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 הצעה לשולחן עגול

 בישראל ההשכלה הגבוההמערכת 

 קדמהה
ישראל נהנית כיום מהון אנושי איכותי,  – היתרון היחסי של ישראל הוא הידע והחדשנות .1

רגת במקום העשירי בעולם ומשכיל וטכנולוגי. כך למשל, על פי מדדים בינלאומיים ישראל מד
בעולם בכמות פטנטים יישומיים ובמקום התשיעי בעולם ברמת החדשנות, במקום החמישי 

לתעשיות עתירות הידע והחדשנות תרומה ניכרת לתוצר,  1בהיצע המדענים והמהנדסים.
   2.ישראללתעסוקה וליצוא של לביטחון, 

בר זה בא לידי ביטוי בגילם מש – אולם, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נתונה במשבר .2
קליטה לצד במספר הסטודנטים  בגידול ,3ביחס לממוצע העולמיהמבוגר של אנשי הסגל 

מוגבלת של אנשי סגל חדשים, בקיצוץ תקציבי המחקר ובשחיקה בתשתיות ההוראה, 
  4המעבדות והספריות.

לשמר את יתרונה פוגע באופן ישיר ביכולתה של ישראל השכלה הגבוהה הבמערכת שבר מה .3
 זירה הגלובלית. היחסי ב

השכלה הגבוהה הבמערכת צורת ההתנהלות  – בעלי העניין השוניםמחלוקת וחשדנות בין  .4
כל ניסיון לשינוי והובלת רפורמה נתקל בהתנגדות בעלי העניין. בעימות בין כיום  מאופיינת

 וחוסר רצון לשיתוף פעולה. 

בעלי התנהלות בין בתבניות הללא שינוי  – תנהלותהתבניות החילוץ מהמשבר כרוך בשינוי  .5
-ביןשיח חדש של שותפות נדרש לא ניתן לחלץ את מערכת ההשכלה הגבוהה מהמשבר.  העניין

 . בעלי הענייןוהידברות שיחליף את העימות והחשדנות השוררים כיום בין מגזרית 

מגזרית לשם חילוצה -א להציג עקרונות ליישום מודל של שותפות ביןיה מטרת מסמך זה .6
 5 השכלה הגבוהה בישראל.המהמשבר של מערכת 

עניין הבעלי התנהלות באמצעות מוסד שיוצר אמון ושותפות בין תבניות הניתן לחולל שינוי ב .7
הסכמה משותפת בדבר השינוי הנדרש במערכת. ליצירת יתרום 'שולחן עגול' ינון כ – השונים

בדבר שינוי והבדבר דחיפות עניין הבעלי עיד על הבנה משותפת של כל יצם כינון השולחן ע
  .לשם גיבוש מתווה השינויבעלי העניין שיח בין -רבהצורך ליצור 

                                                 
1  , (Geneva: World Economic The Global Competitiveness ReportK.,  ,M. E., Schwab ,Porter

Forum, 2008), p.195              :להלן( GCI) 
ארנון בנטור, פרופ' דו"ח שהוכן לפורום קיסריה על ידי צוות מומחים בראשות  ,הישראליעתידו של מנוע הצמיחה   2

 מנוע הצמיחה הישראלי(דו"ח . )להלן: 9-8, עמ' 2009
 . 18מנוע הצמיחה הישראלי, עמ' דו"ח מתוך על פי נתוני הות"ת   3
 )להלן:. 9עמ' , 2007בראשות אברהם )בייגה( שוחט,  הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלדו"ח   4

 דו"ח ועדת שוחט(

  :. ראה2006ושל אתגר קפיצת המדרגה מאז ספטמבר  15חזון ישראל ת עוסק במחקר מתמשך של מכון ראּו  5
מחקר זה העלה כי  להלן: עקרונות לקפיצת מדרגה(.) כלכלית וחברתית עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה

הסדרה של מערך יחסי העבודה בין העובדים, המעסיקים והממשלה הוא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה. בכל 
  ו יחסים אלו.רהמדינות שזינקו התקיימו מנגנונים שהסדי

  

http://www.idi.org.il/events1/CaesareaForum/Documents/מנוע%20הצמיחה.pdf
http://www.idi.org.il/events1/CaesareaForum/Documents/מנוע%20הצמיחה.pdf
http://www.idi.org.il/events1/CaesareaForum/Documents/מנוע%20הצמיחה.pdf
http://www.academy.ac.il/data/egeret/87/egeretarticles/Shochat-Report-all.pdf
http://www.academy.ac.il/data/egeret/87/egeretarticles/Shochat-Report-all.pdf
http://www.academy.ac.il/data/egeret/87/egeretarticles/Shochat-Report-all.pdf
http://www.reut-institute.org/Event.aspx?EventId=4
http://www.reut-institute.org/Event.aspx?EventId=4
http://www.reut-institute.org/Event.aspx?EventId=4
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3558
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 כיצד מתנהל השולחן העגול? 
הדיון סביב השולחן העגול צריך להתנהל על בסיס חזון המוסכם  – חתירה למימוש חזון משותף .8

