכפעילות , )LLL" (קריירהה"
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או המועסק במשק /והכלכלית חברה ה, האזרח, המיומנויות ואת הכישורים של היחיד

  :66באופן הבא

  
Lifelong learning encompasses learning for personal, civic and social 
purposes as well as for employment-related purposes. It takes place in a 
variety of environments in and outside the formal education and training 
systems. Lifelong learning implies raising investment in people and 
knowledge; prompting the acquisition of basic skills, including digital 
literacy; and broadening opportunities, and to a variety of learning 
experiences, throughout Europe. Education systems have a key role to 
play in making this vision a reality.  Indeed, the Communication stresses 
the need for Member States to transform formal education and training 
systems in order to break down barriers between different forms of 
learning. 

  

 במדינות החברות LLL -הסקר על היקף תוצאות  פרסמה מועצת אירופה 2004בשנת 

  : בלוח הבאות מופיעהתוצאות . במועצה

  

  LLL- המשתתפים ב64-25 אחוז מתוך גילאי:   6 לוח
  ארבעה שבועות לפני הסקר

  
 אחוז המדינה
 6.5 בלגיה
 18.4 דנמרק
 5.9 גרמניה

 1.2 יוון
 5.0 ספרד
 2.7 צרפת
 7.7 אירלנד
 4.6 איטליה

 7.8 לוקסמבורג
 16.4 הולנד

 7.5 אוסטריה
 2.9 פורטוגל
 18.9 פינלנד
 18.4 שוודיה
 22.9 בריטניה

  

  p.52 , http://www.bmbf.de/pub/indicators_and_benchmarks.pdf :   המקור
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, בריטניההן קריירה ה-לימודים לאורךבגבוה השתתפות בשיעור המצטיינות המדינות 

, 20%הוא אלה מדינות בהממוצע ההשתתפות   שיעור.דנמרק והולנד, שוודיה, פינלנד

על פי .  בלבד8.5%ד על הממוצע של כלל המדינות באיחוד האירופי עומואילו השיעור 

מכלל  LLL-יגדל מספר המשתתפים ב, 2010 לשנת  האירופית של מדינות השוקוהתחזי

  .  12.5% - לשיעור ממוצע של כ,25-65גילאי 

  

  :הביא למסקנות הבאות מדינות 15 -מחקר שנערך בקרב מעסיקים ועובדים ב      

 כדי לפתח תכניות הםימינל עם מוסדות השכלהפעול במשותף צרכו לומעסיקים יה .1

 .נה רלבנטיות לעובדיהםי שתהיהכשרה ואימון

כדי לעדכן את ואימון הכשרה יותר לעובדים קנות יוצרכו להחברות ה .2

 .יהםמיומנויות

 .של העובד תפקידים יתוכננו בעתיד סביב מיומנויות ויכולות נרכשות .3

 . הכשרה והשכלהשל העובד תכלול הפסקות לצורךקריירה ה .4

מועסקים ה, מעסיקיםהמימון ההשכלה וההכשרה יהיה כרוך במשא ומתן בין  .5

   .67ממשלההו

  

  .נעשה בישראל נבחן כעת את המגמות אלה בעולםנוכח 

  

  

  הגדרת הבעיה בישראל
  

  :מבוסס על שלושה מרכיבים עיקריים, )LLL (הקריירהתחום הלמידה לאורך 

 .הכשרה פנים ארגונית .1

 . מערכת ציבורית ופרטית של השכלה והכשרה .2

 .קרנות השתלמות של עובדים .3
  

אך , מקיימים הכשרה פנים ארגונית, ציבוריים ופרטיים,  ידוע כי ארגונים שוניםאמנם 

  .ה שבשיטתיותמידת הנתונים על היקפה ואין 

  

  : שתי תכניות בולטותבמסגרת המערכת הציבורית ישנן 

ת השכלה יסודית י אגף זה  מתרכז בעיקר בהקני.האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך. א

מראשית " ביעור הבערות"מדיניות ששורשיה במפעל , ותיכונית לאוכלוסייה הבוגרת

  .שנות השישים
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אגף עוסק בהסבות  ה.תעסוקההמסחר וה, להכשרה מקצועית במשרד התעשייההאגף . ב

