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 IIIושאלות מחקר לשנה   I - IIשנות מחקר  –ממצאים  סיכום .1

 למחקר   רקעה .1.1

השכלה תופעות של רכישה ויצירה של קניין רוחני בישראל והעברתו לחו"ל, עליה חדה בביקוש לעובדים בעלי 

חברות הרב שמא נוכחות מסיבית של ההעלו חשש טכנולוגית ועליה ניכרת בשכר העבודה שהתלוותה לכך, 

ת בקצב צמיחת ירידה מתמשכלהתחרות של חברות ההי טק המקומיות, פגיעה בכושר לאומיות הזרות תוביל ל

 כולת התמרון מולם.הגדלה ניכרת של  פערי הכנסות במקור עד כדי אובדן יולהתוצר והתוצר לעובד, 

 

חסרי , נכון לעכשיו חלק ניכר מהחששות הראשונים שהיוו העילה המרכזית לביצוע המחקר לא אוששו  ונמצאו,

 הראו:והשנייה הממצאים העיקריים של המחקר בשנה הראשונה  בסיס אמפירי.

 

 :Iשנה 

 עילות המו"פ של פהיא לא על חשבון ות הרב לאומיות בבעלות זרה גידול פעילות המו"פ של החב

מקדמי השפעה חיובית ומובהקת של ההוצאה החברות בבעלות מקומית. בניתוח אקונומטרי נמצאו 

שקעות בגידול כלומר העל מו"פ בחברות בבעלות זרה על ההוצאה על מו"פ בחברות בבעלות מקומית. 

מדובר אם ת בין יוצר גידול פעילות מקביל בחברות המקומיוות רב לאומיות בבעלות זרה מו"פ בחברה

 .נרכשות או מתמזגות איתםשעוסקות במו"פ ובשלב מסוים בקבלני משנה מקומיים או בחברות 

  מקדמי השפעה חיובית ומובהקת של השכר לעובד בחברות בבעלות זרה על השכר לעובד בחברות

צע ההי -הביקוש ללימודים גבוהים בתחומים רלוונטיים את השכר הגבוה הגדיל . בבעלות מקומית

גדל ולא התהוו צווארי בקבוק רציניים. שוק ההשכלה הגבוהה גילה עד כה גמישות טובה ומצליח 

 .להתאים את תכניות הלימודים  לביקושים החדשים

 ירידה באיכות כוח העבודה המדעי והטכנולוגי של העובדים הישראליים. לא מורגשת  לא נמצאה

 ריון העבודה של העובד הישראלי.ירידה ביצירתיות, במוסר העבודה, ביעילות, ובפ

  יוצרת לגיטימציה בינלאומית ומקדם שיווקי  פעילות החברות הרב לאומיות בבעלות זרה בישראל

שפועלות בעיקר בחו"ל באמצעות חברות ( OUTחברות הרב לאומיות בבעלות מקומיות )ה( 1)עבור 

 ו"ל.חברות המו"פ המקומיות שמוצריהן מיועדים לשווקי ח( 2)בת ועבור 

  מובילות מאפשרת ליזמים המקומיים נגישות למידע על החברות רב לאומיות בבעלות זרה נוכחות של

בנתוני ניידות עובדים נמדדה תופעה לא זניחה שגברה  צרכיהן ויתרון יחסי בהתמודדות מול מתחרים.

רות קטנות בשנים האחרונות של ניידות עובדים "איכותיים" מחברות רב לאומיות בבעלות זרה, לחב

תופעת יצירת החברות  סטארט אפים"(. -עובדים( בבעלות מקומית )"החברות הקולטות  5-10, 1-4)

על ידי היזמים שעברו או מחברות בבעלות זרה או  -חלקן הלא קטן בסיוע מימון המדע"ר  –החדשות 

הרי ובדים. מחברות גדולות בבעלות מקומית היא תופעה בעלת משמעות גדולה בהקשר של ניידות הע



 
 המשך בחינת תופעת הגלובליזציה

 

7 

תורמים ישירות ובאופן  –מחוללי צמיחה ( 2, )מקור הידע וערוץ לזליגת הידע( 1) עובדים איכותיים הם

 עקיף לפעילות החברות וצמיחת המשק.

