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Let politics decide European

research priorities, says France’s research

minister
Fabrice Delaye

Valerie Pécresse, Research and Higher Education

minister has been spearheading a seismic reform of 

universities and public research institutions since 

Nicolas Sarkozy won the presidential election in 

France. Now, as France limbers to take on the EU 

presidency in July, she reveals her agenda for 

European research to Science|Business and 

explains how she has started to raise the 

competitiveness of the French research system.
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תיתפרצה ההובגה הלכשההו רקחמה תרש"
 ".תואטיסרבינואב 'תִימְסֵיס' המרופר הליבומ

סֵרקפ ירלאו הרׂשה
המרופר הליבומ

,תינרותה יפוריאה דוחיאה תאישנ דיקפתל תננוכתמ תפרצשכ"
".יפוריאה רקחמל ּהתינכות תפשוח הרשה



ןמגרב בקעי

 :תיתפרצה ההובגה הלכשההו רקחמה תרש

הרבחה תורישב עדמב דקמתת ונתואישנ •
הפוריאל רקחמה תויופידע עבקי יטילופה ךילהה •
תוכיאה תחטבהל ןתנית ההובג הלכשהב תומידק •

תוצוחנ תאזל 
תודסומב היולת-יתלבו תיביטקיבוא תוכיא תכרעה •
תיפוריא ללכ הארוהו רקחמ גוריד תכרעמ •



ןמגרב בקעי

הרבחה תורישב עדמ •
הארוההו רקחמה תויופידע רדס •
 הארוההו רקחמה תוכיא תחטבה •

 

 ההובג הלכשהלו רקחמל דחוימ רש םייק

-ל רוביצה ירחבנ ינפב יארחאה

 ההובג הלכשהלו רקחמל רש

וז תכרעמב תימסֵיס המרופר תושעל ותוכמסבש



 תילארשיה ההובגה הלכשהה תכרעמ םג
תימסֵיס המרופרל הקוקז



 תושעל םיבייחו םילוכי ההובג הלכשהל תודסומה המ תעדל הצור ינא"
 ההובג הלכשהב םתעקשהש יאקירמאה םעל חיטבהל ידכ
םיסימ ימלשמכו ,םירוהכ ,םיטנדוטסכ
 ".םייחה ךרואל הריירק תיינבב תרזועו תואצות הבינמ

 םירחבנה-תיב לש הדובעה-חוכלו ךוניחל הדעוה ר"וי -
 :אשונב עומיש תחיתפב יאקירמאה
 ,םיטנדוטסה םילבקמ המ :תיאקירמאה ההובגה הלכשהה בצמ"
2003 יאמ "?םפסכ רובע םיסימה ימלשמו ,םירוהה

 רוביצל תואטיסרבינואה ןמ ןובשחו-ןיד ןתמ
קקוחמה תועצמאב

 אוה רוביצל תואטיסרבינואה ןמ ןובשחו-ןיד ןתמ"
".ההובגה הלכשהה לגלג בבוס וילע ריצה



 יביצקתב םיצצקמ ב"הרא יבחרב םיקקוחמה יתב רשאכ"

 תולהנהמ םישרוד םה ,םהיתונידמב ההובגה הלכשהה

       תואצוהה תקדצה ימדקאה לגסה ןמו תואטיסרבינואה

".הלא תואצוה לע ןובשחו ןיד ןתמו

 ,םישוע םירוספורפהש רבדה והמ ,תעדל םיצור םיקקוחמה"

".בטיה ותוא םישוע םהש תעדל רשפא יתמו

 ,ההובג הלכשהל דסומ לכמ םיוסמ םוכס בכעמ ביצקתה קוח"

 קקוחמל חיכומ דסומהש ירחא קר ררחושמה

".רקחמבו הארוהב םיעוציב ידדמב הדימע

 2005 ,ימדקאה לגסל ןוטגנישאו תטיסרבינוא רוטקר –

"תעדל םיצור םיקקוחמה"



 םירושיכו ,תואטיסרבינוא ,תונשדחל יתלשממ דרשמ תמקה •
)2007 ינויב םקוהש הז םשב יטירבה דרשמה לדומ יפ לע(

   לע םיחקפמ םיחקופמה" ;תמייק הניא םלועה ראשב( תואטיסרבינואה יגיצנמ בכרומה ג"למ לוטיב •
)רימת הרשה ירבד - "םמצע    

ותוינידמ תא תעצבמו , רשה ידי לע הנוממ ,תיתלשממ תושר ,יטירבה לדומה יפל ת"תו •

 הנידמה לדוגל ימדקאה רקחמה רוטקס תמאתה •
םהבש םילועמל םירקוחה רפסמ םוצמצ •
דבלב הארוה תוקלחמ ןיבל הארוהו רקחמ תוקלחמ ןיב הנחבא :תואטיסרבינואה ךותב •
תולוז הארוה תוקלחמב םרפסמ תלדגהו תורקי הארוהו רקחמ תוקלחמב םיטנדוטס רפסמ  םוצמצ •

 )טחוש חודב רצואה תשירד( הרבחהו קשמה יכרוצל ימדקאה רקחמה וילופטרופב ףודעית •

 הרבחהו קשמה יכרוצל םידומילה וילופטרופב ףודעית •
)ןחבאמ רכש( קוש ינונגנמ תרזעבו תודסומל תומיאתמ תואצקהב ףודעיתה םושיי •

)טחוש חודב רצואה תשירד( םהב יולת-יתלב ףוג ידי-לע ההובגה הלכשהה תודסומ תוקופת תרקב •
תוקופתבו תולטמב הדימעב תודסומל םימולשת תיילתה •

 תיעוצקמ תימדקא הלהנה חותיפ ;2004-ב הלחוהש תואטיסרבינואה תולישמב המרופרב ץמאמה ךשמה •

יטירבה ןויסינה ןמ - תונורתפ

ןמממה רוביצל ןובשחו ןידב ההובגה הלכשהה תכרעמ בויח



 ןתעקשהמ תלפונ הניא לארשי לש עדמב העקשהה"

".ןהב תורחתהל םיצור ונחנאש תובר תונידמ לש

 החילצמ הניאש המצע תכרעמב ץוענ היעבהמ קלח"

  תאז דיגהל ךירצו ,הלאה םירבדה םע רדתסהל

".היולג הרוצב

ת"תו ר"וי היהש ,יזפ ןונמא
 19/1/2004 ,תסנכה לש ךוניחה תדעו תבישיב
 "ץראה" תובתכ תובקעב הסנוכש
 םיכיבמה תוחודה תרתסה לע

?רדתסהל החילצמ הניא המ םע



 "רדתסהל החילצמ אל תכרעמה"
תויגטרטסיאה תולאשה םע

?ההובגה הלכשהה לע איצוהל לארשי הכירצ המכ •

?הארוהל רקחמ ןיב היוארה הקולחה המ •
?יוארה רקחמה יחטש וילופטרופ והמ •
?יוארה הארוהה וילופטרופ והמ •
?טילחיש יואר ימ •
?עוציבה ןונגנמ תויהל ךירצ המ •
?עוציבה תרקב ןונגנמ תויהל ךירצ המ •
?ןובשחו ןיד ןתיל דיתע אוה ימ ינפב •



?ההובגה הלכשהה לע איצוהל לארשי הכירצ המכ •
.ידמ רתוי הארנכ ;קיפסמ האיצומ •

?הארוהל רקחמ ןיב היוארה הקולחה המ •
.תיתוכיא הארוהל רקחממ שגד טיסהל שי •

?יוארה רקחמה יחטש וילופטרופ והמ •
)תושונאה םע ביטימ ילואש( שומיש-החנומ-אל יסיסב רקחממ שגד טיסהל שי •
.םימדוק ךריע יינע .ילארשיה קשמה םע ביטימ ,שומיש-החנומ יסיסב רקחמל

?יוארה הארוהה וילופטרופ והמ •
 "תוישיאהו שפנה תרשעה"ל הארוהמ שגד טיסהל שי •
.קשמה יכרוצלו תישיא הריירקל תיטנוולר הארוהל   

