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המועצה הלאומית למחקר ופיתוח



רשימת מדדי מפתח
פ"הוצאות לאומיות למו

פ אזרחי בישראל"ההוצאה הלאומית למו1.1
ג"מהתמפ אזרחי כאחוז "ההוצאה הלאומית למו1.2
פ לפי מגזרים"ביצוע מו-מטריצת מימון1.3
פ אזרחי בישראל לפי מגזר מבצע"שיעור ההוצאה הלאומית למו1.4
לפי מגזר מבצע בהשוואה בינלאומית  , פ אזרחי"שיעור ההוצאה הלאומית למו1.5
פ של המגזר העסקי  "התפלגות מקורות המימון להוצאה הלאומית למו1.6
לפי מקורות מימון, פ בביצוע ההשכלה הגבוהה"ההוצאה למו1.7

המגזר העסקי

לפי ענפים ראשיים, פ בביצוע המגזר העסקי"ההוצאה למו2.1
בהשוואה בינלאומית, פ במגזר העסקי לפי ענפים ראשיים"התפלגות ההוצאה הלאומית למו2.2
 ICTפ לפי ענפי "פ והתפלגות הוצאות המו"סך ההוצאה הלאומית למו2.3
יבוא תעשייתי בענפי טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית-מאזן יצוא2.4
שיעור יצוא מוצרי תעשיות טכנולוגיה עלית מסך יצוא המוצרים  2.5
(%)התפלגות יצוא שירותים עסקיים לפי סוג שירות 2.6

)במיליוני דולרים(יצוא שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מחשב 
בקשות לרישום פטנטים לפי מקור מגיש הבקשה ברשות הפטנטים הישראלית2.7
לפי מדינת הממציא  PCT-מספר בקשות לפטנט ב2.8
לפי ענפים במגזר העסקי) משרות מלאות(פ "מועסקים בחברות העוסקות במו2.9

בהשוואה בינלאומית, פ במגזר העסקי וביחס לאלף מועסקים"פ בחברות העוסקות במו"מועסקים במו2.10
טק מסך השכירים במשק-שיעור השכירים בהיי2.11
טק מול הממוצע במשק ולפי ענפים-שכר ברוטו בענפי ההיי2.12
גיוס הון סיכון לפי שנים  2.13



המשך-רשימת מדדי מפתח 
המגזר הממשלתי

פ אזרחי"כאחוז מסך הוצאות הממשלה למו, לפי יעדים, פ על ידי משרדי ממשלה"מימון המו3.1
פ לפי יעדים  "תמיכה ממשלתית במו3.2
י סווג טכנולוגי"התפלגות מענקי המדען הראשי עפ3.3

מגזר ההשכלה הגבוהה

בהשוואה בינלאומית, ג"מהתמפ בביצוע מגזר ההשכלה הגבוהה כאחוז "מו4.1
והעולם   OECD-שיעור הפרסומים הישראלים מכלל פרסומי מדינות ה4.2
34-25כאחוז מהאוכלוסייה בקבוצת גיל ) כל הרמות(בעלי השכלה על תיכונית 4.3
נבחנים בבחינות בגרות על פי זכאות לתעודת בגרות, התפלגות תלמידי כיתות יב4.4
 TIMSSתוצאות מבחני 4.5
סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון הלומדים מדע וטכנולוגיה  לפי מוסדות ושיעורם מסך הסטודנטים החדשים4.6
בהשוואה בינלאומית, שיעור הנרשמים למוסדות להשכלה על תיכונית הלומדים מדע וטכנולוגיה4.7
מספר מקבלי תואר שלישי בישראל  במדעים והנדסה4.8



פ  "ההוצאה הלאומית למו. 1
אזרחי



פ אזרחי בישראל"ההוצאה הלאומית למו. 1
מבוא

,לאומיות-רבחברות,ישראליותחברות:ומגווניםרביםגופיםמשתתפיםוחדשנותפ"מושלבפעילות•

שיתופימתקיימיםהגופיםבין.ועודאוניברסיטאות,ופרטייםציבורייםמחקרמכוני,אפ-סטארטחברות

תלוישלהםוהמחקריתהחדשניתהפעילותהיקף.תחרותגםקיימתאךבמימוןוהןבבצועהןפעולה

אושוקדרישתידיעללרובנקבעיםוהתחומיםוהאנושייםהכספייםהמשאביםבזמינותרביםבמקרים

.)(OECD,2014וסביבתייםחברתייםלאתגריםבפתרונותצורך

מאחרומרכיביהאזרחיפ"למוהלאומיתההוצאהשלוהבנהניתוח,לבחינהרבהחשיבותיש,לכן•

המדעיהמחקרבתחומיבמשקהעיקריתהפעילותלכימותהמקובליםהמצרפייםהמדדיםהםשאלה

ידעלייצרשמטרתההשקעההיא)ופיתוחמחקר(פ"למוההוצאהכיהיאההנחה.הטכנולוגיהופיתוח

.המגזריםבכלמדיניותלקביעתחשובהוהבנתוניתוחוולכןחדשיםתהליכיםאוחדשיםמוצרים,חדש

.המממניםלמגזריםהמבצעיםהמגזריםביןמבחינים,פ"למוהלאומיתההוצאהאתמודדיםכאשר•

ההשכלהמגזר,העסקיהמגזר,הממשלתיהמגזר:מגזריםלארבעהמחולקיםוהביצועהמימוןמקורות

ייעודיפ"מואוחדשידעלהפקתבעיקרנועדההממשלתיבמגזרפ"במוההשקעה.רים"ומלכהגבוהה

,זאתלעומת.עסקיתאוריינטציהבעלואינוסביבהאיכות,חקלאות,בריאותכגוןחברתייםלצרכים

הצפוייםחדשיםומוצריםחדשיםתהליכיםכלפיכללבדרךמכוונתהעסקיבמגזרפ"במוההשקעה

.ההשקעההחזראתאוהתפוקהאתלהגדיל
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פ אזרחי בישראל"ההוצאה הלאומית למו

.קבועיםבמחירים₪מיליארד43.3-בכהסתכמה2016בשנתבישראלאזרחיפ"למוהלאומיתההוצאה•

.ג"מהתמ4.3%היוותהזוהוצאה

קטןשינוי.2015לשנתבהשוואה2.3%-באזרחיופיתוחלמחקרהלאומיתההוצאהעלתה2016בשנת•

.6.1%שהיה2014-ל2015השניםביןלשינויבהשוואהיותר

משתווהקוריאה,2014משנתאך,ג"מהתמכאחוזפ"למוהלאומיתההוצאהבמדדמובילהאמנםישראל•

.מתמדתעלייהבמגמתנמצאותוטאיווןאוסטריהכגוןנוספותמדינותגם,האחרוןבעשור.לישראל

יחס.הגבוההההשכלהי"ע-13%-וכהעסקיהמגזרי"עבוצע2016בשנתהאזרחיפ"מהמו85%-כ•

בהשוואהגבוהבישראלהעסקיהמגזרי"עפ"מוביצועשיעור.2000משנתקבועכמעטנשארזה

.OECD-הלמדינות

ביותרהגבוההשיעורזה.ל"מחוגורמיםי"עמומן2015בשנתבישראלשבוצעהאזרחיפ"מהמו54%-כ•

.OECD-המדינותבין

-הממוצע8.8%מול21.2%ביותרגבוההנובישראלל"חומימוןשיעורהגבוההההשכלהבמגזרגם•

OECDזהבמדדלישראלהשנייההמדינהשהיא)15.8%(מבריטניהואף.
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בשנים, פ אזרחי בישראל"ההוצאה הלאומית למו1.1
)2015במחירי ₪ מיליארד (2017-1989