 

 :IIשנה 

 :תופעת סגירת חברות רב לאומיות בבעלות זרה

 ת בבעלות זרה שהן עד כה נסגרו חברורות רב לאומיות בבעלות זרה. נצפה שיעור סגירה נמוך של חב

 7% –שיעור העובדים שעבדו בחברות רב לאומיות בבעלות זרה שחוו סגירה הינו כ קטנות יחסית. 

 –שיעור של כ לעומת )ונצפות בנתונים(  אלה  העובדים שהועסקו בחברות אלף 36 –כ של  מסךבלבד 

 .בקרב העובדים שעבדו בחברות בבעלות מקומית שחוו סגירה 24%

 חברות אלה אחראיות על מעבר של כ רות בבעלות זרה לא נסגרו אלא "שינו בעלות". מהחב 60% -כ– 

מכ"א מחברה בבעלות זרה שנסגרו. מכאן שפחות משליש מהעובדים התניידו מחברות בבעלות  70%

 זרה שחוו סגירה טבעית.

  רתלחברות בבעלות זרה אח ברועשחברתם בבעלות הזרה חוותה סגירה שיעור גבוה של עובדים .

כלומר גם העובדים המבוגרים יותר מצליחים הגיל. הממצא נכון למעברים של עובדים בכל קבוצות 

 למצוא עבודה לאחר סגירת החברה.

 בעיקר הגדולות –"נהנות" גם חברות בבעלות מקומית מחברות בבעלות זרה שנסגרו  ממעבר העובדים 

 על ידי קליטת העובדים האיכותיים.

 נסגרה עוזבים את ענפי העילית ומעורבת עילית הנסקרים. בבעלות הזרה  חלק מהעובדים שחברתם

ר וכאשר השיע, שיעור העובדים "הנעלמים" מענפי העילית נמוך יחסית בקרב הנסגרות בבעלות זרה

  .+45בקבוצת גיל מוך נצפה גם נה

  נסגרה. מה בקרב העובדים שחברתם בבעלות הזרה חודשים  3-5 –כ של זמן חיפוש עבודה נמוך נמדד

( 2), ליטה מהירה יחסית של עובדים שהועסקו בחברות בבעלות זרה ערב סגירת החברהקשמצביע על 

כוח עבודה איכותי, עובר  –חסמים לקליטת כוח העבודה שעבד בחברה רב לאומית בבעלות זרה העדר 

 בשיעור גבוה לחברה בבעלות זרה הבאה.

 

זרה ומחברות מקומיות גדולות אל חברות מקומיות )"חברות  תופעת ניידות העובדים מחברות רב"ל בבעלות

 :קולטות

  גבוהה יותר ונמצאה צמיחה משמעותית בקרב החברות שקלטו עובדים מחברות בבעלות זרה

אפשר . מקומיתות גדולות בבעלות מחבר יםשקלטו עובדבקרב החברות מאשר   -בתעסוקה ושכר 

צמיחת  לעהחברות הרב לאומיות בבעלות זרה חיובית עקיפה של פעילות  לראות בכך השפעה

 המשק.

  ות בבעלות זרה. בקרב מחבר יםשימוש משמעותי בתקציבי המדע"ר על ידי החברות שקלטו עובדנמדד

עובדים הממצא מצביע על איכות הרעינות הטכנולוגיים של היזמים  5-9, 1-4 –החברות הקטנות יותר 

 וצרכי השוק בו הן פעילות. מידע על צרכיהןו חשופים לשעבדו בחברות רב לאומיות בבעלות זרה והי
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  חברות שקלטו והן בחברות הקולטות עובדים מחברות בבעלות זרה הן בשיעורי שרידות גבוהים נמדדו

 .עובדים מחברות רב לאומיות בבעלות מקומית

  ם ים גשנרכש - מחברות בבעלות זרהבקרב החברות שקלטו עובדים  -שיעור גבוה של אקזיטים נמדד

מחברל"ז לחברות זליגת ידע מצביע על  מכלול התופעות הללו.  על ידי חברות בינוניות מקומיות

 .לחברות בבעלות זרהמקומיות , ולא רק 

 

 :INלעומת חברות  OUTהשוואת פעילות כלכלית של חברות 

ברות הרב חברות רב לאומיות בבעלות מקומית מתאפיינות בשיעורי צמיחה שיחסית דומים לאלה של הח

 :2009 – 2004לאומיות בבעלות זרה. בין השנים 

  בתעסוקה בחברות  2% –צמיחה מתונה של כ נמדדה  –בענפי תעשיה עיליתIN  /OUT. 