םלועב תומדקתמ תונידמ לש ןנויסינ ךותמ ,תיצמתב תובושתה



?טילחיש יואר ימ •
 רוביצה ירחבנ •

?עוציבה ןונגנמ תויהל ךירצ המ •
יטירבה לדומה ןמ דומלל •

?עוציבה תרקב ןונגנמ תויהל ךירצ המ •
יטירבה לדומה ןמ דומלל •

           ההובגה הלכשהה תכרעמ הכירצ ימ ינפב •
?ןובשחו ןיד ןתיל   

רוביצה ינפב •



.ןמממה רוביצל ןובשחו ןיד תבייח הניאש ההובג הלכשה תכרעמ )1(
.תמא הריתסמ .םייתימא הרקבו חוקיפ תענומ

                תוינוניבה תוטלתשה הרשפאש )governance( תולישמ )2(
 .ת"תו-ג"למ ;חקפלו ןנכתל הרומאה תכרעמה לע

 תוינוניבה תוטלתשה הרשפאש )governance( תולישמ )3(
 .תואטיסרבינואה לע

 :ּהתלכלכו הנידמה לדוגל רקחמ תואטיסרבינוא ידמ הברה )4(
.תוינוניבה תא קזחמה רקחמ יצמאמ רוזיפו זובזב

 ,ימדקא פ"ומל יחרזא פ"ומ ןיב הליעי-אל הדרפה )5(
.ימדקאה פ"ומב הרבחהו קשמה תבוטל ףודעית תענומה

;םיקסע להנימו הלכלכ ידומילב רבשמ( הארוהב יוקל ףודעית )6(
 הקיטמיתמ ,למשח תסדנהב םירוטקודב רוסחמ
.)םייחה יעדמב דחוימב ,םירוטקודב ףדוע ;דועו תישומיש

לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ תויעב



 העקשהב םלועב יעיבר םוקמב לארשי
)ג"מתמ זוחא( ההובגה הלכשהב



ןמזב תיטנטסיסנוק ההובג העקשה



)ג"מתמ זוחא( תואטיסרבינואב רקחמב העקשהה
םלועב ישילשה םוקמב לארשי



טחוש תדעוול ירעי םיעדמל הימדקאה אישנ ח"וד ךותמ

 ,ירעי
",רקחמב העקשהל יוארה ףקיהה" והמ עדוי ךניא םא
?"םירזהל שי תפסות" המכ עדוי התא דציכ



!הדיח

 תינאיש לארשי •
ההובגה הלכשהה לע האצוהב

תואטיסרבינואב רקחמ לע האצוהב

לבא
 :םיננוקמ תואטיסרבינואה ישאר •
"...תסרוק ההובגה הלכשהה תכרעמ"          

?ןכתיי ךיא

!תינזבזב תכרעמ :הבושת



:)8.11.2006( טחוש תדעו יונימ םויב תונותיעל הלשממה תעדוה •

 הפיקמ המרופר גיצת טחוש רמ תושארב הדעווה"
".תוללכמהו תואטיסרבינואה לועיי תללוכה

:)17.7.2007 ,"ץראה"( בתכ רלסרטש הימחנ לבא •

 שיש עודי ירה’ ,טחוש תא לאוש ינא ’,תולעייתה לע המ ךא’ "
 " ’.תויוליפכו זובזב לש םילודג םייא תואטיסרבינואב
" ’.ךכב ונקסע אל .ונלש טדנמה היה אל הז’ :הנוע טחושו"

.טחוש ירבד ןיבל הלשממה תעדוה ןיב הריתס

?זובזבה ןוחבל טחוש תדעוומ טדנמה ענמ ימ

 המצע האורה רימת ילוי הרשה :הבושת
.ימדקאה לגסל תכייש

".ךכב ונקסע אל .ונלש טדנמה היה אל הז"



 לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ תניחבל הדעווה
.לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ תא תמאב הנחב אל



תונקסמ

 תינאיש לארשי •
ההובגה הלכשהה לע האצוהב

תואטיסרבינואב רקחמ לע האצוהב

ההובגה הלכשהה לע תואצוה לידגהל הכירצ הניא •
לעייל הכירצ •



:תילארשיו תיפוריא היעב

רקחמ תואטיסרבינוא ידמ הברה



 אל רשא — תורטמ ןתואל תונווכמ הפוריא תואטיסרבינואמ ידמ רתוי"
 .ידמ קד םירזופמ םימייקה םיבאשמהו — גישהל תולוכי ןלוכ

 תושעל תופאוש ןבורו ,יפוריאה דוחיאב תואטיסרבינוא 2000-כ ןנשי"
.םיהובג םיראת קינעמ ןהמ הובג זוחא .םיפסכ ןהילא ךושמלו רקחמ

          ,ב"הראב ההובג הלכשהל תודסומ 3300-כ ךותמ ,דוגינב"
 .רקחמ תואטיסרבינואל תובשחנ 100-מ תוחפ

 הגילה תואלבטב תוטלוש ב"הרא תואטיסרבינואש ,ןכ םא ,אלפיי אל"
.הזה םיבאשמה זוכיר ןתניהב ,םלועב תובוטה תואטיסרבינואה לש

 ךומתל ידכ תיטירק הסמ ידמ טעמו תוינוניב ידמ רתוי שי הפוריאב"
".תוניוצמב

ץמאמה זוכיר תובישח

'עדי לש לגד תוניפס חותיפ'
 ,תיפוריאה הצעומל תיפוריאה תוביצנה ריכזת
2006 ראורבפ



 ג"מת רלוד דראילימ 15,000 םירציימה ב"הרא יסולכוא ןוילימ 300
 רקחמ תואטיסרבינוא 100-ב םיכמות
 .)ההובג הלכשהל תודסומ 3300 ךותמ(

 ג"מת רלוד דראילימ 170 םירציימה לארשי יסולכוא ןוילמ 7
 רקחמ תואטיסרבינוא 7-ב םיכמות
 ;)ההובג הלכשהל תודסומ 60 ךותמ(

.היסולכואל סחיב ב"הראב רשאמ רקחמ תואטיסרבינוא 3 יפ לארשיב

.ג"מתל סחיב ב"הראב רשאמ רקחמ תואטיסרבינוא 6 יפ לארשיב

ב"הראב זכורמ ימדקא רקחמ ץמאמ
לארשיב רזופמ ץמאמ
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Top 500 World Universities (1-99)
 