  . מחוץ למעגל העבודה, בדרך כלל, מקצועיות של אלה המצויים

  

נציבות  מטעםכגון אלה (אחרות יוזמות ציבוריות  ןגם אם נוסיף עליה ,תכניות אלהשתי 

מדיניות ת בגדר מלהיו ותרחוק, )ל"וינט או צה'הג, השלטון המקומי, שירות המדינה

הקריירה -כדי שמערכת הלימודים לאורך. לאומיים- לסטנדרטים ביןהשואפתממשלתית 

, אותם קבע השוק האירופידומה או קרובה לאלה יעדים הכמותיים בישראל תעמוד ב

במגזרים יתרכזו תחילה שתכניות פעולה נחוצות  . 68ערכות חדשה לחלוטיןיהנחוצה 

יחיד הללו יאפשרו ל. ויתרחבו בהדרגה לכל רבדיה, החלשים יותר של החברה הישראלית

תכניות ישמרו בד בבד . משתנההתעסוקתית הרלבנטית למציאות לרכוש השכלה שתהיה 

די לעמוד  כ, במהירותהפושט ולובש צורה ,בשוק התעסוקהאיכות ההון האנושי על אלו 

  .  כלכלת הידע החדשהבאתגרי

  

 LLLלא ניתן כלל לאמץ מדיניות ריאלית של ש,  לכתותמרחיקדרישות מדובר ב ,לכאורה

מרבית ציבור העובדים  .  אפשרייםפתרונותסמן גם כאן ניתן ל  אולם.במשק הישראלי

כי המציין , "מנפאוור" לידי ביטוי בסקר של עובדה זו באה .נהנה מקרנות השתלמות

. 69המעסיקים עבור רכישת השכלה והכשרהמצד  מהעובדים נהנים מתשלום 62%בישראל 

מערכת בעיקר במסגרת ה, עבודההחלק מהטבות השכר ותנאי למעשה  הןקרנות אלה 

לצרכי הכשרה  הן אינן מנוצלות במלואן ,בפועל. היהציבורית על שלוחותיה וצמוד

בחלק  להשתמשציבורי עובדים ל תאפשר בקרנות אלה הגמשת השימוש. והשתלמות

ימשיך ,  האחרםחלק; לצורך רכישת השכלה ועדכון מקצועיהללו הכספים המצטברים מ

 כללי שימוש קרנות ההשתלמותחלים על ,  במצב הנוכחי.כספית לעובדהטבה לשמש כ

הם מ מונעים אך למעשה, ציבור העובדיםמצד חסכון שנועדו אמנם לעודד , נוקשים

ת בחינ. מקצועיהאינטלקטואלי או ה םהטבה שמלכתחילה יועדה לפיתוחלהשתמש ב

פריצות דרך למערכת שיאפשר  משמעותימקור מימון  פתוחלעשויה  ,מחדש הנושא

ללא , דברים אלה יפים לכל נושא משרה .  בפרטוללמידה לאורך הקריירה, ההשכלה בכלל

אם מדי שנה  . התפקידיםתבהיררכיו קשר למסגרת התעסוקתית אליה הוא שייך ולמקומ

הרי  , בלבדבשיעור חלקיולו גם ,  לצורכי למידהשימוש בקרנות ההשתלמות יעשהי

קיימות כי בישראל , בהקשר זה, נציין. משמעותי ביותרקף יבהמדובר בפוטנציאל ש

נכון לאפריל (₪  מיליארד 75-עם היקף נכסים צבור הנאמד בכ, עשרות קרנות השתלמות

כלל מערכת ללכת תרומה מרחיקת זה עשויה להיות בנושא  להערכות הולמת . 70)2006

 .71ההשכלה השלישונית של ישראל

 

 כי הבעיה אינה למדתמ ,ההשכלה השלישונית ברמה העולמיתנושא עם ת וכרי ה,למעשה

לתודעה שהתפתחה בעשור האחרון  בניגוד .מדיניותדווקא בתחום המימון אלא תחום הב
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כי למידה לאורך הקריירה , בישראל נעדרה עד כה ההכרה, ית המדינות המתועשותמרבב