  בחברות  9% –צמיחה של כ נמדדה  –בענפי שירותי עיליתIN  בחברות  12% –כOUT . 

 

 108.5 –מכ  בתעשייהשפועלות מקומית  בחברות בבעלותבהיקף המשרות  9% –חלה עלייה של כ  2012בשנת 

בהיקף המשרות  9% –זאת לעומת ירידה של כ  2012אלף משרות בשנת  118.4 –לכ  2011אלף משרות בשנת 

 .2012אלף משרות בשנת  30.6 –לכ  2011אלף משרות בשנת  33.8 –מכ בבעלות זרה, בחברות 

 

שירותי בענפי שפועלות רות בבעלות מקומית בהיקף המשרות בחב 40% –עלייה ניכרת כ חלה  2012בשנת 

 4% –כ של עלייה מתונה לעומת  2012אלף משרות בשנת  31.6 –לכ  2011אלף משרות בשנת  22.6 –מכ  – עילית

אלף  47.7 –לכ  2011אלף משרות בשנת  45.9 –מכ ) בהיקף המשרות בחברות בבעלות זרה בענפי שירותי עילית

 (. 2012משרות בשנת 

 

לעובד מו"פ היא נמוכה יותר בענפי תעשייה עילית ודומה בענפי שירותי עילית בחברות רב שכר הצמיחת 

 –עובד מו"פ )כ בממוצע פערי שכר לאומיות בבעלות מקומית בהשוואה לחברות רב לאומיות בבעלות זרה. 

 רב לאומיות זרות.  לטובת חברות( הם 20%

 

לא נצפית דחיקת כוח אדם  בשלב זה, התפתחות השכרואבטלה, על פי התפתחות כוח האדם בענפי עילית, פרקי 

 .נראה כי הביקוש לכוח עבודה משכיל / איכותי גבוה מההיצעמקומי בזירה מקומית. 
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( 1כתוצאה מ ) OUTבשנים אחרונות מתרחשת עלייה בהיקף )ומשקל( כוח העבודה בחברות הבת של חברות 

 קידום מכירות.  (2, )קור חוץ של עבודות מו"פ "פשוטות"מי

 

 ( צורך במומחיות 1עושות מו"פ במיקור חוץ במקומות בהם יש )רב לאומיות בבעלות מקומית  חברות

 ( בעבודות פשוטות. 2ייחודית שאין לחברה הגדולה או )

  1מהמו"פ במיקור חוץ נעשה בישראל. שאר המו"פ במיקור חוץ נעשה בחו"ל. 20% -כיום כ 

 ערוץ משמעותי לזליגת ידע ומעבר של יכולות פיתוח ומומחיות  מצד אחד, מיקור החוץ מהווה– 

הספקים נדרשים לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים בביצוע העבודות, הם לומדים צרכים ושווקים 

)בינלאומיים( של החברות הגדולות. מצד שני, החברות הגדולות מצמצמות זליגה ושומרות את הידע 

 שפטיות חזקות על הקניין הרוחני. הקריטי קרוב לחזה על ידי הגנות מ

 

 

 :זליגת ידע והשבחת כוח האדם המקומי

לאחר סגירתן שיעור גבוה מעובדים אלה כך שחברות בבעלות זרה משביחות את כוח האדם המקומי  -

 )בכל קבוצות הגיל( מוצא עבודה בחברות זרות אחרות או בחברות מקומיות גדולות.

ה שנסגרה ויצאו מענפי הכלכלה הנסקרים מתאפיינים דווקא העובדים אשר עבדו בחברה בבעלות זר -

 בשכר גבוה מאוד מה שיכול לרמז שמדובר ביזמים סדרתיים או עובדים שעזבו לחו"ל.