.קבועיםבמחירים₪מיליארד56.7-בכהסתכמה2017בשנתבישראלאזרחיפ"למוהלאומיתההוצאה

.ג"מהתמ4.4%היוותהזוהוצאה

.  2016בהשוואה לשנת 5%-עלתה ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי ב2017בשנת 

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



,  ג"מהתמפ אזרחי כאחוז "ההוצאה הלאומית למו1.2
2016-2000בשנים 

.לישראלמשתווהכמעטהיאוכיום2000משנתעלייהבמגמתנמצאתקוריאהאך,)2014לשנתפרט(זהבמדדמובילהישראל

-כשלעלייה-2016-ב4.23%-ל2000-ב2.1%-מעלתהפ"המועצימותבהבקוריאהזהבמדדמשמעותיבגידוללהבחיןניתן

מדינה.60%-כשלגידולהיהבטיוואןגם,נוספותאסיהבמדינותההשקעותמדיניותאתמשקפתזועליה.בעשור100%

מדיניותבאמצעות)האחרוןבעשורפ"המובעצימותגידול60%(פ"במוההשקעהאתשמגדילה,אוסטריההיאנוספתמעניינת

.ויזמותבחדשנותוהשקעהפיתוחשל

לסטטיסטיקההמרכזיתוהלשכהOECD-הלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



,  פ לפי מגזרים"מטריצת ביצוע ומימון מו1.3
2016, במחירים שוטפים₪ במיליוני 

ההצגה.במשקהראשייםהמגזריםחמשתפיעלבישראלפ"מווביצועמימוןביןהגומליןיחסיאתמציגהבאהלוח

,שוניםמבצעיםפניעלמתפלגכלשהיבשורההמגזרי"עהממומןפ"המוביצועכיצדלראותמאפשרתהמטרציונית

.כלשהיבעמודהבמגזרהמבוצעפ"המושלהמימוןהרכבואת

ח  "מש46,149ח מתוך "מש28,529(, פ המבוצע במגזר העסקי"ל למו"בולט במיוחד שיעורו הגבוה של מימון חו

גם מרכיב  . פ ופיתוח של חברות זרות"המשקף את היקף הפעילות הגדול בישראל של מרכזי מו, )62%שהם 

פ המבוצע במגזר  "מהמו32.8%). 20%(פ המבוצע באוניברסיטאות משמעותי ביותר "ל למו"המימון ממקורות חו

).ת"באמצעות ות(העסקי ממומן על ידו לעומת מגזר ההשכלה הגבוהה בו רוב המימון מגיע מהממשלה 

מגזר  2016
מבצע

השכלה  ממשלתיעסקיהכלסך 
גבוהה

רים  "מלכ
פרטיים

 536 6,354 835 46,149 53,873כ"סה
 125 653 18 15,123 15,917עסקי

 187 3,778 804 2,243 7,012ממשלתימגזר
 0 506- 83 587השכלה גבוההממשלתי

רים  "מלכ
 62 179 10 171 423פרטיים

 161 1,238 3 28,529 29,934ל"חו
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור

שוטפיםבמחירים₪במיליוני:הערות



לפי , פ אזרחי בישראל"שיעור ההוצאה הלאומית למו1.4
2017-1990, מגזר מבצע

,1990בשנת63%-מ.2017-1990השניםביןמשמעותיתבצורהגדלפ"למוהלאומיתההוצאהבביצועהעסקיהמגזרשלחלקו

השניםלאורךשירדהגבוההההשכלהמגזרשלחלקוחשבוןעלבאההעסקיהמגזרשלבחלקוהעלייה.2017בשנת87%-ל

בהוצאותהמסיביהגידולאחרילעקובמצליחאינוהגבוההבהשכלההמבוצעהמחקר,כלומר.הנדונהבתקופה,11%-ל33%-מ

מהותיתבצורהמושפעופיתוחיישומימחקר,בסיסימחקרבין–פ"המותמהיל.העסקיהמגזרידיעלבעיקרשמבוצעותפ"למו

.העסקיהמגזרידיעלהמבוצעבישראלפ"המובשיעורהגדולהמהעלייה

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



לפי מגזר  , פ אזרחי בישראל"שיעור ההוצאה הלאומית למו1.5
2016, בהשוואה בינלאומית, מבצע

ישראל בולטת בשיעור גבוה של ההוצאה הלאומית  

אך גם ברוב , )86%(פ בביצוע המגזר העסקי "למו

.  60%המדינות שיעור זה עולה על 

,  השכלה גבוהה, הממשלתי: בישראל בשאר המגזרים

פ  "רים פרטיים שיעור ההוצאה הלאומית למו"ומלכ

.  אזרחי נמוך בהשוואה למדינות אחרות

פ במגזר  "ברוב המדינות ההוצאה הלאומית למו

פרט לישראל  , 20%-ההשכלה הגבוהה היא מעל ל

קוריאה  , )7%(ולמדינות בודדות כמו סין ) 12%(

).  13%(ב "וארה) 11%(הונגריה , )12%(יפן , )9%(

OECD-והלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
)2010במחירידולריםבמיליוניפ"למוהלאומיתההוצאהשלהערכיםאתמציגיםבסוגריםהמספרים(:הערות



פ של  "התפלגות מקורות המימון להוצאה הלאומית למו1.6
*2016, בהשוואה בינלאומית, )באחוזים(המגזר העסקי 

ביותרהגבוההשיעורוזהו)56%(2016בשנתל"חומגזרידיעלהמימוןבשיעורחריגהישראל,בינלאומיתבהשוואה

ישראלאחריהגבוההשיעור.באיורהמוצגותהמדינותלשארבהשוואהמשמעותיתגדולוהואOECD-המדינותבין

גבוהזהשיעור,בישראל.)14%(ופינלנד)17%(בבריטניה,)15%(אוסטריה,)24%(באירלנד)24%(כיה'בצהוא

)13%(ישראל,הממשלתיהמגזרשלהמימוןבשיעור,זאתלעומת.בינלאומייםפ"מומרכזישלהגדולהריכוזבגלל

.אחרותלמדינותבהשוואהמאודנמוכה

לסטטיסטיקההמרכזיתוהלשכהOECD-הלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
העסקיהמגזרבביצועפ"למוהלאומיתההוצאהשיעור–בסוגריים:הערות

נתוניםישעבורההאחרונהלשנהאו2016-להנתונים•



לפי מקורות  , פ בביצוע ההשכלה הגבוהה"ההוצאה למו1.7
2016, בהשוואה בינלאומית, מימון

פ בביצוע ההשכלה  "הרכב מימון המו

הגבוהה בישראל שונה מזה הקיים במדינות  

OECDאחרות בכמה פרמטרים  :