World 
Rank

Institution* Region Regional 
Rank

Country National 
Rank

Score 
on 

Alumni

Score 
on 

Award

Score 
on 

HiCi

Score 
on N&S

Score 
on SCI

Score 
on Size

Total
Score

1 Harvard Univ Americas 1 USA 1 100 100 100 100 100 73 100

2 Stanford Univ Americas 2 USA 2 42 78.7 86.1 69.6 70.3 65.7 73.7 

3 Univ California - Berkeley Americas 3 USA 3 72.5 77.1 67.9 72.9 69.2 52.6 71.9 

4 Univ Cambridge Europe 1 UK 1 93.6 91.5 54 58.2 65.4 65.1 71.6 

5 Massachusetts Inst Tech (MIT) Americas 4 USA 4 74.6 80.6 65.9 68.4 61.7 53.4 70.0 

6 California Inst Tech Americas 5 USA 5 55.5 69.1 58.4 67.6 50.3 100 66.4 

7 Columbia Univ Americas 6 USA 6 76 65.7 56.5 54.3 69.6 46.4 63.2 

8 Princeton Univ Americas 7 USA 7 62.3 80.4 59.3 42.9 46.5 58.9 59.5 

9 Univ Chicago Americas 8 USA 8 70.8 80.2 50.8 42.8 54.1 41.3 58.4 

10 Univ Oxford Europe 2 UK 2 60.3 57.9 46.3 52.3 65.4 44.7 56.4 

11 Yale Univ Americas 9 USA 9 50.9 43.6 57.9 57.2 63.2 48.9 55.9 

12 Cornell Univ Americas 10 USA 10 43.6 51.3 54.5 51.4 65.1 39.9 54.3 

13 Univ California - Los Angeles Americas 11 USA 11 25.6 42.8 57.4 49.1 75.9 35.5 52.6 

14 Univ California - San Diego Americas 12 USA 12 16.6 34 59.3 55.5 64.6 46.6 50.4 

15 Univ Pennsylvania Americas 13 USA 13 33.3 34.4 56.9 40.3 70.8 38.7 49.0 

16 Univ Washington - Seattle Americas 14 USA 14 27 31.8 52.4 49 74.1 27.4 48.2 

17 Univ Wisconsin - Madison Americas 15 USA 15 40.3 35.5 52.9 43.1 67.2 28.6 48.0 

18 Univ California - San Francisco Americas 16 USA 16 0 36.8 54 53.7 59.8 46.7 46.8 

19 Johns Hopkins Univ Americas 17 USA 17 48.1 27.8 41.3 50.9 67.9 24.7 46.1 

20 Tokyo Univ Asia/Pac 1 Japan 1 33.8 14.1 41.9 52.7 80.9 34 45.9 

21 Univ Michigan - Ann Arbor Americas 18 USA 18 40.3 0 60.7 40.8 77.1 30.7 44.0 

22 Kyoto Univ Asia/Pac 2 Japan 2 37.2 33.4 38.5 35.1 68.6 30.6 43.1 

23 Imperial Coll London Europe 3 UK 3 19.5 37.4 40.6 39.7 62.2 39.4 43.0 

23 Univ Toronto Americas 19 Canada 1 26.3 19.3 39.2 37.7 77.6 44.4 43.0 

25 Univ Coll London Europe 4 UK 4 28.8 32.2 38.5 42.9 63.2 33.8 42.8 

26 Univ Illinois - Urbana Champaign Americas 20 USA 19 39 36.6 44.5 36.4 57.6 26.2 42.7 

27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Europe 5 Switzerland 1 37.7 36.3 35.5 39.9 38.4 50.5 39.9 

28 Washington Univ - St. Louis Americas 21 USA 20 23.5 26 39.2 43.2 53.4 39.3 39.7 

29 Northwestern Univ Americas 22 USA 21 20.4 18.9 46.9 34.2 57 36.9 38.2 

30 New York Univ Americas 23 USA 22 35.8 24.5 41.3 34.4 53.9 25.9 38.0 

30 Rockefeller Univ Americas 23 USA 22 21.2 58.6 27.7 45.6 23.2 37.8 38.0 

32 Duke Univ Americas 25 USA 24 19.5 0 46.9 43.6 62 39.2 37.4 

33 Univ Minnesota - Twin Cities Americas 26 USA 25 33.8 0 48.6 35.9 67 23.5 37.0 

תואטיסרבינוא גוריד
2007 יאחגנש

ץחב תונמוסמה קר
תויאקירמא ןניא

 ירקחמה ץמאמה רוזיפ תואצות
:לארשיבו הפוריאב

 תויאקירמאה תואטיסרבינואה
תימלועה הגילה שארב תוטלוש



גוריד רקחמ תואטיסרבינוא

64 תירבעה

102-150 ןוינכט

102-150 ןמצייו

102-150 ביבא-לת

203-304 ןוכיתה-םיה ’נוא
תפרצ ןוירוג-ןב

305-402 דנארול סווטוא ’נוא
הירגנוה ןליא-רב

403-510
 הקיפיטנופ ’נוא

,הקילותק
הלי’צ

הפיח

2007 יאחגנש גוריד

World Class הנניא עבשהמ תחא ףא



 .םלועל לארשי ןיב תימלועה הנצסה התנתשה" 

 .תיעדמ תירקחמ הטילאמ קלח ונייה

 ,ןיס ,ודוהב הרוק המ םויה םילכתסמשכ

".םילוע םהו םיעקוש ונחנא — תימורדה האירוק

ג"למב ןמציו ןוכמ גיצנ ,ןמלוא ןועמש ’פורפ לש טחוש תדעוול תודע –

 תלפונ הניא לארשי לש עדמב העקשהה"

 םיצור ונחנאש תובר תונידמ לש ןתעקשהמ

".ןהב תורחתהל

,לבא

יזפ ןונמא רבעשל ת"תו ר"וי –



לארשיב םג — תיפוריאה השלוחה

רקחמ תואטיסרבינוא ידמ הברה



דראילימ $1700 דראילימ $170 ג"מת

 ריכב ימדקא לגס
4,40012,000רקחמה תואטיסרבינואב

הינרופילקלארשי

ןוילימ 40ןוילימ 7 היסולכוא

ידמ ןטק תוללכמ רוטקס ;ידמ לודג רקחמ תואטיסרבינוא רוטקס

לארשיב הכופה הדימריפ

 רתוי םילוז םיטנדוטס
 תוללכמב

עוצקמל תורישכמה

1,000,000 50,000

250,000 124,000  םירקי םיטנדוטס
רקחמה תואטיסרבינואב

590,000 81,000  םילוז םיטנדוטס
 תוללכמב



דראילימ $1700 דראילימ $170 ג"מת

2,100  ריכב ימדקא לגס
12,000רקחמה תואטיסרבינואב

הינרופילקלארשי

ןוילימ 40ןוילימ 7היסולכוא

 רתוי םילוז םיטנדוטס
תוללכמב

עוצקמל תורישכמה

1,000,000 175,000

44,000250,000  םירקי םיטנדוטס
רקחמה תואטיסרבינואב

103,000590,000
 םילוז םיטנדוטס

תוללכמב

תינויצרופורפ המאתה
הינרופילק לש ירקחמה לגסהו םיטנדוטסה ירפסמ לש
לארשיב היסולכואה לדוגל



175,000

44,000

103,000

 ריכב ימדקא לגס
2,100רקחמה תואטיסרבינואב 4,400

50,000

124,000

81,000

יוצר
הפוקז הדימריפ

 הרוצב חומצל תולוכי ויה אל תואטיסרבינואה ,ותעשב חוקיפ היה וליא"
 ,םיבוט אל ללכב םקלח ,םישנא הברה תחא-תבב וטלקנ .ךכ לכ העורפ
".תורודל היכב וז םויהש ,לגסה תא וביחרה .תורשמה תא ומתסש

1989 ’בונ ,"הקיטילופ" ,יררה םייח רבעשל ת"תו ר"וי —

העורפ תואטיסרבינוא תחימצ

םייק
הכופה הדימריפ

לארשי

 רתוי םילוז םיטנדוטס
תוללכמב

עוצקמל תורישכמה

 םירקי םיטנדוטס
רקחמה תואטיסרבינואב

 םילוז םיטנדוטס
תוללכמב



 ,תדמתמ תובחרתה תמגמב תאצמנ ןוקילטמ"
 תלוכיב היולת ןוקילטמ לש תוחתפתהה ךא
 ,ההובג המרב עוצקמ ילעב רוכשל
".ןוינכטב וא הטיסרבינואב םיכנחתמ םניא הלאו

20.3.2008 "ץראה" ,רמייהטרו ףטס –

250,000

590,000

הינרופילק

1,000,000 תויעוצקמ תוללכמב םיטנדוטס
םיאנכטו םיאסדנה תורישכמ

לארשיב םיאנכטבו םיאסדנהב רוסחמ

תנוּונמ וז הבכש לארשיב



 רקחמה תואטיסרבינוא יובירל הביסה
תוללכמה לש ןקלח טועימו

 ג"למב ןתטילשו תוללכמ תחיתפל תואטיסרבינואה תודגנתה •
.הדימריפה תא הכפה   

 .תוללכמה תא ומיקהו תודגנתהה לע ורבגתהש רוביצה ירחבנ הלא ויה •
 )תסנכ ירבח רפסמ םע ףותישב ,ןייטשניבור ןונמא זאד ךוניחה רש(   

 .תושתכתה לש בצמב םויכ תואטיסרבינואהו תוללכמה" •
".ןהיניב תיניס המוח ךירצ    
 טחוש תדעווב רטכש יכדרמ ’פורפ לש ותודע –    

ןיידעו



 הינרופילק לש הטיסרבינואה ןיב תכלוהו הלדגה תוביריה"
 יתלבל ןוצרמ םואתל ןויסינ לכ הכפה הנידמה תוללכמ ןיבל
  ".ירשפא
"הינרופילק לש ההובגה הלכשהל לעה-תינכות לש הירוטסיהה" ךותמ –

 ההובגה הלכשהל תמאתמה הצעומה תריציל הצלמהה"
 םיקקוחמה תיב ידי לע המשוי ]תילארשיה ג"למל הליבקמ[
 ".ןולשיכ איה וז הצעומש ררבתה לבא .1960-ב ינרופילקה

 המוח ךירצ .תושתכתה לש בצמב םויכ תואטיסרבינואהו תוללכמה"
".ןהיניב תיניס
 טחוש תדעווב רטכש יכדרמ ’פורפ לש ותודע –    