כך ימנע מצב בו כל צד סביב השולחן ממוקד וענייני. על כל הצדדים. תפקיד החזון להתוות דיון 
 6.יםמשותפה יעדיםינסה לקדם את האינטרסים הצרים שלו, ללא זיקה ל

חזון  – 2028ישראל תוכנית ' על פי גבוההההשכלה החזון עבור מערכת להלן הצעה ל .9
  :7'חברתית בעולם גלובלי-ואסטרטגיה כלכלית

שתי מיצובן של לפחות הוא ' 2028ב'ישראל היעד שנקבע  – מצוינות מחקרית .א
 המוסדות המובילים בעולם.  20ישראליות בין אוניברסיטאות מחקר 

מקבוצת  75%הוא שלפחות ' 2028ב'ישראל היעד שנקבע  – 8והזדמנות שווהנגישות  .ב
 הגיל הרלוונטית תרכוש השכלה גבוהה.  

 .כצורך לאומישל הוראה ומחקר בתחומי הרוח והחברה רמה גבוהה  .ג

עיקרה של גישה  – 'הוא אימוץ גישה של 'מחר על חשבון היוםשל החזון המוסכם פועל יוצא  .10
 על להשקעה לטובת העתידמשאבים רבים מצריכה בהווה נכונות כל הצדדים להסיט זו הוא 

  9.והשקעה חסכון של גבוהים שיעורים ידי

 כללי המשחק בשולחן העגול

השולחן העגול צריך לייצג את כל בעלי סביב הרכב ה –המרכזיים  של בעלי העניין םמעורבות .11
, בנה מקיפה של הסוגיה. הייצוג המקיף של גורמי המרחב הציבורי תורם לההמרכזייםהעניין 

 10בעל זיקה לחזון המוסכם.מונע עימותים עקרים בין שני צדדים ומאפשר להגיע לפתרון 

 ולא הצדדים בין מתמיד שיח לקיום זירה לשמש צריך העגול השולחן – תהליך מתמשךקיום  .12
יר את בן העגול כזירת שיח בין הצדדים יגמיסוד השולח ה.פעול שיתוף של פעמי חד מופע רק

 11ביניהם.האמון 

על צדדים לחלוק מידע ותובנות. השקיפות היא  ,במסגרת התהליך – בין הצדדים מידעחילופי  .13
  12להצלחת השולחן העגול.הכרחי תנאי 

על המתדיינים סביב השולחן העגול לשלב בין חובתם לייצג את הגורמים  – קברניטישיח קיום  .14
 .יעדים המשותפיםנכונותם לתרום למדים, לבין השונים במרחב הציבורי, בראשם הם עו

, הדינמיקה של השולחן העגול – ביחס לאותו בעל ענייןדינמיקה של קבלה ונתינה, לאו דווקא  .15
 בעל עניין.  ביחס לאותולאו דווקא  ל,מהותה בכך שכל צד נותן ומקב

                                                 
: "כשיודעים להגדיר את החזון ניתן השני 15בכנס ישראל שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, דבריו של ' ר  6

בעיות טיפול בהכוונה של השולחן העגול אינה לייצר תקציב אלא תכנית כלכלית ו...לקיים הליכה משותפת
 חברתיות."-הכלכליות

(. התוכנית גובשה על ידי 2028)להלן: ישראל  חברתית בעולם גלובלי'-חזון ואסטרטגיה כלכלית – 2028'ישראל   7
 .התכנית חוברה על ידי צוות מומחים בניהולם של אלי הורביץ ודוד ברודט .2008מוסד שמואל נאמן בשנת 

 עוסק בהשכלה גבוהה ומחקר מדעי. )פרק ח'( ההתוכנית כוללת פרק 
השכלה גבוהה מאפשרת לפרטים להשתלב בשוק העבודה, להתפרנס בכבוד ולהגביר את תחושת המימוש העצמי.   8

להשכלה הגבוהה היא גורם מפתח ביצירת שוויון הזדמנויות  ההאוכלוסיימכאן, שהגברת הנגישות של כל שכבות 
 . 20, עמ' 10: דו"ח ועדת שוחט, עמ' 'ר חברתי וכלכלי.