שיעור מימון ממשלתי בישראל נמוך  -

ממוצע  72.6%מול 65.3%-יחסית 

שיעור  -88.7%ומול  OECD-ה

.שמובילה במדד זהבנורווגיההמימון 

ל בישראל הנו גבוה "שיעור מימון חו-

-ממוצע ה8.8%מול 21.2%ביותר 

OECD  15.8%(ואף מבריטניה  (

שהיא המדינה השנייה לישראל במדד 

.זה

פ בישראל  "מהוצאות המו12%-כ-

זה  . י המגזר להשכלה גבוהה"בוצעו ע

OECD-שיעור נמוך יחסית לממוצע ה

28%העומד על 

לסטטיסטיקההמרכזיתוהלשכהOECD-הלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
הגבוההההשכלהמגזרבביצועפ"למוהלאומיתההוצאהשיעור–בסוגריים:הערות



פ וחדשנות "מו. 2
במגזר העסקי



פ וחדשנות במגזר העסקי"מו. 2
מבוא

המגזרשלבחלקוניכרתעליהחלה,המפותחותהמדינותברוב,1990-2000השניםביןבעשור•

ניכרשמרכיב,ידעלכלכלתהמעבראתבחלקהמשקפתזועליה.והחדשנותפ"המובהוצאותהעסקי

מהותימקורהואזהמרכיב.ידעשלוהטמעהיישום,שימוש,ליצירהבהמופנההכלכליתהפעילותשל

.)Yahoo-וGoogleכגוןהאינטרנטבתחוםוחברותMicrosoftלמשל(,ולרווחיותןחברותלצמיחת

ירידותלראותאףניתןמהמדינותובחלקאלהבמדדיםשינויואיןכמעטכינראה2000-2010בעשור

עליהוכןמהמשברהתאוששותלראותניתן2010שאחריבשנים.)2008(הכלכליהמשברשלבשנים

.העסקיהמגזרשלבהשקעות

למגזרהממשלתיהמימוןבשיעורבצמצוםמלווהפ"מובפעילויותהעסקיהמגזרשלבמעורבותעליה•

בהשוואהובעיקרישראלעבורהעסקיהמגזרשלנתוניםמציגיםכאשר.פ"למוהלאומיתבהוצאהזה

,ביטחוניפ"למוההוצאהאתכולליםאינםישראלשלהנתוניםכיבחשבוןלקחתישבינלאומית

ביןמובילהישראל.העסקיהמגזרידיעלמתבצעהגדולוחלקוהממשלתיהמגזרידיעלשממומן

לביןבינהניכרפערקייםכאשר)3.8%(ג"מהתמכאחוזעסקיפ"מועלבהוצאהOECD-המדינות

.שמתחתיההמדינות

חשיבותישלכןהישראליבמשקויזמותחדשנות,פ"מובפעילותחשובחלקמהווההעסקיהמגזר•

:כגוןשוניםוהיבטיםבתחומיםהעסקיהמגזרשלפעילותואתסוקרזהפרק.היבטיוכלעלאותולבחון

.ועודחדשנות,גלובליזציה,אנושיהון,פריון,ומימונומבצעזהשמגזרהלאומיתההוצאה



לפי ענפים  , פ בביצוע המגזר העסקי"ההוצאה למו2.1
)₪פ שוטפות במיליוני "הוצאות מו(2012-2016, ראשיים

פ  "של המאה הקודמת התרכז המו90-עד לשנות ה•

ענפי הכלכלה , העסקי רובו בענפי התעשייה

כגון , המייצרים סחורות שנמכרות בישראל ובעולם

המוצרים הכימיים וציוד  , ענפי הפלסטיקה

בשני העשורים האחרונים  . התקשורת האלקטרוני

.  פ במגזר העסקי"חל מהפך בפעילות המו

פ עבר מענפי  "מרכז הכובד של פעילות המו•

כאשר הפעילות  , התעשייה לענפי השירותים

ענף  –מתרכזת בשני ענפים מהשירותים העסקיים 

תכנות וייעוץ בתחום המחשבים וענף מחקר  

.  ופיתוח

פ עמדה על  "ההוצאה השוטפת למו, 2016בשנת •

,  מבוצע בענפי התעשייה24%. ₪מיליוני 52,107

בענף תחנות  41%-בענף מחקר ופיתוח ו35%

.וייעוץ בתחום המחשבים

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



פ במגזר העסקי"התפלגות ההוצאה הלאומית למו2.2
2015, השוואה בינלאומית, )אחוזים(לפי ענפים ראשיים 

) פ וענפי התוכנה והמחשב"הכולל בתוכו את ענפי המו(מההוצאה הלאומית מתבצע בענפי השירותים 77%בישראל •

.פ במגזר העסקי"של המו) 94%(יחד עם תעשיית האלקטרוניקה ותעשייה התרופות מתרכז רוב רובו 

הונגריה וקנדה חלקם של ענפי השירותים משמעותי אך ברוב , בריטניה, נורבגיה, אמנם במדינות כמו  אירלנד•

.  50%המדינות שיעור זה אינו עולה על 

בהן החלק של , ב וקוריאה"ארה, יפן, כגון גרמניה, ההתפלגות בישראל שונה ממדינות גדולות בעלות תעשייה כבדה•

.  פ גבוהה בענפי ייצור כלי תחבורה וענפי ייצור ציוד חשמלי ומכונות"ההוצאה למו

17לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



פ  "פ והתפלגות הוצאות המו"סך ההוצאה הלאומית למו2.3
ICT2011-2015לפי ענפי 

בעשור האחרון חלה התפתחות  . פ העסקי מרוכז בענפי טכנולוגיות המידע בעיקר בענפי השירותים"מהמו86%-תופעה ייחודית למשק הישראלי היא ש

מחקרים רבים מראים כי תרומתם של ענפים אלה לפריון העבודה ולפריון הכולל של כל . בעולם בכלל ובישראל בפרט, רבה בענפי טכנולוגיות המידע

.  והיא יכולה להוות מסד לתהליך צמיחה מתמשך לאורך זמן, המשק חשובה במיוחד

בשלוש השנים האחרונות מדדים אלה נשארו  , בהן ענפים אלה אופיינו בקצב צמיחה מהיר מסך התוצר העסקי הכולל במשק, בניגוד לשנים הקודמות

ולכן יש לבחון  , פ האזרחי בישראל"אחראים לחלק עיקרי מסך המו ICT-ענפי ה. שנרשמה בתוצר המגזר העסקי5%כמעט ללא שינוי לעומת עלייה של 

.לעומק את גורמי ההאטה שחלה בענף זה

האיור הבא מציג את  . פ במגזר העסקי"מהוצאות המו44%-המהווים כ, ח"מיליארד ש21-ב ICT-פ בענפי ה"הסתכמו הוצאות המו2015בשנת 

מבין ענפי  . נרשמו בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים ICT-פ ב"מהוצאות המו86%. פ לפי הענפים השונים"התפלגות הוצאות המו

.פ היו בענף ייצור ציוד תקשורת"עיקר הוצאות המו ICT-התעשייה ב

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



יבוא תעשייתי בענפי טכנולוגיה עילית ומעורבת  -מאזן יצוא2.4
2016-2010, במיליוני דולרים, עילית

")בסחורותסחר("תעשייהבמוצריל"בינסחרביןלהבדילנהוג.ויבואיצוא–הסחרהיקףהנואחרותכלכלותעםהקשרלעוצמתביותרהבסיסיהמדד

-מעורבת,עלית(הטכנולוגיתלעוצמתםבהתאםקבוצותלארבעהמקובציםענפיםלפיכ"בדמתבצעתעשיהבמוצריסחרניתוח.בשירותיםל"בינוסחר

.)מסורתית,מסורתית-מעורבת,עלית

2016הסתכם שנת ) ללא יהלומים(מאזן כלל סחורות תעשייתיות 

מיליארד דולר בשנת  2.3מיליארד דולר לעומת 8.7בגירעון של 

2015.