תכלוהו הלדגה תוביריה

תושתכתה

ינרופילקה ג"למה ןולשכ



 ,הנשיה ג"למה תא הינרופילק לש תקקוחמה הפיסאה הלטיב 1973-ב
,רוביצ יגיצנל טלחומ בור ובש ,דבלב ץעיימ ףוגב התוא הפילחהו
.ימדקא לגס ישנא תורבח לע רוסיא םע

הלש ג"למ-ה ןולשיכל הינרופילק תפורת

ההובג הלכשהל תודסומה יגיצנל בור :הינרופילק ג"למ ןולשיכ תביס

ההובגה הלכשהה תובכש שולש תא דרפנב בצקתמה אוה הינרופילק לשממ
 .תידוסיה הלכשהלו תינוכיתה הלכשהל דרפנה בוצקתל המודב

.1992-ב הלטוב !ג"למ ןיא הינטירבב



.לארשיו יפוריאה דוחיאה ןיבל ב"הרא ןיב יתועמשמ לדבה •
 .הארוהה לע הברהב קזח שגד ב"הראב •
 ,ב"הראב ססובמ תוללכמ רוטקס לש תופקתשה •

.תוניוצמ רקחמ תואטיסרבינוא לש ןטק רפסמב ירקחמ ץמאמ זוכירו

 העקשהה
הארוהב

 העקשהל סחיב
רקחמב

 רקחמב העקשה
 תואטיסרבינואב

 העקשה
 ההובג הלכשהב

)ג"מת זוחא(

7.1 0.37% 3.0% ב"הרא

2.2 0.41% 1.3%  דוחיאה
יפוריאה

1.8 0.68% 1.9% לארשי

ההובגה הלכשהב רקחמב העקשהל סחיב הארוהב העקשהה



"תוחומה תחירב" ריבסמ ימדקא לגס ישנא יוביר

.םיבאשמ לש הנותנ תומכ לע םיפפוטצמ ריכב ימדקא לגס ישנא ידמ הברה ,לארשיב •

 .תינויווש טעמכ םהיניב םיבאשמה קלחמ ףיקת םידבוע דעו •

 .יאקירמא לגס שיאל תיסחי םיאנתבו תרוכשמב תוחפ עצוממב לבקמ ילארשי לגס שיא •

 .רתוי לבקלו ל"וחל בוזעל םילוכי םישקובמה תועוצקמב  םינייטצמה •

".תוחומה תחירב" יהוז .םיבזוע םקלח •

ץוביקה יבזוע תעפותל המוד •



 רקחמה תומכ ןיטקהל •
ותוכיא תולעהל ידכ •

ביצקת תפסות אלל •

 ,תוחנה םירקוחה שילש לש םרקחמ ןמומי אל םא
 .םיבוטה לש םהירקחמב הכימתל דבכנ םוכס ררחתשי יזא
 םהיתימעב בטיה תורחתהל זא ולכוי הלא
  .הפוריאבו הקירמא ןופצב

היגולונומיאב רקחמה בצמ תקידבל הדעווה
 1999 רבמטפס ,םיעדמל תילארשיה הימדקאל ח"ודב

תוכיא לומ תומכ



ילארשיה רוביצה תא ללוש ךילומ ימדקאה דסממה



ג"למב תואטיסרבינואה יגיצנל בור תרימש ןעמל העדומ
 ועיגה ,טרפב האופרהו ללכב ץראב עדמה"
".ימלוע הדימ הנק לכב םירידא םיגשיהל

?םנמאה



 ילארשיה יאופר–ינילקה עדמה תוכיא
ימלועה עצוממל תחתמ 10% וניה

)רמאמל םיטוטיצ לש לבוקמה דדמה יפל(

תנווכמ די רסוח לע הדיעמ רקחמה יחטש ןיב הלודגה תונושה

Clinical Medicine
+45% = דנלניפ
 +44% = קרמנד
    –10% = לארשי



 תוחודה תא הריתסה םיעדמל הימדקאה
רוביצה ןמו הלשממה ןמ

30.12.2003



 רקחמה לע המוגע הנומת ורייצ םיחמומ תוחוד"
"תואטיסרבינואב הגוהנה הקתשהה תוברת לעו

31.12.2003 ,ץראה -

:רקחמה תרקב רובעל הימדקאה תשירדל ובריס תואטיסרבינוא שולש
ןוינכטה ,ןליא-רב ,ןוירוג-ןב



".םינותנ םיעדמל הימדקאל וריבעהו בתכמל ונע םיפוג השולש קר"

 .תאזכ הינפ רכוז וניא ]ןליא-רב רקחמל אישנ ןגס[ דיקפתב המדוק םג"
".ת"תו ר"וי םויכ ,ןמסורג המלש ’פורפב רבודמ

30.12.2003 "ץראה" –

 הטיסרבינואה רוטקר יכ רסמ ןוירוג ןב תטיסרבינוא רבוד"
 ".תאזכ היינפ רכוז וניא ,רגניפ םוחנ 'פורפ ,הרומאה הפוקתב

...תאזכ היינפ םירכוז םניא

  .תאזכ הינפ רכוז וניא ןמסורג המלש ’פורפ •
...ת"תו ר"וי אוה םויכ

 .תאזכ הינפ רכוז וניא רגניפ םוחנ ’פורפ •
.ג"למה לש תוכיא יניינעל הדעווה ר"וי היה

...ג"למה ר"וי ןגסל הנורחאל הנומ



ללוש תוכילומ ת"תו-ג"למ

רקחמה תוכיא תרקב תוענומ



 הקופתה יפל תוכרעמ טופשל הכירצ הלשממה"
 הלכשהה ביצקתב ץצקנ רמאל הכירצ איה .םהלש
 תוקופת תקידב לש תכרעמ היהת אל םא ההובגה
".תיתימא

 םכב םיעיקשמ ונחנא :תואטיסרבינואל רמול שי"
 הקופתה המ תעדל לארשי םעל רתומ ,ףסכ
."םילבקמש

 ביצקתב ץצקל הכירצ הלשממה"
 "הרקב היהת אל םא

הבושתב רזוח ויז הימדקאה אישנ
 19.1.2004 תסנכה לש ךוניחה תדעו תבישי
"ץראה" תפישח תובקעב



:הבישי התואב ויז-ל הנוע ןמסורג ת"תו ר"וי

.רקחמה תקידב תא הליחת הנווכב וענמ ת"תו-ג"למ ,ופלחש םינשה 4 ךשמב

".םילבקמש הקופתה המ עדוי אל לארשי םע" םויה דע

 רקחמה תרקב תא ןווכמ תנווכב תוענומ ת"תו-ג"למ

".רקחמה תניחבמ לארשי-תנידמ תא םדקל לכונו ונמצע תא קודבנ ונחנא"

תוכיא תרקב תכרעמ תחיתפ לע הטלחה ולביק ת"תו-ו ג"למה"
)19.1.2004( ".ךכל םיכורע רבכ ונחנא" .רקחמהו הארוהה לש



  :12.4.2007-ב םיקסע-להנימל רפסה יתב תרקבל הדעווה ח"וד תא ףשוח "ץראה" •

 .2007 לירפאב םיקסע-להנימ לע ח"ודה תא הלביק ת"תו-ג"למה •

.2007 ילויב הלש ח"ודה תא המסרפ טחוש תדעו •

:הלש ח"ודה תא תמסרפמ טחוש תדעו ,16.4.2007-ב ,ןכמ רחאל םימי העברא •

"לארשיב לוהינל רפסה יתבב תורדרדיה :תימואלניב הדעו"

 תוכיא לע השק תרוקיב תחתומ ההובג הלכשהל הצעומה םעטמ הדעו"

 .םיקסע להנימ םידמלמה תודסומ 13-ב לגסהו םידומילה

".םיקסע להנימל רפסה יתב תורדרדיה לע םידיחפמה םינותנה ] [

 תומוקמה תרשע ןיב תגרודמ לארשי ,להנימו הלכלכ ] [ ןוגכ חתפמ יחטש המכבו"