 .31סעיף  עקרונות לקפיצת מדרגהמכון ראּות: מסמך להרחבה ר'   9
 מגזרית(.-)להלן: שותפות בין מגזרית-שותפות ביןת: ראּומכון מסמך להרחבה ר'  10

 מגזרית.-להרחבה ר' שותפות בין  11
 .מגזרית-להרחבה ר' שותפות בין  12

http://www.reut-institute.org/event.aspx?EventId=1&EventArticleId=1
http://www.neaman.org.il/publications/publication_item.asp?fid=832&parent_fid=490&iid=10867
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3003
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  ?ילו נושאים נידונים סביב השולחןא

כדי שהדיון סביב השולחן העגול יהוה בסיס לשינוי דפוסי  – לבחירת נושאים לדיוןקריטריונים  .16
 :שני קריטריונים לבחירת נושאי הדיוןההתנהלות במרחב הציבורי, יש 

רלוונטי לבעלי העניין סביב השולחן העגול ובעל על הנושא להיות  – היות הנושא מערכתי ◼
  יהם.המוסכם עללחזון זיקה 

, תבניות תהעדיפויונושא צריך לאתגר את מרקם הערכים, סדרי ה – היות הנושא מהותי ◼
 13.של בעלי העניין סביב השולחן העגול ההתנהלות או ההרגלים

  הצעות לנושאים

 :להלן הצעות לנושאים לדיון העונים על הקריטריונים הנ"ל

בתקצוב תחומי מחקר. סדרי  תעדיפויויצירת סדרי  – בין תחומי מחקר העדפה תקציבית .17
עדיפות אלו ייקבעו על פי ניתוח יתרונה היחסי של ישראל תוך שימת דגש גם על נושאים בעלי 

  14חשיבות לאומית.

חלוקת תפקידים ברורה ועידוד שיתוף יצירת  – יצירת מבנה שמעודד שיתוף פעולה משלים .18
הפעולה בין האוניברסיטאות למכללות במקום התחרות הקיימת כיום. התחרות מקורה 

סוגי המוסדות. הפרדה ברורה בין המוסדות תייעד שני בערבוב תכליות של מחקר והוראה בין 
תארים לתכליות מחקר ביברסיטאות את המכללות לתכליות הסמכה מקצועית ואילו את האונ

 15 מתקדמים.

הקמת גוף הערכה ובקרת איכות אקדמיים בעל מומחיות  – הקמת גוף בקרת איכות אקדמית .19
בינלאומית. ניתן יהיה לבחון כיצד לשלב את התוצרים שיפיק גוף זה בעבודה השוטפת של 

 16המוסדות.בתקצוב אישור תוכניות לימוד, בהליכי הכרה ו, בות"תההמל"ג ו

ועדת שוחט  .יצירת מסגרת כללים בתחום זכויות הקניין הרוחני – הקניין הרוחניהבעלות על  .20
נמנעה מהמלצה מפורשת בנושא וקבעה שיש לקיים דיון מעמיק בנושא בהשתתפות כל 
הגורמים הרלוונטיים קרי משרדי הממשלה השונים, אנשי הסגל, נציגי האוניברסיטאות, 

 17המל"ג ונציגי המגזר העסקי.

 ם ל'עסקת חבילה' סביב השולחן העגולקווים מנחי
עסקת חבילה המוצעת היא  – עסקת החבילה' בין השחקנים היא תוצר של השולחן העגול' .21

גם אמור לשמש השולחן העגול  ,אמורכ ,בטווח הארוך וצר של השולחן העגול. יחד עם זאתת
 וסכם. ולפתרון בעיות לאור החזון המכמסגרת לדיונים 

סביב השולחן  בעלי העניין – העובדים והמגזר העסקי ,הממשלה :יב השולחןסבבעלי העניין  .22
מיוצגת על ידי משרד  -הם הגורמים המרכזיים בתחום ההשכלה הגבוהה. הממשלה כמעסיק 

                                                 
למושגים  Answers Leadership Without Easyהגדרות אלו מבוססות על ההגדרות של פרופ' רון חפץ בספרו   13

, (adaptive challenge), 'ו'אתגר הסתגלותי' (adaptive work), 'עבודה הסתגלותית' (Leadership)'מנהיגות' 
 Heifetz,Ronald A. Leadership Without Easy Answers34-Harvard University Press, 2003, p. 25, 