גרעון זה נובע בחלקו מירידה בעודף הסחר בתעשיית טכנולוגיה  

-ב₪ מיליארד 8.9-ל2015-ב₪ מיליארד 10.5עלית מעודף של 

,  בעיקר ירידה בעודף בענף ייצור מחשבים. 15%ירידיה של . 2016

2.6-ל2015-מיליארד ב3.8-מ(מכשור אלקטרוני ואופטיקה 

).2016-מיליארד ב

תעשיות טכנולוגיה  , 2016-ל2010בתקופה שבין , למרות זאת

תעשיית  , לעומת. עילית נמצאים במאזן חיובי וכך גם כל  ענפיו

.  טכנולוגיה מעורבת עלית הנמצאת במאזן שלילי לכל אורך התקופה

מיליארד דולר  4הגירעון בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית על מ 

2015-ב

.2016-מיליארד דולר ב9.3ל 

רק ענף , כשבוחנים את תעשיית טכנולוגיה מעורבת עלית לפי ענפים

יצור הכימיקליים נמצא במאזן חיובי בכל התקופה הנידונה אך הוא  

הענפים הבולטים במאזן שלילי הם ענפי  . 2013הולך ויורד משנת 

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור.יצור כלי תחבורה ויצור מכונות, מנועים ונגררים, יצור כלי רכב



שיעור יצוא מוצרי תעשיות טכנולוגיה עלית מסך יצוא  2.5
2016-2004, במיליוני דולרים, המוצרים

בהשוואה  . לעומת שנה קודמת6%ירידה של 32.1%בישראל שיעור יצוא מוצרי תעשיות טכנולוגיה עילית מסך יצוא המוצרים עומד על 

השינויים במדד זה דומים לשינויים החלים באותה תקופה גם  . ישראל נמצאת במקום שלישי אחרי אירלנד ושוויץOECD-למדינות ה

שיעור יצוא מוצרי תעשיות טכנולוגיה עילית מסך יצוא  , בהשוואה בינלאומית רחבה יותר. ב ושבדיה"ארה, במדינות כגון אירלנד

רואים כי בישראל בניגוד לרב המדינות יש  2006-ל2016בהשוואה בין השנים . ב"צרפת וארה, המוצרים בישראל גבוה מעל קוריאה

.  ב בהן ניתן להבחין במגמת ירידה בתקופה זו"בריטניה וארה, דנמרק, לעומת מדינות כמו הולנד. עליה חיובית ומשמעותית בתקופה זו

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



,(%)התפלגות יצוא שירותים עסקיים לפי סוג שירות 2.6
2017-2011) במיליוני דולרים(יצוא שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מחשב 

בשניהעסקייםהשירותיםיצואאתבוחןס"הלמ.ס"הלממשתמשבוEBOPSלייצואבסיווגהשתמשנו,עסקייםשירותיםיצואלגבינתוניםבהצגת

מהמסחרחלקהואעסקייםבשירותיםהבינלאומיהמסחר.זהשירותהמספקתהחברהשלהכלכליהענףלפיוהשניהשירותסוגלפיהראשון,היבטים

חשבון,השירותיםחשבון,הסחורותמחשבוןמורכבהשוטףהחשבון.התשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהמוצג,בשירותיםהכוללהבינלאומי

אתהמשקפיםהכלכלייםהמשתניםאחדוזה,השוטףהחשבוןשלבעודףאובגירעוןמסתכםאלהחשבונותסיכום.שוטפותהעברותוחשבוןהכנסות

.התשלומיםבמאזןהיצואשלחלקואתרקכאןנציג.המשקמצב

מיליארד  34.5-ב2017הסתכם בשנת  , יצוא שירותים עסקיים 

.  מסך יצוא השירותים של המשק75%דולר והיווה 

סך כל היצוא של שירותים בעלי עוצמה טכנולוגית גבוהה הסתכם  

-יצוא שירותים אלו היווה כ. 2017מיליון דולר בשנת 21,850-בכ

מסך יצוא  45%-מסך כל יצוא השירותים העסקיים ו60%

.השירותים במשק

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
דולריםבמיליוניהעסקיםהשירותיםיצואסךמופיעבסוגרייםהימניבאיור:הערות



בקשות לרישום פטנטים לפי מקור הבקשה ברשות  2.7
2000-2017, הפטנטים הישראלית

מהאיור עולה כי שנת  . 2017-2000שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלית בשנים) בעלי הפטנט(מתאר מגמות בבקשות לפטנטים 2.7האיור 

,  )15%-כ(ניתן להבחין בירידה משמעותית בסך כל הבקשות 2007-החל מ). בקשות לפטנט8,051(הייתה שנת השיא במספר ההגשות 2007

בין  , הירידה, באופן יחסי. המוסברת בקיטון במספר ההגשות הן של מגישים ישראלים והן של מגישים זרים, 2008-2006בהשוואה לשנות השיא 

במספר הבקשות לפטנט של מגישים ישראלים הייתה משמעותית הרבה יותר מאשר זאת שנרשמה עבור מגישים זרים  , 2017-ל2007השנים 

-הנתונים מראים כי כ. בעיקר בשל עליה חדה במספר הבקשות הזרות, 2017התאוששות מסוימת נרשמה בשנת ).12%מול 36%קיטון של (

12%-ורק כ) 67,970(ברשות הפטנטים הישראלית הוגשו על ידי מגישים זרים ) 2006-2016(מהבקשות לפטנט בעשור האחרון 88%

מסך כל ההגשות  81.5%-הגשות זרות היוו כ, 2005-2000בין השנים, לשם השוואה). 8,980(מהבקשות הוגשו על ידי מגישים ישראלים 

ניתן ליחס את הירידה בהגשות הישירות של תושבים ישראלים ברשם הישראלי באטרקטיביות של מסלול  . לפטנט ברשות הפטנטים הישראלית

.  שצבר תאוצה בעשור האחרון PCT-ה

.ייחודיותוהמצאותPCTבקשותשלהשוואתיניתוח–בישראלופיתוחמחקרתפוקות,)2013(.ואחרים',ע,לק',ד,גץ:מקור



לפי מדינת הממציאPCT-מספר בקשות לפטנט ב2.8
)OECD-המדינות המובילות ב20(2016-2000

,  על פני מדינות וזמן) (international phaseבשלב בינלאומי  PCTעל סמך נתוני בקשות המצאתיתניתוח משווה בינלאומי של מדדי פעילות 

מקור הנתונים ללוח זה הוא מאגר הנתונים  . מקובל לצורכי השוואה בינלאומית בשל האחידות המאפיינת את הליכי ההגשה במסלול זה

OECD.STAT.  .הלוח הבא  מציג את מספר בקשות ה-PCTבשלב בינלאומי שהוגשו על ידי ממציאים ממדינות ה-OECD  2016-2000בין השנים  .