".םלועב םינושארה

.)הלכלכבו( םיקסע להנימב תנייטצמ לארשיש            עבוק טחוש ח"וד

     השקה ח"ודה תא ןמסורג ת"תו ר"וי ריתסה ,תע התוא לכ •
.רבח היה הב ,טחוש תדעוומ

תירקש



 ירומ םיעצבמש רקחמה תמרב עגופ דבכה הארוהה סמועש הנימאמ ונתדעו"
 ".ןוירוג-ןב תטיסרבינואב הקיסיפל הקלחמה

 רקחמה תרקב תא ןווכמ תנווכב תוענומ ת"תו-ג"למ

 ג"למל הלש ח"ודב הקיסיפל הכרעהה תדעו –
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש הקיסיפל הקלחמה לע   

ינפמ ,טוריפ רתיב הז אשונ ןוחבל ונל רשפאתה אל"
 תוינכות תוכיא תא קר ךירעהל ]ב"י ,ת"תו–ג"למה ןמ[ הארוה ונלביקש
".וז הרטמל קר ןמז ונל הצקוהו דבלב הארוהה

 ]ג"למה י"ע[ התחנוה ]לארשיב הקיסיפה חטש תרקבל[ הדעווה"
 םינושה תודסומב הארוהה תוינכות לש םיטבהה לכ תא ךירעהל
 התעד תא העיבה הדעווה .היתוצלמה תאו התכרעה תא שיגהלו
 ילבמ הארוהה תוינכות תא ךירעהל יואר הז ןיאש דחא-הפ
 .תוקלחמה לש רקחמה תוינכות תוכיאלו ףקיהל סחייתהל
 םיבורק םניה הלא תוליעפ םימוחת ינש ימדקא רקחמ דסומב
".הז לע הז םיעיפשמו

...הכרעהה תודעוול יונימה יבתכ יל תוארהל הבריס ג"למה



MBA תינכות תחיתפל םומינימ תושירד

 לגס ירבח רפסמ
האלמ הרשמב

םוחת

1 תואנובשחו ןומימ

1 קוויש

1
 ,שונא יבאשמ ,לוהינ

לועפת

1 תינכות שאר

(!) 4 כ"הס

 ג"למה םעטמ תימואלניב הדעו
לגסהו םידומילה תוכיא לע השק תרוקיב תחתומ

ג"למה תבוגת יהוזו

"תוחומ תחירב תעינמל םיכרד שפחל" :ג"למה תצלמה

?ללוש יכילומ וא םינציל

MBA תינכות תחיתפל לגס ישנא )!(העברא םיקיפסמ ג"למה יפל
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"...תוכיאל גואדל ליחתת ג"למ"

 .2008-ב תוכיאל גואדל ליחתת ,1958 זאמ תוכיאה לע הנוממה ג"למה

 31/7/2007 "ץראה"ל ןויארב רונלג קחצי רטפתהש ג"למה ר"וי ןגס –



 .םיניינע ידוגינב העוגנ ג"למה"

הריבסמ רימת ילוי ג"למה ר"וי
תוכיאל גאדת אלו הגאד אל ג"למה עודמ

6.1.2008-ב TheMarker-ל רימת ךוניחה תרש –

"...ונמצע תא קודבנ ונחנא"

ןמסורג ת"תו ר"וי –

 תואטיסרבינואה יגיצנ םה ג"למה ירבח תיברמ

".םיחקפמה םה םיחקופמה יגיצנש ךכ ,תוללכמהו



יעדמה רקחמב ףודעית ןיא
הרבחו קשמ יכרוצל



 'ץראה' תפישח" :קושילופ ילמ כ"ח עדמה תדעו ר"וי

 "םיעדמה םוחתב יוקלה בצמה לש ןוחרקה הצק קר איה

 ןיא ,רקחמ תוינידמ ןיאש ללגב םירקי םיפסכ םיזבזבמ ונא"

".םיצמאמ זוכיר ןיאו ,הדובע תינכות ןיא ,תויופידע ירדס

תסנּכה
תונותיעל העדוה

היגולונכטהו עדמה תדעו םעטמ

31/12/2003



 תמאותמ חותיפו רקחמ תוינידמ לארשי תנידמל ןיא"

תיתרוקיב הניחבו תיגטרטסא הייאר לע תססובמה

 לארשיב חותיפבו רקחמב םיקסועה םימרוגה תוליעפ לש

 ".ול םיצקומה םיבאשמה לוצינ תא לעייל ידכ

"חותיפו רקחמ תוינידמ לארשי תנידמל ןיא"

ויז בקעי םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה אישנ
2004 ילוי 5 ,תסנכב היגולונכטהו עדמה תדעווב



 תבצקתמ הנניא ת"תוש ןייצל םיבייח"
 ;םיאשונ יפל יפיצפס ןפואב רקחמ
".רקחמב תויופידע ירדס תעבוק הנניא איה

)19/1/2004( תסנכה לש ךוניחה תדעו תבישיב ,ןמסורג ת"תו ר"וי

רקחמב תויופידע תעבוק הנניא ת"תו



יעדמה רקחמב ףודעיתה רסוח תואצות



".קט-ייה תמצעמ ונחנא ,עדוי ךומכ ימ ,תאז לכבו" :ןייארמ

 לש אוה טידרקה הז רשקהבו ,ןוכנ הז" :תרבד המלש
".אבצב תומיוסמ תודיחי

21/5/04 ,תונורחא תועידיל ןויאר

 ,ילארשיה קט-ייהה תחלצהש בושחל העטומ ילארשיה רוביצה
 .תואטיסרבינואב רקחמב ורוקמ

תרחא תמאה



 דואמ םיטעמ ,םיפא-טרטס לש םיבר םיפלא ןיב ,עיתפמ ןפואב"

 םירקוח ידי לע וא תואטיסרבינואהמ םירקוח ףותישב ומקוה

 םרוקמש םירצומ אוצמל השק תולודגה תורבחב םג .הלא

 ילואו הלודג הבזכא ,המולעת יהוז יניעב .ימדקאה רקחמב

".חנזוהש ירקחמ לאיצנטופ לצנל הלודג תונמדזה

תואטיסרבינואב חמוצ וניא ילארשיה קט-ייהה

TheMarker 27/12/06 ,לפאסיז רהוז ,תניב-דר ר"וי 



"הימפסאב םולח איה לארשיב היגולונכטויב תיישעת"

 "הקידמ" םייחה יעדמ ןרק םיקמ ,רוניב לבוי ר"ד
לארשיב היגולונכטויבה עובש ,02/05/2004 "ץראה"

 םייחה יעדמ לע אצּומ תואטיסרבינואל רקחמה ביצקתמ 45% לבא

 ןמזה עיגהו ,הימפסאב םולח איה לארשיב היגולונכטויב תיישעת"

 הניא ,םיבשוחש המ תורמל ,תילארשיה הימדקאה .תאז רמול

 ".הזה םוחתב תוטלובהמ



 תואירב םוחתב רקחמ תכירעל הצוחנה הרשכה ורבעש םינעדמב רוסחמ םייק" •
 תויוצרפתה לש םירקמב תקפְסַמ יתלב הבוגת תלוכיל ליבומ רבדה .הביבסו
.םייתביבס םיעגפממ תומרגנה האולחת

.הביבסו תואירב לש םיבושח םימוחתב תימוחת-ןיב הרשכהב רוסחמ םייק"  •

.תויטנוולרה תונילפיסידב םיקסוע דואמ םיטעמ םיטנרוטקוד" •

".ילמינימ רקחמ קר עצבתמ הביבסו תואירב םוחתב" •

 :לארשיב הביבסו תואירב
2005 יאמ ,תימואלניב םיחמומ תדעו ח"וד



 ".רַּבCִמ הBניה ,תימושיי הקיטמיתמ לש ,ילש חטשב ,לארשי"

,םיליט דגנ םיליטב יסיסב רקחמ תושעל םיצור םילארשי םא"
 .תימושיי הקיטמיתמבו הקינכמב םיחמומ םיכירצ םה יזא
  ".לארשיב הלאכ ןיא לבא

 סיזרב םייח הקיטמיתמל רוספורפה
 תיאקירמאהו תיתפרצה תוימדקאב רבחה
םיעדמל
)2007 ראורבפב 18( טסופ םלזור’גל ןויארב