 לאמץ כבסיס חיוני זו הכרה .  לכל אורך הקריירה של העובדשאמור להימשךהיא תהליך 

, העובדהמעסיק ו, מדינהה –שלושת השותפים יידרשו מדיניות זו על פי . חדשהמדיניות ל

, ולהתעדכן לאורך כל חייו אפשר  לפרט ללמוד שילימודיםקיומו של מסלול את להבטיח 

     .72כל עוד הוא מבקש להיות רלבנטי לשוק העבודהובודאי 

  

  

  קרונות הפעולה המוצעיםע
  

ה חיוניותבעל הממשלה לאמץ מדיניות המכירה , ברמה גבוהה הון אנושי להבטיחמנת על 

 ראוי שיתבססו על העקרונות ,מדיניות בתחום זההקווי . הקריירה הלמידה לאורך של

  :הבאים

  

  

   :'אעקרון 

 בהתאם לאורך הקריירה למידההכוללת בתחום מדיניות הממשלה תקבע 

  .לאומיים- לסטנדרטים בין

 
  

  

  

  :'ברון עק

  םעודד הפעלת מרכזיליזום ולהממשלה באחריותה של 

 .קריירההלאורך  מידהללאיכותיים 
  

  

  

  :'געקרון 

 מוסדותעם יפעלו על בסיס שיתופי פעולה  קריירההאורך ל מידההלמרכזי 

גופי  ,מקומיות רשויות ,)תיכונית או אחרת-על; גבוהה (השכלה לסוגיהםה

 73.ממשלה והארגוני עובדים ,תעשייה ומשק
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  :'דעקרון 

  יפעילו מגוון שלקריירה הלאורך הלמידה מרכזי 

 . עבור הפרטתכניות הכשרה והשכלה
  

  

  

  :'העקרון 

 ובתחומי הלימוד מוסדי-בין  בתיאום,דיטצבירת קרכללים ל ויקבע

 . אקדמיאו תיכוני- המשך לימודים במוסד על עבור ,הרלבנטיים
  

  

  

  :'ועקרון 

 של ן על פי עקרו,בין השאר , יפעלוהחיים - אורך - כללהלמידה מרכזי 

reaching out ,של הייחודיים  לצרכים  לימודיםתוך התאמת תכניות

 .וארגונים עסקיים מפעלים
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   סיכום
  

הגדרתנו  .מערכת ההשכלה השלישונית של ישראלעבור  כוללתמדיניות מציעה  ה זועבוד

ולמידה לאורך , תיכונית-ההשכלה על, כוללת את ההשכלה האקדמיתלמערכת זו 

 שינוי בפרדיגמת הפעולה תחייב המוצעתמדיניות ה). Lifelong learning(הקריירה 

עקרונות ודרכי פעולה שנמצאו בשורה של ,  מסתמכת על מטרותהיא. בתחום הקיימת

  . אמצעי מרכזי לצמיחה כלכלית ולפריחה חברתיתהשלישונית  הרואות בהשכלה ,מדינות

  

כמו גם ,  בישראלהחליםקווי המדיניות המוצעים במסמך זה נשענים על שלושה תהליכים 

  :בשורה של מדינות אחרות בעולם

 פוטנציאל לחיזוק ההון בתהליך זה גלום. כלה גבוהה להמוניםהמעבר להש •

  . חברתיים וכלכלייםלניעות חברתית ולצמצום פערים, לביסוס כלכלי, האנושי

וכתנאי לאיכותה ,  מעמדו של המחקר כגורם מחולל בכלכלה הלאומיתהתחזקות  •

 כתוצאה מכך גובר הצורך להגדיל את .של מערכת ההשכלה הגבוהה לסוגיה

  .פוקות המחקרת

תהליך זה  .שינויים במבנה משק התעסוקההמעבר לכלכלת ידע תחרותית וה •

 . היערכות מחודשת של מערכות ההשכלהושינוי תפיסתי מחייב 

 
   :שואפת לשני יעדים עיקרייםהמדיניות המוצעת 

  המחקר המדעי קידוםלעל דרכי פעולה המלצנו בהקשר זה . מצוינות אקדמית •

 .מית בישראלוההוראה האקד

בהקשר זה . לרווחת הפרט ולתועלת החברה כולה,  הגבוההנגישות להשכלה •

   .הםיבינניעות שיאפשרו פעולה ועל שיטות , כניסהה של שערי םגיוונעל המלצנו 

  