 .34עמ'  ,ועדת שוחטדו"ח   14
  .24,26עמ'  ,ועדת שוחטדו"ח   15
 .30עמ'  ,ועדת שוחטדו"ח   16
 .35עמ'  ,ועדת שוחטדו"ח    17

http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FLeadership-Without-Answers-Ronald-Heifetz%2Fdp%2F0674518586%2Fsr%3D8-1%2Fqid%3D1162898034%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks&tag=reutinstitute-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
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 19;עובדי מערכת ההשכלה הגבוהה – העובדים 18;האוצר, המל"ג, הות"ת והאוניברסיטאות
 כבעל עניין לנושא, בהתאם לרציונל שהוצג לעיל. שולחן העגול לשותף  ואהמגזר העסקי גם ה

. הסעיפים הבאים מפרטים את חלקו של להלן הקווים המנחים ב'עסקת החבילה'לאור זאת 
 .1ר' תרשים . בעל עניין 

השכלה הגבוהה. בנוסף היא מתחייבת להקצות משאבים נוספים למערכת ה – הממשלה .23
 : מתחייבת

כת ההשכלה הגבוהה למגזר שמונעים שיתופי פעולה בין מער בירוקרטיםיר חסמים סלה ◼
 20העסקי.

 .מערכת ההשכלה הגבוהה בטווח הארוךתמוך בכך שי העסקימגזר את ה עודדל ◼
היות והן הממשלה נדרשת לתמוך ברגולציה שמעודדת התפתחות חברות גדולות במשק  

השוואה במערכת ההשכלה הגבוהה משקיעות באופן יחסי יותר בשיתופי פעולה עם 
 21.לחברות קטנות

את המשק לצמיחה מכלילה  הובילמשנהנית ממערכת השכלה גבוהה בתמורה לכך, הממשלה 
  22ובת קיימא.

במערכת ההשכלה  תמורה להגדלת המשאביםב – גבוההההשכלה העובדים במערכת ה .24
בקרה חיצונית על  ' קריהחופש האקדמאי'לבחינה של גבולות סכימו העובדים י הגבוהה

 מבוססת על מריטוקרטיה. הגמישות ניהולית מידה של הסכמה לו 23תפוקות המערכת

למחקר במערכת המופנים המשאבים היקף תחייב להגדיל את יהמגזר העסקי  – סקיהמגזר הע .25
ולפעולות  למגזר העסקיההון האנושי שמגיע  פורשילבתמורה זאת  24ההשכלה הגבוהה

 הממשלה בתחום הרגולציה והסרת החסמים. 

 

 

 

 

 

                                                 
 ברור לנו שגורמים אלה אינם חולקים תמיד אינטרסים דומים ובפועל ישנו צורך לגבש הסכמה ביניהם.   18
זוהי הגדרה מרחיבה הכוללת את כל העובדים במערכת ההשכלה הגבוהה: ארגוני המרצים השונים, עובדים   19

 מנהליים, ועוד.
שיתוף הפעולה בין המגזר הפרטי  דדבממקומות  8-ישראל ירדה ב 8200/9200לשנת  GCI -לפי דו"ח ה  20

דוגמאות . מגמת ירידה בתחרותיות של ישראל ר' מסמך מכון ראּות: שעברה.לאקדמיה, ביחס לדירוג בשנה 
ניתן למצוא בדו"ח אפשריים בין המגזר העסקי למערכת ההשכלה הגבוהה ליוזמות לקידום שיתופי פעולה 

 .91-92עמ'  ,,  פרק ו'2028ישראל 
בתחום תעשיית  חברות גדולותהתפתחות ה בכשל מובנכי קיים במשק מציין  הישראלידו"ח מנוע הצמיחה   21

מתבטא זה כשל ירות הצמיחה למעגלים רחבים יותר של האוכלוסייה. הידע. אלה חשובות כדי לעודד זליגה של פ
בהטיה חזקה למימון חברות הזנק ובהעדר מדיניות ציבורית שמתמרצת התפתחות חברות גדולות. להרחבה  ר': 

 .15, עמ' מנוע הצמיחה הישראלי
מא היא צמיחה שפירותיה מתורגמים לעלייה בהכנסה לנפש ולשיפור בעיות החיים של צמיחה מכלילה ובת קיי  22

 .12, עמ' קפיצת מדרגהעקרונות לר' מסמך מכון ראּות: . ההאוכלוסייכלל 
בכפוף ליכולת להשפיע על השיח. דוגמה לכך יכולה להיות ייצוג בגוף הבקרה החיצוני על מערכת ההשכלה זאת   23

 הגבוהה.
 .88עמ'  ,2028ישראל ר': דו"ח באמצעות הגדלת ההשתתפות של המגזר העסקי במימון קרנות מחקר.  לדוגמה  24
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