בהפרש ניכר על  ) לפי ממציא(וקוריאה מובילות את מספר הבקשות גרמניה , סין, יפן, ב"ארה,  2016מהתבוננות בנתונים ניתן לראות כי בשנת 

.האחרות OECD-פני מדינות ה

.ייחודיותוהמצאותPCTבקשותשלהשוואתיניתוח–בישראלופיתוחמחקרתפוקות,)2013(.ואחרים',ע,לק',ד,גץ:מקור
הגשהבקשתתאריךלפי:הערות



פ במגזר "פ בחברות העוסקות במו"מועסקים במו2.9
2016-2000, לפי ענפים עיקריים, העסקי

הכשרת עובדים וחוקרים בתחומים  , יצירת ידע מדעי וטכנולוגי. טווח למדינה-ההון האנושי מהווה בסיס ליצירת יתרון יחסי ארוך, בעידן הידע

קיומו של כוח . הוכחה במחקרים רבים כמנוע אפקטיבי של צמיחה כלכלית וכהשקעה ציבורית בעלת תשואה חברתית גבוהה, מדעיים והנדסאים

הרכב ואיכות ההון האנושי העומד לרשות המגזר העסקי  , להבנת היקף. אדם מוכשר ואיכותי מהווה בסיס לצמיחת חברות ולהרחבת היצור

בעשור  50%-זאת עליה של כ. פ במגזר העסקי"אלף משרות מלאות בחברות העוסקות במו84-היו כ2016בשנת . בישראל חשיבות רבה

.  בשנים האחרונותניתן לראות עליה משמעותית . האחרון

ניתן לראות כי החלוקה הענפית  

של המועסקים בתקופה זו  

200039%בשנת . השתנתה

,  הועסקו בענפי שירותי מחשב

40%-פ ו"בענפי שירותי מו21%

בענפי התעשייה לעומת שנת  

הועסקו בענפי  45%בה 2016

בענפי  29%, שירותי מחשב

פ והשינוי הבולט ביותר  "שירותי מו

25%-חל בענפי התעשייה שירדו ל

.בענפי התעשייה

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



פ במגזר "פ בחברות העוסקות במו"מועסקים במו2.10
6201, העסקי וביחס לאלף מועסקים

פ בישראל אינו מן הגבוהים אך כאשר  "המספר האבסולוטי של מספר המועסקים בחברות העוסקות במו, ישראל אינה מדינה גדולה ולכן
וגם בהשוואה  OECD-גם ביחס לסך הכל ב. OECD-המדד עבור ישראל גבוה מאוד בהשוואה למדינות ה, מנרמלים ביחס לאלף מועסקים

).EU-28-ב9-וOECD-ב10לעומת יחס של 28(ישראל נמצאת הרבה מעל הממוצע EU-28-למדינות ה
לעומת  2016-2006במדד זה בין השנים 27%בדנמרק היה שינוי של . באיור הימני השווינו את ישראל למדינות הדומות בגודלן לישראל

בפינלנד המגמה של מדד זה  . 2006-2008כמו כן ניתן לראות כי עיקר השינוי בפינלנד חל בין השנים . 19%ישראל בה חל שינוי רק של 
ומדד זה נמצא במדינות  ) 80%-עליה של כ(באירלנד וקוראיה ניתן לראוות שינוי משמעותי . 17%הפוכה לאורך התקופה וחלה ירידה של 

.אלה במגמת עלייה מתמדת

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
פ"במוהעוסקותבחברותפ"במוהמועסקיםמספרמופיעהמדינהשםידעלבסוגרייםהימניבאיור:הערות



,  טק מסך השכירים במשק-שיעור השכירים בהיי2.11
2000-2017שנים 

.  טק מסך השכירים במשק מאפשרים להאיר עוד כמה נקודות הקשורות בענפי המדע והטכנולוגיה-הנתונים אודות שיעור השכירים בהי
.  2000-ניתן לזהות שתי תופעות מרכזיות באיור המציג את התמורות במדד זה החל מ

שיעורם מסך השכירים במשק לא השתנה  , טק-עלה שיעור השכירים המועסקים בענפי הי2000-למרות שיחסית ל–תופעה ראשונה 
.10%-כמעט ועומד על ממוצע של כ

טק היו  -מהמשרות בהי200047%-ב. טק-עליה מתמדת בחלקן של משרות בענפי השירותים מתוך סך המשרות בהי–תופעה שניה 
37%היחס היה 2017-ב). מסך משרות שכיר5.2%(בענפי השירותים -53%-ו) מכלל משרות שכיר במשק4.7%(בענפי תעשיה 
).בהתאמה, מכלל משרות שכיר במשק5.7%-ו3.4%(בשירותים 63%בתעשייה מול 

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



טק מול הממוצע במשק לפי  -שכר ברוטו בענפי ההיי2.12
2000-2017שנים , )2015במחירי (ענפים 

₪  21,542-טק הסתכם ב-שכר ממוצע בענפי ההי2017בשנת 

. ח"ש10,109ויותר מהממוצע במשק שעמד על 2פי 

לאורך השנים השינויים בשכר במשק ובענפי  , כפי שאפשר לראות

לכן פערי השכר כמעט לא , טק היו בכיוון זהה ובקצב דומה-הי

10,704טק היה -אז השכר בענפי ההי, 2000השתנו מאז שנה 

₪  5,184–והממוצע במשק 

-ענפי הי"תחת מטרית . לא מדובר בתמונה אחידה, יחד עם זאת

.  נכללים ענפי תעשייה ושירותים רבים והשכר בהם אינו זהה" טק

השכר ברוב הענפים הטכנולוגיים  2017-כפי שאפשר לראות ב

2.45–פ הוא גבוה במיוחד "בענף מו, היה גבוה מהשכר הממוצע

1.31––מהממוצע במשק ונמוך יחסית בענף שירותי תקשורת 

.מהממוצע

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



,  מיליוני דולרים, גיוס הון סיכון על ידי חברות ישראליות2.13
2017-1999

חברות אלה משקיעות  ).  (Start-upהנן קרנות אשר מגייסות הון להשקעות בחברות הזנק (Venture Capital Funds)קרנות הון סיכון

.  פ במדינה"בחזית המחקר המדעי ולכן היקף גיוס הון סיכון מהווה אומדן טוב לעוצמת פעילות המו

היקף הון סיכון  2009-2017בשנים . שוק הון סיכון בישראל נכנס לתקופה של צמיחה מואצת, וירידה חדה בהשקעות2008לאחר משבר 

10%עליה של . מיליארד דולר5.2השקעות של . 2017והגיע לשיא של כל הזמנים בשנת 360%-י חברות ישראליות גדל ביותר מ"שגויס ע