הקיימות שורה של סתירות עלינו להיות מודעים ל, המצוינות האקדמיתעל מנת לקדם את 

המאמצים , סטוריותיוהנובעות בחלקן מסיבות ה, במערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל

; איכותה של ההשכלה הגבוההבאו במידת מה על חשבון  המערכת גדלתהשהושקעו ב

, יתה צנועה יותר בממדיהיהכאשר , בעברשהתאימה למערכת , הרגולציה הקיימתשיטת 

ת מורכבת ורבהנוכחית מציאות ה: - משום שהולכת ומאבדת את תקפותה וכושר אכיפתה

; ת"ג וות" של מלכושר התמרוןאת מצמצמת התכווצות התקציב הציבורי ; סתירותה

בעלי חשיבות , מדעי הרוחתחום של מקצועות לימוד במאיימים על קיומם לחצי השוק 

להניח קווי ו, להצביע על מורכבות התמונהנועד מסמך זה . מרכזית לתרבות עם ועולם

   .הקיימותהסתירות  ליישב במידת האפשר את ויאפשר שמדיניות
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 יםצמצום פערים חברתיל ,בין השאר,  להביאיה עשו להשכלה הגבוההנגישותההגברת 

 ומקומם כלל חבריה של הההשכלרמת פועל יוצא של היא  של חברה האיכות .וכלכליים

זק ולח, היא תנאי מוקדם לפריחה כלכליתבתחומים אלה פריחה . בחיי התרבות והמדע

 21-השל המאה תחרותית ה" כלכלת הידע"המעבר המואץ ל. ת הפרטרווחולשיפור חברתי 

שען עליה ימחייב שיעורים גדלים והולכים של האוכלוסייה להשתלב בכלכלה זו ולה

אינו לבות בכלכלה החדשה תהמפתח להש.  תוך לימוד והתעדכנות מתמידיםלפרנסתם

הפוך את ההשכלה תש ,חדשהמדיניות  נחוצהלפיכך  .יכול להיות עוד נחלתו של מיעוט

מהפכת הידע והתפתחות טכנולוגית המידע . כל רובדי האוכלוסייההגבוהה לנגישה עבור 

הן מסתמכות על הרחבת אופקים מאחר ש,  לצמצום פעריםיםסיכוי מזמנות

חלוקת העושר , יותר מאי פעם, כיום .  כמקור לצמיחה אישית ולאומיתתאינטלקטואלי

על פיתוח היכולות גם אלא , ת או משפחתיתעל זיקה חברתירק אינה מבוססת 

ת של ומרכזיה ותמטראחת ה.  יכולות המצויות גם בבתי עניים-האינטלקטואליות 

לרוב המכריע לאפשר על מנת ,  מכל סוג שהואהיא להסיר חסמים ,כאןהמוצעת המדיניות 

אופן  לקדם את מעמדם ביחידים וקבוצותבדרך זו יוכלו . השכלהלרכוש של תושבי ישראל 

  . עד כה שנבצר מהם

  

הטכנולוגיה והמקצועות , שוק העבודה כיום עובר תמורות מהירות בתחום הידע, ולסיום

 הוא מושג שאבד עליו הכלח לגבי עובד ,"סיום הלימודים הפורמליים"לפיכך . הנדרשים

, רכישת השכלה נתפסת כיום. למקום עבודתולחברה והמבקש לשמור על הרלבנטיות שלו 

  מכלול  . הנמשך לכל אורך הקריירה המקצועית של אדם, כתהליך מתמיד, בעבריותר מ

 מובילים להצעה לבחינת פרדיגמה חדשה על תפקיד ההשכלה לגווניה ,השינויים המוצעים

 , רגולטיביים,מבניים: הםיבינשינויים מכלול שינוי הפרדיגמה מחייב .  בעת הנוכחית

  .ך זה במסמ כפי שהוצגמימוניים וניהוליים 
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