רּבדמב



הארוהב ףודעית ןיא
הרבחו קשמ יכרוצל



 תונורחאה םינשב םתיא רבדמ ינאש היישעתה ישאר לכ"
 .ןודיצ ןעוט ,"םיגאדומ

 תא םירישכמ אל ונחנא :המגמל בל םש אל םדבלמ דחא ףא"
 תסדנה – תיסיסבה היגולונכטה לש דיתעה רוד לש םיכנחמה
 ".תרושקתו םיבשחמ ,הקינורטקלא ,למשח

 הקיטמרופניא-ויבה םוחתב םישנא דואמ הברה שי ,תאז םוקמב"
."רתוי התוחפ קט-ייהל םתמורתש םירחא םימוחתו

 הזו ,םייגולונכטה םימוחתב לגס ירבחב רומח רוסחמ םויה שי"
".םלועב לארשי לש תויתורחתה תלוכיב עגופ

)TheMarker 26/2/2006( ןודיצ לארשי ןוינכטב למשח תסדנה ןקיד –

םייגולונכטה םימוחתב לגס ירבחב רומח רוסחמ



,2007 לירפאב ח"ודה תא ולביק ת"תו-ג"למ
.2007 ילויב הלש ח"ודה המסרפש טחוש תדעוומ ותוא וריתסה לבא
.טחוש ח"וד םסרופ וב עובשב ח"ודה ףשח "ץראה"

 לע השק תרוקיב תחתומ ההובג הלכשהל הצעומה םעטמ הדעו"
".םיקסע להנימ םידמלמה תודסומ 13-ב לגסהו םידומילה תוכיא

".םיקסע להנימל רפסה יתב תורדרדיה לע םידיחפמה םינותנה"

"לארשיב לוהינל רפסה יתבב תורדרדיה :תימואלניב הדעו"

12.7.07  TheMarker

.םיקסע להנימב תנייטצמ לארשיש תירקש עבוק טחוש ח"וד



 הטיסרבינואל ןיא" :)2006( האצמ בשחמה יעדמ תקידבל הדעו

 םימדקתמ םיראתב םירגובה תובלתשה רחא בקעמל רדסומ ךרעמ

".הדובעה תומוקמבו

 םירגובה תובלתשה רחא בקעמל ןונגנמ חתפל שי :הצלמה"

 תחלצה תא ןוחבל ידכ ,יתקוסעתה םוחתבו םימדקתמ םיראתב

".םכוניחב גוחה

 .םירגובה רחא בוקעל םילוכי ונניא" :הטיסרבינואה תבוגת

 םירגובה בולישב תנחבנ אל רקחמ תטיסרבינואב הארוהה

..."הקוסעתבו םימדקתמ םיראתב



םיתוַועמ ת"תו יצירמת



2006 לירפאב 19
ןמסורג המלש פורפ דובכל
םילשורי ,ת"תו

חורה יעדמ לש םדיתע
לארשיב רקחמה תואטיסרבינואב
הימדקאה תצעומב ורשואש תוצלמה

2006 רבמבונב 14

חורה יעדמו ת"תו לדומ :א חפסנ

םיצירמתל םיביגמ םיצרמותמש םיניבמ אל וליאכ ,ת"תו ירבח

 .םיממתימ ת"תו ירבח
.םיתוועמה םיצירמתה םע חונ תושלחה תואטיסרבינואה יגיצנל

   ןומימל הלש םינוירטירקה יכ בטיה עודי ת"תו-ל-ש ,יל רמאנ ] [
 .הטיסרבינואב ימינפ בוצקת ךרוצל םיריבס םילדומ םניא

 תורוקממ אב וביצקת יצחמ הלעמלש ףוג לכ יכ רורב םלואו
 תועצמאב ותסנכה תא רשפאה לככ לידגהל שקבי םייתלשממ
 .ןמממה ןוגראה לש םייפסכה םינוירטירקל תודמציה

 אל ת"תו ירבחמ המכ יכ ונתשיגפ ךלהמב עומשל יתעתפוה ] [
.הז בצמל םיעדומ ויה



 תא דדועל דעונש ,תוקופת תדידמל דדמכ םירגובה רפסמב שומישה"

 איבה ,םינש שולש ךותב ןושארה ראותה ידומיל תא םייסל םיטנדוטסה

 ינקתב עוגפל םהב היה םא םג ,הרישנה תא םצמצל תונויסינ ומִע

.םירגובה רפסמ תא "חפנל" םירחא תונויסינו ,םיימדקא תוכיא

 תולודגה תואטיסרבינואב תורחתהל ולכי אלש תונטק תואטיסרבינוא"

 תועצמאב "רקחמה תגוע"ב ןקלח תא לידגהל וסינ ,רקחמה תוכיאב

 .ישילשה ראותל םידימלתה רפסמ לש הלדגה

.ת"תו תא ללוש תוכילומ תואטיסרבינוא
.ללוש תכלּומ תויהל הצור ת"תו

2007 ילוי ,טחוש ח"וד –



 שיש המכש תרמואש תואטיסרבינואל ןומימ תחסונ הרצי ]ת"תו["
 .ףסכ רתוי ולבקת ,תורחאה תואטיסרבינואל סחיב םיטנרוטקוד רתוי

.םיטנרוטקוד םושרל תודסומה ןיב ףרוטמ ץורמ ליחתה ןכל"
 םהבש םיפקוע םילולסמ ינימ לכ ,טרוטקודל הלבקה ףר תא וכימנה 
.לארשיב םיטנרוטקודה רפסמ תא יתוכאלמ ןפואב םילעמ

 
 לארשי תנידמ .הנשב םיטנרוטקוד 1000 ךרעב שי תיצראה המרב"
 .םיטנרוטקוד ףלא טולקל הכירצ אלו םיטנרוטקוד ףלא הכירצ אל

".ההובג הלכשהב םייּוור ץראב ונחנא"

םירוטקודה ןופטיש

12.1.2007 "ריעה לכ" ,’ץיבוניבר םייח תירבעה הטיסרבינואה רוטקר – 



 ישילש ראותל םיטנדוטס לש לדגו ךלוהה רפסמה"
 םביט רבדב תולאש הלעמ ןורחאה רושעב לארשיב
 ראותה ידומילל םילבקתמה םיטנדוטה לש םתמרו
 םילבקמ םהש הרשכהה תוכיא רבדבו ישילשה
".הלא םידומיל ךלהמב

 תכרעמב רקחמה תואטיסרבינוא לש ןמוקמ" ,ת"תו ךמסמ
2007 ראוני ,"לארשיב תבחרתמה ההובגה הלכשהה

.היעבה תא הרצי המצע ת"תו
.לפטל הבריס ךא ,2003-ב התוא יתעדFי



.םייחה יעדמב םירוטקוד לש דחוימב לודג ףדוע םייק :ת"תו ךמסמ

 ומצע תא םיאתה אל יטרפה רזגמה" :טחוש תדעו לש הנושמ העיבק
".םייגולויבה םיעדמב ישילש ראות ילעב לש עציהב לודיגל

 םולח איה לארשיב היגולונכטויב תיישעת" :יטרפה רזגמה תבושת
 המ תורמל ,תילארשיה הימדקאה .תאז רמול ןמזה עיגהו ,הימפסאב
 ".הזה םוחתב תוטלובהמ הניא ,םיבשוחש

קשמה יכרוצל םירוטקוד תמאתה רסוח



,םייחה יעדמב םירוטקודב לודג ףדוע :דחא דצמ

הרבחו ,חור

הרבחהו קשמה יכרוצל םירוטקוד תמאתה רסוח

 ,למשח תסדנהב םירוטקודב רוסחמ :ינש דצמ

 ,םייאופר-ארפ תועוצקמב ,תישומיש הקיטמיתמב

הלכלכב ,םיקסע להנימב



היעבה שרוש

 ההובג הלכשה תכרעמ ולוכ םלועב םיריכמ ונניא"
".ונלש וז רשאמ קוח יפ לע רתוי תימונוטוא איהש

 )2003( 28/29 ת"תו ח"וד ,ןויצבל הימחנ זאד ת"תו ר"וי –



"ולוכ םלועב"



 קלח ונייה .םלועל לארשי ןיב תימלועה הנצסה התנתשה" 