.ביחס לשנה קודמת

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור



התמיכה הממשלתית  . 3
פ וחדשנות"במו



פ וחדשנות"התמיכה הממשלתית במו. 3
מבוא

הפעלת.הממשלהבאחריותשהםבתחומיםפ"מוומימוןביצועכוללתפ"במוהממשלתיתהתמיכה•

הממשלתיתמהמדיניותחלקהםמדעיובמחקרטכנולוגיבפיתוח,פ"מובפעילויותתמיכהתכניות

,הסביבה,החברה,השירותים,התעשייה,הכלכלהבתחומיישראלמדינתשלעתידהלקידום

.ועודהבריאות

היוההוצאות.₪מיליארד7.9בכהסתכמואזרחיפ"למוהממשלהמשרדיהוצאות,2016בשנת•

מגזריםידיעלשבוצעפ"מולמימוןוהעברותאחריםמגורמיםמחקריםהזמנת,מחקריםעריכתלצורך

.ת"הותלרבות,אחרים

בשנתביצעה)לאומייםומוסדותמקומיותרשויות,ציבורייםרים"מלכ,הממשלהמשרדי(הממשלה•

נתונים.שנהבאותה13%-כהיהפ"למוההוצאהבמימוןוחלקההאזרחיפ"המוכלמסך2%-כ2016

בהיקףהביטחוניבתחוםפ"מוגםומבצעתמממנתהממשלה,האזרחיפ"למורקמתייחסיםאלו

.כאןהמוצגיםבנתוניםנכלליםשאינםמשמעותי

למחקרהמענקיםוהעברתבקביעתמהותיחלקהיההכלכלהבמשרדהראשילמדען2015שנתעד•

.חקיקהתיקוניחייבהמענקיםבתנאישינויכל,יוצאכפועל.בתקנותאובחוקנקבעווהעברתם,ופיתוח

הוקמהפעולהומרחבעצמאותיותרלהעניקמנתעלוכןאלהמחוקיםהנובעותבעיותלפתורמנתעל

לחדשנותהרשות,לחוקהתיקוןפיעל.החדשנותרשותתוקםבולחוקתיקוןבוצע1/2016בשנת

לקבועהיאהרשותמטרת.ידעעתירתבתעשייההממשלהשלהתמיכהאתשירכזעצמאיגוףתהיה

.החדשנותלעידודמקצועייםותשתיתסיועולהעניקהמדיניותאת



,  לפי יעדים, פ על ידי משרדי ממשלה"מימון המו3.1
72000-201,  פ אזרחי"כאחוז מסך הוצאות הממשלה למו

).  פ ביטחוני"ללא מו(72000-201פ האזרחי של משרדי הממשלה בישראל לפי יעדים בשנים "מדד זה מציג את התפלגות הוצאות המו

ת  "מחקר המבוצע באוניברסיטאות במימון ות: לאורך השנים מיועדת לשני יעדים עיקריים) 80%מעל ל(עיקר ההוצאה הממשלתית 

.  התפלגות ההוצאות לא השתנתה באופן משמעותי). 2017בשנת 29.5%(וקידום טכנולוגיות תעשייתיות )7201בשנת 52.7%(

אמנם חלקו של המחקר המבוצע  

45.3%-באוניברסיטאות עלה מ

2017בשנת 52.7%-ל2006בשנת 

ואילו חלקו של המחקר בקידום  

35.3%-מ, טכנולוגיות תעשייתיות ירד

,  2017בשנת 29.5%-ל2006בשנת 

אך עדיין שני היעדים האלו נותרו  

.היעדים העיקריים

,  17%-בשאר היעדים המהווים יחד כ

ייעור  , חלקו של המחקר בחקלאות

-ל2006בשנת 7.2%-ודייג ירד מ

.  2017בשנת 5.8%

בישראל שיעור ההוצאה למחקר 

,  הגנת הסביבה, בתחום הבריאות

חקר החלל וייצור אנרגיה נמוכים מאוד  

.0.5%-ועומדים על כ
הלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור

לסטטיסטיקההמרכזית



לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
נתוניםהתקבלושלגביההאחרונההשנהאו2016שנת:הערות

היא  פ בתעשייה "לקידום מותמיכת ממשלת ישראל . אחרות OECDבהשוואה בינלאומית ישראל שונה בהתפלגות התמיכה הממשלתית ממדינות
חלק קטן יותר  2016-אחרות שדומות בגודלן לישראל העבירו בOECDמדינות . רק בבלגיה וקוריאה שיעור התמיכה גבוה יותר-מהגבוהים בעולם 

בארץ הוא מן הגבוהים במדינות  פ באוניברסיטאות "העברות למוגם שיעור . 3.9%–ושבדיה 7.7%–הולנד , 15%–פינלנד : מתקציבם למטרה זאת
OECD וגם מדינות ) 10%(בלגיה , )18%(אירלנד , )32%(גבוה משיעור ההעברות בתמיכה תקציבית של פינלנד . והיא נמצאת חמישית בטבלהG7 

יש להתייחס לנתון זה בזהירות מאחר וחלוקת התקציבים שונה בכל מדינה ויתכן וחלק מהתקציב  ). 26%(או בריטניה ) 37%(יפן , )41%(כמו גרמניה 
.לאוניברסיטאות משויך לקידום מחקר כללי

בתחום הבריאות הועבר  2016-ב. איכות סביבה ופיתוח תשתיות, בתחום הבריאותישראל נמצאת בתחתית הרשימה בתמיכה הממשלתית במחקר 
).  28%(ובריטניה ) 49%(ב "המדינות המובילות ביעד זה הן ארה. בהולנד4.3%מול –פ "מסך התקציב לקידום מו0.5%

קרנות  (שלושת היעדים העיקריים 2016-אפשר לראות שבישראל ב. פ בישראל מתאפיינת בריכוזיות גבוהה"חלוקת התמיכה הממשלתית במו
.  מסך התמיכות85%-יחד מהווים  מעל ל) טכנולוגיה תעשייתית וקידום מחקר כללי,  אוניברסיטה

פ לפי יעדים נבחרים  "התמיכה הממשלתית במו3.2
6201*-במדינות ה



והנדסהתעשייתיתוביולוגיהטק-ביו,ותרופותרפואה-ביו:התחומיםתתיאתכוללהחייםמדעיתחום:הערות
.ופודטקפיזיקה,מכניקה,וחומריםכימיה:הבאיםהתחומיםאתכוללבגרף"אחר"התחום.רפואית

לחדשנותהרשותלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור

פ של המדען היה  "תקציב המו2018בשנת 

סכום זה  . במחירים שוטפים₪ מיליוני 1,650

כמעט ולא השתנה בשש השנים האחרונות  

1630והוא עומד על ממוצע של ) 2012משנת (

.  ₪מיליוני 

פ השתנתה  "התפלגות תחומי התמיכה במו

תחום  8201בשנת . בשנים האחרונות

ר"המדעמהתמיכה של 12%התקשורת מהווה 

,  בתחומי התוכנה. 2014בשנת 26%לעומת 

המחשבים והאלקטרוניקה לא חלו שינויים  

הכולל בתוכו  , תחום מדעי החיים. משמעותיים

רפואה  -ביו:  את תתי התחומים הבאים

ביולוגיה תעשייתית והנדסה  , טק-ביו, ותרופות

ממערך המענקים ופרט  30%-מהווה כ, רפואית

לא חלו בו  2016בשנת 40%-לקפיצה חדה ל

.  שינויים משמעותיים

בשנים האחרונות רשות החדשנות שינתה את  

הסיווגים השונים ולכן ניתן לבצע השוואות רק  

ניתן לראות שנוספו תחומים  . 2014משנת 

מולטידיפלינרייםנוספים כמו מענקים לתחומים 

")  אחר"כלול בסעיף -6%(מכניקה , )11%(

")  אחר"כלול בסעיף -2%(ופודטק

,  י סווג טכנולוגי"התפלגות מענקי המדען הראשי עפ3.3
2006-2018



מחקר במגזר . 4
ההשכלה הגבוהה



עלשלהגבוההובהשכלהבחינוךמשקיעהשהמדינהומעתודהבהווהאנושימהוןמורכבהאנושיההוןמאגר•

חשיבותלווישהגבוההההשכלהבמערכתמתבצעהבסיסיהמחקררוב.בעתידאיכותיאנושיהוןלקבלמנת

.במחקרשיעסוקהעתידיהאנושיההוןולפיתוחהמשקלהתפתחותרבה

בהוןושינוייםמאחר.שלההעברהישגיעלובעולםבארץלהערכהזוכהבישראלהגבוההההשכלהמערכת•

רבהחשיבותישוהקידמההידעבחזיתתישארשישראלמנתעל,רבותשניםלאחררקלראותניתןאנושי

.אנושילהוןהעתודותאתהמשקפיםלמדדים

מעניקות(ובהוראהבמחקרהעוסקותהמחקראוניברסיטאותלשמונהנחלקבישראלהגבוההההשכלהמגזר•

חלקייםלימודיםועלמרחוקלימודעלהמבוססתהפתוחהלאוניברסיטה,)האקדמייםהתאריםשלושתאת

ללא–בלבדושניראשוןתוארמעניקותוהמכללותהפתוחההאוניברסיטה(בהוראהעיסוקןשעיקרולמכללות

.)מחקר

47.7כולל(סטודנטיםאלף314.5למדוובהםגבוההלהשכלהמוסדות62היו)2017/18(ח”תשעבשנת•

.שלישיתוארלקראתלמדו)אלף11.5(3.6%-כרק.)הפתוחהבאוניברסיטהשלמדוסטודנטיםאלף

תהליךשלשוניםהיבטיםלבדוקחשיבותישולכןהבסיסיהמחקררובמתבצעהמחקרבאוניברסיטאות

שמתבצעותופיתוחמחקרשלספציפיותותכניותמחקרתפוקות,מחקרהוצאות–הידעיצירת

הרוחומדעי)39.6%(ומתמטיקההטבעמדעיבעיקרלמדושלישיתוארסטודנטים.באוניברסיטאות

)24.8%(.

מחקר במגזר ההשכלה הגבוהה. 4



עיבוד של מוסד נאמן לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
)2010מיליוני דולרים במחירי   PPP,פ על ידי מגזר ההשכלה הגבוהה"בסוגריים על יד שם המדינה מופיע ההוצאה הלאומית למו: (הערות

ישראל  . זה לא שיעור חריג בהשוואה בינלאומית. שלהג"מהתמ0.5%-פ של ישראל בביצוע מגזר ההשכלה הגבוהה מהוות כ"הוצאות מו

בישראל  , רבות OECDלהבדיל ממדינות, יחד עם זה). 0.48%(EU-15-ודומה ל) OECD)0.41%-נמצאת מעל הממוצע של מדינות ה

צמצום תפקידו של מגזר  , אי לכך. במגזר השכלה גבוה מתבצע רוב המחקר הבסיסי, כפי שצוין. שיעור זה יציב ואף מצטמצם לאורך שנים

.פ הישראלי"ארוך בתחרותיות של כלל המו-זה יכול לפגוע בטווח בינוני

ג"מהתמפ בביצוע מגזר ההשכלה הגבוהה כאחוז "מו4.1
2000-2016, בהשוואה בינלאומית



בינלאומיתבהשוואהמדעייםפרסומים:בישראלפ"מותפוקות,ברזניאלה,לבידנעהר"ד,גץדפנהר"ד:מקור

,חוקריםביןהשוואותלערוךניתןאלהבשיטות.ואיכותוהמחקרהיקףשלהערכהמאפשרוציטוטיםפרסומיםשלביבליומטרייםנתוניםניתוח
.ישראליתכתובתיששלוהמחבריםלאחדשלפחותכפרסוםמוגדרישראליפרסום.ומדינותמוסדות

והן)מפותחותמדינות(OECDבמדינותלעליהביחסהןמתונהזועליה,השניםלאורךישראלפרסומיבמספרעליהשחלהאףעלכילראותניתן
במדדירידהבמגמתממשיךישראלשלדירוגהבינלאומיתבהשוואה,לכן.)מתפתחותבמדינותבעיקרמשמעותיתשהיא(כולובעולםלעליהביחס

עליהחלהבעולם,אוכלוסייתהלגודליחסיבאופןוהןמוחלטבאופןהןהאחרונותבשניםעלהלאישראלפרסומימספרבעוד.הפרסומיםמספר
מזהירידהבמגמתנמצאתהעולםלפרסומיישראלתרומת,)העולםבפרסומיועליהבישראלקיפאון(אלהסיבותמשתי.הפרסומיםבמספרתלולה
יש.בלבד0.70%עלעמדזהשיעור2017בשנת,0.93%עלעמדהעולםפרסומימכללהישראלייםהפרסומיםשיעור2000בשנת:שניםמספר
.העולםמאוכלוסייתבלבד0.1%-כשמהוויםבישראלהתושביםלמספרבהשוואהגבוההעדייןלמדעישראלשלהפרסומיםשתרומתלזכור

,העולםשבפרסומיכךעלמצביעהזותמונה.העולםבפרסומיבחלקהלירידהדומהבאופן,יורדישראלשלחלקהOECD-הפרסומיבקרבגם
.המפותחותלמדינותביחסוהןהמתפתחותלמדינותביחסהןיורדישראלשלחלקה

שיעור הפרסומים הישראלים מכלל פרסומי מדינות4.2
)2017-1996(והעולם  OECD-ה



OECD-הלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור

האנושיההוןשלהפוטנציאללמדידתמקובלמדד•

האוכלוסייהשלההשכלהרמתשלהמדדהוא

.25-34בגילאים

השכלהבעליהם2016,11.9%בשנתבישראל•

7.6%,ראשוןתוארבעליהם28.2%,תיכוניתעל

תוארבעליהםאחוזכחציורקשניתוארבעליהם

.שלישי

נמצאת)48%(ישראל,בינלאומיתבהשוואה•

נורווגיהכמולמדינותדומהוהיאהעשיריבמקום

.)47.4%(ושבדיה)47.8%(ב"ארה,)48.3%(

שניתואר(גבוהההשכלהבעלילשיעורבהשוואה•

ישראלהרלוונטיתהגילבאוכלוסיית)ושלישי

עלזאתלהסבירניתן.הרשימהבתחתיתנמצאת

ומתחיליםלצבאהולכיםבישראלשהצעיריםכךידי

.יותרמאוחרבגילהלימודיםאת

כאחוז מהאוכלוסייה  ) כל הרמות(בעלי השכלה על תיכונית 4.3
2017, 34-25בקבוצת גיל 



לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
לימודיחידות3שלברמהעוברציון,בגרותלתעודתלזכאותבנוסף,כוללותהסףבדרישותעמידה*:הערות

.)נוסףאחדמוגברומקצוע,באנגליתלימודיחידות4,במתמטיקה

יש חשיבות רבה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות המהווים את הדור הבא  . למערכת החינוך תפקיד מרכזי בהכנת עתודות להשכלה גבוהה
מדד כמו שיעור התלמידים שסיימו תעודת בגרות בהרכב של מקצועות ריאליים  . ללימודים גבוהים ולהתפתחות המדעית והטכנולוגית של המדינה

.יכול לשמש כמדד טוב לתלמידים בעלי יכולות גבוהות שישתלבו במקצועות המדעיים וההנדסה) 'כימיה וכד, פיסיקה, מתמטיקה(
כאשר רק מחצית עמדו גם בדרישות הסף של , היו זכאים לבגרויות) תלמידים73,369(מתלמידי תיכון 63.5%-כ2016בשנת הלימודים 
שיצטרף לשוק העבודה בעוד מספר –כוח אדם משכיל -מספר זה מהווה אומדן קרוב  להיקף של המשאב העיקרי של ישראל *. האוניברסיטאות

מדד זה נמצא  2009מתלמידי התיכון עמדו במבחנים ומשנת 50%-בשנה זאת כ. 1997שיעור התלמידים הזכאים לבגרות השתנה מאז . שנים
.  63%-שיעורם מגיע ל2016-במגמת עליה כאשר ב

נבחנים ברמה  13%במקצוע המתמטיקה רק , 2016ניתן לראות כי ב, בהתפלגות הנבחנים לפי מקצעות בהם נבחנו ברמת חמש יחידות לימוד
הפער הגדול ביותר בין החינוך  . 8%ובמדעי המחשב 21%בביולוגיה , 10%בפיזיקה , 9%בכימיה , )בחינוך העברי14%(של חמש יחידות 

.בחינוך העברי16%יחידות לעומת 5נבחנים במקצוע הביולוגיה ברמה של 36%בחינוך הערבי . העברי לחינוך הערבי הוא במקצוע הביולוגיה

נבחנים בבחינות בגרות  , יבהתפלגות תלמידי כיתות 4.4
2004-2016, 1997, על פי זכאות לתעודת בגרות



OECD-PISAלנתונינאמןמוסדעיבוד:מקור

'  רמת השליטה של תלמידי כיתות חהמחקר בוחן את . 65IEA-הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה TIMSSמחקר 

המחקר הוא מחקר . המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות, תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, בתחומי המתמטיקה והמדעים

השוואה בין השנים השונות שבהן מועבר  )הוא מאפשר מעקב אחר מגמות ההתקדמות לאורך זמן בכל מדינה . אורך מחזורי הנערך אחת לארבע שנים

,  טאיוון, המדינות המובילות באופן מסורתי הן סינגפור. מדינות48-ל38השתתפו בין  TIMSSבמחקרי . וכן השוואה בין המדינות המשתתפות, (המבחן

.2015-ו2011, 2007, 2003, 1999ישראל השתתפה בו בשנים . קוריאה ויפן, הונג קונג

מצבה של ישראל לאורך השנים אינו יציב ומשתנה  

כאשר מצבנו במתמטיקה טוב יותר  . מבחינה לבחינה

לישראל הייתה קפיצה משמעותית  2011בשנת . ממדעים

פער של  –מאוד והיא דורגה במקום השביעי במתמטיקה 

גם במדעים חל שיפור  . 2007לעומת שנת , מקומות17

.2011-ב13-ל2011-ב25משמעותי ממקום 

2015אך תוצאות אלה לא הצליחו להחזיק מעמד ובשנת 

.במדעים19-במתמטיקה ו16-ישראל ירדה למקום ה

המדינות  20-בהשוואה בינלאומית על פי ניקוד ל

.  ישראל נמצאת ברבע התחתון של הטבלה, המובילות

.שבדיה ונורבגיה, מתחת למדינות כמו אירלנד

,  ישראל ובהשוואה בינלאומית, TIMSSתוצאות מחקר 4.5
2015



לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
ואדריכלותהנדסה,חקלאות,ביולוגייםמדעים,פיסיקלייםמדעים:הבאיםהמקצעותאתכולליםוהטכנולוגיההמדעמקצועות:הערות

החלו את לימודיהם במוסדות  2015/16בשנת . מספר הסטודנטים בשנה הראשונה יכול להצביע על תחזית כוח אדם ועל שינויים צפויים בו

.  מסך הסטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון31.7%סטודנטים המהווים 15,929להשכלה גבוהה במקצועות המדע והנדסה 

במכללות  4%-במכללות אקדמיות מתוקצבות ו37%, למדו באוניברסיטאות59%. כיום32%-לכ2000/01בשנת 40%-שיעור זה ירד מכ

.  אקדמיות לא מתוקצבות

סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון הלומדים מדע  4.6
,  והנדסה  לפי מוסדות ושיעורם מסך הסטודנטים החדשים

2000/01-2015/16



42

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
ואדריכלותהנדסה,ביולוגייםמדעים,פיסיקלייםמדעים,המחשבמדעי,סטטיסטיקה,מתמטיקה:הבאיםהמקצעותאתכולליםוהטכנולוגיההמדעמקצועות:הערות

ישראל ממוקמת  , בהשוואה בינלאומית. מהסטודנטים הנרשמים למוסדות להשכלה על תיכונית לומדים מדע וטכנולוגיה30%בישראל 

השיעור המפתיע הוא דווקא במדינות כמו הולנד  ). 34%(ופינלנד ) 38%(אחרי גרמניה , במקום שלישי ביחס למדינות המופיעות באיור

.  17%ב ובלגיה שהשיעור בה הוא "וארה15%שהשיעור בה עומד על 

כלומר טכנאים  (אך יש לשים לב שמדובר כאן על הלומדים להשכלה על תיכונית , אמנם מצבה של ישראל בהשוואה בינלאומית הוא טוב

ויש לבחון האם דרישות השוק למקצועות  . ומאחר ומערכות ההשכלה שונות ההגדרות של מי נכלל במדד זה שונות בין המדינות) והנדסאים

.אלה נענים

שיעור הנרשמים למוסדות להשכלה על תיכונית  4.7
2016, בהשוואה בינלאומית, הלומדים מדע וטכנולוגיה



לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלנתונינאמןמוסדשלעיבוד:מקור
מדעים,המחשבמדעי,סטטיסטיקה,מתמטיקה:הבאיםהמקצעותאתכולליםוהטכנולוגיההמדעמקצועות:הערות

ואדריכלותהנדסה,ביולוגייםמדעים,פיסיקליים

מקבליםלגבינתוניםלכן.יישומימחקרעלרבההשפעהגםלהםוישאקדמימחקרבביצועעיקריכוחמהוויםשלישיתוארבעלי

.בישראלהמחקרעתידלגביאינדיקציהלתתיכוליםהתוארשלחדשים

ועדומאז)1,535(2009/10ל"שנהלבין)איש1,135(2003/04ל"שנהבין35%בגדלבישראלשלישיתוארמקבלימספר

שלירידהשובחלה2015/16בשנת,אך.5%שלעליההייתה2014/2015בשנת.קבועכמעטנשאר)1,546(2013/14ל"שנה

.2015/16ל"בשנה58%-ל2009/10ל"בשנה50%-מעלהוהנדסהמדעיםהלומדיםשיעורזאתלעומת.קודמתשנהלעומת3%

,מספר מקבלי תואר שלישי בישראל ושיעור הלומדים מדעים והנדסה4.8
2003/4-2015/16
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