 ,ודוהב הרוק המ םויה םילכתסמשכ .תיעדמ תירקחמ הטילאמ

".םילוע םהו םיעקוש ונחנא — תימורדה האירוק ,ןיס

ג"למב ןמציו ןוכמ גיצנ ,ןמלוא ןועמש ’פורפ לש טחוש תדעוול תודע –

 ,עדי תריצי רשאמ רתוי אל לש היפיצבו לעופל ותאצוה ךרדב"
 יסיסב רקחממ הנוש וניא שומיש החנומ יסיסב רקחמ
 רחביהל םיכירצ רקחמה יחטש .תונרקס החנומ
 ".תימואל הביטקפסרפב
 ודוה תלשממל ישארה יעדמה ץעויה ,םאראבאדי’צ .ר –

"לארשיל ודוה ןיב"

ודוה

 רקחמ ןכל .תיטאמגרפ תילכת החנומ תויהל לוכי ונניא יעדמ רקחמ"

".תלוויא אוה שומיש-החנומ

טחוש ח"ודב ,ירעי םחנמ םיעדמל תימואלה הימדקאה אישנ –

לארשי



 איה הרבחה לבא ,דיתעה לא ונתוא ליבומה ילכ שמשל לוכי עדמה"
.תכלל הצור איה ובש יללכה ןוויכה לע עיבצהל תבייחש

 תוישאר תורטמ תעיבקל תיארחא הניה תילארדפה הלשממה"
 .תונושה תויעדמה תונילפיסידה ןיב תובחר תויביצקת תויופידעו

 תויופידע תעיבקב בושח דיקפת האלממ םג תילארדפה הלשממה"
 .תויעדמה תונילפיסידה ךותב

 תורטמל הלש היגולונכטהו עדמה תוינידמ רושקל הכירצ ב"הרא"
".תויתרבח

 תאו הרבחה תא תרשל ןווכתמ וניאש עדמ"
 .ונל בושח רבד אוהש רמול רשפא-יא ,המואה
 הבריק וילא שיגרנ ונחנאש שורדל רשפא-יא
".ול רז ונלש ונינינע םא הצרעהו

הרבחה תורישב עדמ

1940 ,תירבעה הטיסרבינואה לש לעופה דעווה רבח ,ןוסלנצכ לרב –

 ,לשממו ,היגולונכט ,עדמ לע יגנרק תדעו –
†1992 .הרבחה תורטמל היגולונכטהו עדמה רוביח :דיתעה תא רשפאל   



ב"הראב רקחמה ףודעית

לשמימה לש רקחמה תויופידע ךמסמ

םיביצקתה ףגא היגולונכטהו עדמה ףגא



המגדה

הינטירבב ההובג הלכשהו רקחמ



ןמגרב בקעי

תילבולגה עדיה תלכלכב וחילציש תומואה
,תיבטימה תוכיאב רקחמ רוציל קר אל ולכוי רשא הלא ויהי
רתויב תיביטקפאה הרוצב ותוא םגרתל ולכוי םג אלא
.םיינשדח םיתורישלו םירצומל

Science and innovation investment framework 2004-2014: next steps
March 2006

,רצואה דרשמ לש ףתושמ תוינידמ ךמסמ

 ,םירושיכהו ךוניחה דרשמ ,ת"מתה דרשמ

2006 ,םייטירבה תואירבה דרשמו

יעדמה רקחמה תנווכהב המרופר הBוַתמ



הנידמבש הלועמה עדמה סיסבש חיטבהל תבייח הלשממה
 ,םירושיכ ,םיצירמת לש ןוכנה ליהמתהשו ,םיקסעל רבחתי
 עדי תוססובמ תורבח תחמצה רשפאי םינונגנמו
.רקחמה ןמ תועבונה תויקסע תויונמדזה לוצינו

Science and innovation investment framework 2004-2014: next steps
March 2006



ןמגרב בקעי

 הנימאמ הלשממה ,תורחא תונידמ לש ןנויִסנמו תויארה סיסב לע
 הילעש

 ,תונשדחהו עדמה תוכרעמ לש יגטרטסיאה לוהינה תא רפשל •
;ירוביצה להנימהו קשמה תויופידעל ונעֵי הלאש ךכ

 הלועפ-ףותיש רתי ודדועיש םינונגנמה םויק חיטבהל •
   ;רקחמה ןיבל הישעתה ןיב

 ןווגמו ןמוימ הדובע-חוכ םויק חיטבהל •
.םיידיתע החימצו תונשדח תלבוהל

Science and innovation investment framework 2004-2014: next steps
March 2006



דרשמ
,תונשדחה
 ,תואטיסרבינואה
םירושיכהו

 לצפתה
ךוניחה דרשממ
םייטירבה הישעתהו רחסמה דרשממו
 2007 ינויב 

 שדח יתלשממ דרשמ המיקה הינטירב תלשממ

םייטירבה עדמהו רקחמה תוינידמב המרופר



םירושיכהו ,תואטיסרבינואה ,תונשדחה דרשמ תורטממ

 ,רקחמו תונשדח תועצמאב עדי לש ירחסמה לוצינה תא ץיאהל"

 ,םיחילצמ םיקסע תונבל ,הלכלכה תא חימצהל ,רשוע רוציל

 ".םיחרזאה לש םייחה תוכיא תא רפשלו

 ןכל .תיטאמגרפ תילכת החנומ תויהל לוכי ונניא יעדמ רקחמ"

".תלוויא אוה שומיש-החנומ רקחמ

טחוש ח"ודב ,ירעי םחנמ םיעדמל תימואלה הימדקאה אישנ –

לארשיב יעדמה דסממה ישאר םיבשוח ךכ ,רומג דוגינב



תואצקה
עדמה ביצקת

הינטירבב ההובג הלכשהו רקחמ בוצקת



)םי(ת"תו 4
היפ לע בוצקתו רקחמה תרקב רקחמ תוצעומ 7

:רקחמל דראילימ £1.3
 תכרעה יפ לע םיקנעמ

 לכ גורידו רקחמ
 לכב הינטירבב תוקלחמה

 ימדקא חטש

הנשל דראילימ £4.5
הארוה ןומימל

ההובג הלכשהל תודסומ םיידועי רקחמ ינוכמ
םיקסע םע הלועפ יפותיש

םירושיכהו ,תואטיסרבינואה ,תונשדחה דרשמ
 תיתלשממ לע-תוינידמ הוותמ •
ותוליעפ לע חקפמו ףוג לכל ביצקת תעיבק ידי לע ףדעתמ •
תע לכב םפילחהל לוכי ;םית"תו-בו רקחמה תוצעומב םירבחה ֶהנממ •
 ההובג הלכשהל תודסומל הרכה קינעמ •
תוכיא תרקבל תונכוסה תצלמה פ"ע    

ג"למ

 תונכוסה
תוכיא תרקבל

 הלכשהב
ההובגה

רקחמל דראילימ £2.8
םייתורחת םיקנעמב

 םירקוחל

רוביצה
עדימ תמירזטנמלרפ

!תמייק אל
1992-ב הלטוב

רקחמה לש ילאוד בוצקת

הלכשהה הנבמ
תיטירבה ההובגה



ןמגרב בקעי

חורה יעדמו תויונמוא

םייח יעדמו היגולונכטויב

הרבחה יעדמו הלכלכ

םיילקיסיפ םיעדמו הסדנה

האופר
הביבס

היגולונכטו עדמ ינַקתמ

רקחמ תוצעומ 7



ןמגרב בקעי

 הלשממה
;רקחמ תצעומ לכל תרגסמ תוינידמ תעבוק •
;הצעומ לכל ביצקת תעבוק •
;םתוא תבצקתמו תוצעומה בחורל םייללכ תויופידע ירדס לע הטילחמ •
.תוצעומה יעוציב לע טנמלרפה ינפב תיארחא •

 רקחמ תצעומ לכ
;םוחתל םייטנוולר רוביצ ישנא תיצחמכו הימדקא ישנא תיצחמכ תבכרומ •
;הלשממה העבקש תיללכה תוינידמה תרגסמב תינטרפ רקחמ תוינידמ תצמאמ •
;העבקנש תוינידמה תרגסמב םייתורחת םיקנעמ תאצקהל ןונגנמ הליעפמ •
.רוביצלו הלשממל תחוודמו םימכסומ םירטמרפ יפ לע עוציב תואצות הכירעמ •



Research Councils

Arts & Humanities Research Council 96,792 103,492 104,397 108,827 316,716 12.4%

Biotechnology & Biosciences  
Research Council 386,854 427,000 452,563 471,057 1,350,620 21.8%

Economics & Social Research Council 149,881 164,924 170,614 177,574 513,112 18.5%

Engineering & Physical Sciences  
Research Council 711,112 795,057 814,528 843,465 2,453,050 18.6%

Medical Research Council 543,399 605,538 658,472 707,025 1,971,035 30.1%

Natural Environment Research Council 372,398 392,150 408,162 436,000 1,236,312 17.1%

Science & Technology Facilities Council 573,464 623,641 630,337 651,636 1,905,614 13.6%

Sub Total Research Councils 2,833,900 3,111,802 3,239,073 3,395,584 9,746,459 19.8%

Less Depreciation & Impairments -85,748 -124,748 -141,748 -153,748 -420,244 79.3%

Total Research Councils - Note 1 2,748,152 2,987,054 3,097,325 3,241,836 9,326,215 18.0%

National Academies

Royal Society 41,072 43,360 45,823 48,558 137,741 18.2%

Royal Academy of Engineering 9,752 10,279 12,138 12,826 35,243 31.5%

British Academy 21,385 22,540 25,062 26,448 74,050 23.7%

Total Academies 72,209 76,179 83,023 87,832 247,034 21.6%

Capital Funding

Large Facilities Capital Funding 104,681 104,681 138,428 265,285 508,394 153.4%

University Capital 300,000 266,711 258,149 214,851 739,711 -28.4%

Knowledge Transfer

Higher Education Innovation Fund 85,000 85,000 99,000 113,000 297,000 32.9%

Public Sector Research Establishments 14,000 12,500 12,500 12,500 37,500 -10.7%

Science & Society

Science & Society 11,441 13,441 15,441 17,441 46,323 52.4%

Other Programmes 46,940 8,857 11,557 17,678 38,092 -62.3%

Total Science Budget 3,382,423 3,554,423 3,715,423 3,970,423 11,240,269 17.4%

יטירבה רקחמה ביצקת תקולחב ףודעית

רקחמה תוצעומ 
חורה יעדמו תויונמוא
םייח יעדמו היגולונכטויב
הרבחה יעדמו הלכלכ
םיילקיסיפ םיעדמו הסדנה

האופר
הביבס

היגולונכטו עדמ ינקתמ

לכה ךס

תונושה רקחמה תוצעומל תואצקהה לע הטילחמ הלשממה



היגרנא
הביבס

ןוחטיבל םימויא
תונקדזה

תילטיגיד הלכלכ
וננ-עדמ

 ,עדמה ביצקת תאצקהב
 םירושיכלו ,תואטיסרבינואל ,תונשדחל ןוירטסינימה
תירוביצ תוינידמ ירגתא ףדעתמ

 רקחמה תוצעומ בחורל םייזכרמ םיאשונ בצקתמ
תטרופמ הרוצב

DIUS has taken into account the key public 
policy challenges currently facing the UK  
when allocating the budget. The research  
base has the potential to have a great  
impact on these issues. 

The Science Budget will fund a number of 
ambitious cross-council programmes  
co-ordinated by RCUK. These programmes 
will involve new ways of multi-disciplinary 
working, combining resources from a range  
of bodies, to address the key challenges.

The following table outlines the projected 
funding for each programme:

11

11 Figures represent planned expenditure (£M) over CSR period. Figures are rounded to the nearest million. For further information please refer 
to the RCUK Delivery Plan. www.rcuk.ac.uk

Energy 23 240 20 22 14 319

LWEC 5 16 26 20 57 237 2 363

Global threats to security 21 5 17 23 45 1 2 113

Ageing 1 41 31 30 370 1 12 485

דנואפ ינוילימ

רקחמה תוצעומ 7



 םירושיכו ,תואטיסרבינוא ,תונשדחל יתלשממ דרשמ תמקה •
)2007 ינויב םקוהש הז םשב יטירבה דרשמה לדומ יפ לע(

   לע םיחקפמ םיחקופמה" ;תמייק הניא םלועה ראשב( תואטיסרבינואה יגיצנמ בכרומה ג"למ לוטיב •
)רימת הרשה ירבד - "םמצע    

ותוינידמ תא תעצבמו , רשה ידי לע הנוממ ,תיתלשממ תושר ,יטירבה לדומה יפל ת"תו •

 הנידמה לדוגל ימדקאה רקחמה רוטקס תמאתה •
םהבש םילועמל םירקוחה רפסמ םוצמצ •
דבלב הארוה תוקלחמ ןיבל הארוהו רקחמ תוקלחמ ןיב הנחבא :תואטיסרבינואה ךותב •
תולוז הארוה תוקלחמב םרפסמ תלדגהו תורקי הארוהו רקחמ תוקלחמב םיטנדוטס רפסמ  םוצמצ •

 )טחוש חודב רצואה תשירד( הרבחהו קשמה יכרוצל ימדקאה רקחמה וילופטרופב ףודעית •

 הרבחהו קשמה יכרוצל םידומילה וילופטרופב ףודעית •
)ןחבאמ רכש( קוש ינונגנמ תרזעבו תודסומל תומיאתמ תואצקהב ףודעיתה םושיי •

)טחוש חודב רצואה תשירד( םהב יולת-יתלב ףוג ידי-לע ההובגה הלכשהה תודסומ תוקופת תרקב •
תוקופתבו תולטמב הדימעב תודסומל םימולשת תיילתה •

תויעוצקמ תוימדקא תולהנה ;2004-ב הלחוהש תואטיסרבינואה תולישמב המרופרב ץמאמה ךשמה •

יטירבה ןויסינה ןמ - תונורתפ

ןמממה רוביצל ןובשחו ןידב ההובגה הלכשהה תכרעמ בויח



 םירושיכו ,ההובג הלכשה ,תונשדחל יתלשממ דרשמ תמקה •
)2007 ינויב םקוהש יטירבה דרשמה לדומ יפ-לע(

)תמייק הניא םלועה ראשב( ג"למ לוטיב •
ההובגה הלכשהה תודסומב יולת-יתלב ףוג ידי-לע )accreditation( תיתפוקת הכמסהו הרכה •
)טחוש חודב רצואה תוגייתסה( יולת-יתלב ףוג ידי לע תוימדקא תוקופת תרקבו הדידמ •
םירושיכו ,ההובג הלכשה ,תונשדחל דרשמה תוירחאב יחרזאה רקחמה בוצקת דוחיא •
)יטירב לדומ( ימדקא-יחרזאה רקחמה לש ילאוד בוצקת •

)עוציבה ינלבק יגוס ןיב דירפמ אל ,80%( הרבחו קשמ יכרוצ ףידעמ רקחמל לודג םירזת •
)20%( תוכיא רושC תואטיסרבינואל ןטק םירזת •

 )תילגנאה HEFCE לדומ( תיללכה התוינידמ תעצבמ לבא ,הלשממה ןמ "עורז קחרמ"ב ,תיעוצקמ ת"תו •
 םייטנוולר רוביצ יגיצנו ימדקא לגס ברועמ בכרהב )Research Councils( רקחמ תוצעומ •
)פ"ומלומה תיירטמ תחת( הרבחו קשמ תויופידע יפל רקחמה לש ינשה םירזתה בוצקתל   
)םהב םיעצהו ,םיחטש( הרבחהו קשמה יכרוצל םידומילה וילופטרופב ףודעית •

 )Sector Skills Councils( הרבחהו קשמב םירוטקסל םירושיכ תוצעומ •
)ןחבאמ םיצרמ רכש( קוש ינונגנמ תרזעב הרבחו קשמ יכרצ יפל םיצרמ עצה לע העפשה •

 תואטיסרבינואה תולישמב המרופרב ץמאמה ךשמה •
ןמצייו ןוכמ תולישמ ץומיא ;ג"למה לש 'םיבייחמה תונורקעה ךמסמ' לש םכחתמ-אלו אלמ םושיי •
 לש  םיימדקא םיעוציב תרקבל דסומ לש הטיסרבינוא לכב המקה :2004-מ ג"למה תשירד תפיכא •
)ןמציו ןוכמב 'תצעיימה תיעדמה הדעווה' תמגוד( להנמה דעוול תורישי חוודמה הלהנהה לשו לגסה
)ביבא-לת ’נואב םינושאר םידעצ ;ב"הראב ומכ( תואטיסרבינוא תלהנה תועצקמתה •

תוצלמה םוכיס