רוב המעברים של העובדים מחברות בבעלות זרה שנסגרו הם לענף כלכלי בו פעלה החברה שנסגרה, ענפי 

חושף ערוץ אפשרי של העברת ידע )בתשלום( ( 76לענף ייעוץ ) המעבר של העובדים שירותי עילית, ענף ייעוץ.

 מחברות בבעלות זרה

 

 

עלו שאלות מחקר נוספות שהיוו והשניה מעצם חדשנות הממצאים שעלו במהלך השנה הראשונה עם זאת, 

 .שלישיתבסיס להשערות בשנת העבודה ה

                                                        
כיום לא קיימת תכנית תמיכה ייעודית בספקי משנה בכלל ושל חברות גדולות בפרט למשל לתמיכה בהעברת תחומי ידע מחו"ל לישראל. כמו כן לא  1

מת מסלול הקהיא  2014ת ועדת מקוב והמלצאחת מקיימת תכנית תמיכה בפרויקטים בהם קיים שיתוף פעולה בין חברה גדולה לספקי משנה. 

 ייעודי לתמיכה בקבלני משנה של החברות העוסקות במו"פ וכן מסלול ייעודי לתמיכה בייבוא פעילות ייצור ומו"פ חדשה לישראל.
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 המחקרנושאי  - שנת המחקר השלישית .1.2

פעילות להם השלכות על  מדיניות לאומית ביחס לש שינושאים  3קור לחמוקדשת  שנת המחקר השלישית

 חברל"ז. 

 

 שילוב של מרכז מו"פ ומפעל ייצור משלים.  -"מודל אינטל"  היתכנות של הרחבת   :1נושא 

 

 :מהו מודל אינטל

 תוחפי ימרכזחברת אינטל ייחודית בכך שהנוכחות שלה בישראל התפתחה ממרכזי מו"פ לשילוב בין פעילות 

בישראל שהופכים  מו"פהמרכזי בפיתוחים הצלחה של ייצור ניזונים מהפסי ייצור שעובדים בהשלמה. פסי ו

ובתם בחינת הרצה מוצלחת עובר לייצור במדינות  בקריית גתחוזר לבחינה אשר לאב טיפוס, בחברת האם 

  שונות בהתאם לשיקולי מטה החברה .

 

 שראל.אין עוד פירמה עם מודל דומה שפועלת בי

 

מעסיקה במרכזי הפיתוח ובקוו הייצור את כוח אדם  -מהווה נקודת ייחוס לפירמה איכותית ביותר   אינטל

האיכותי ביותר שמוכשר במוסדות האקדמיה. החברה מעודדת את הכשרת כוח האדם האיכותי ביותר 

המוכשר במכללות  ומשקיעה בהשבחת כישוריו. מצד שני ייתכן שקשיחות העדפות החברה ביחס לכוח האדם

 .פערים כלכלייםהטכנולוגיות גורם להרחבת 

 

 יבוגרממחלק לא זניח כי  לא דחו את הטענהמנהלי מו"פ ומהנדסים שמועסקים בחברל"ז איתם שוחחנו 

ובקווי הייצור האיכותיים לאו דוקא  השתלב במרכזי הפיתוחהתמודד וליכולת להמכללות ההנדסיות נשללת 

  2.בגלל שיטת מידרוג של מוסדות אקדמאייםאלא בגלל כישורים נחותים 

 

האינטרס של חברל"ז כמו אינטל הוא להעסיק כוח אדם מוכשר ביותר לפי שיטת מדרוג המוסד האקדמי 

המקובלת בארה"ב, לטפח להשביח ולשלם שכר גבוה שיצמצם מעבר עובדים לפירמות אחרות. אינטל מצליחה 

 בכך.  

 המכללות הטכנולוגיות הוא הגוזר את היחס לבוגרי המכללות הטכנולוגיות.הריטינג של ההשערה שלנו היא ש

 

( 2( להגדיל את היצע המהנדסים הזמינים למרכזי המו"פ ולתעשייה העילית וכן )1לישראל יש אינטרס כפול )

 למנוע הגדלת פערי נגישות להשכלה הנדסית ולתעסוקה הולמת בין מרכז ופריפריה.  

הסכם להרחבת הפעילות שלחברל"ז בישראל אפשר גם לקדם מדיניות שתואמת  השאלה היא האם במסגרת

 לאינטרס הכולל של ישראל.

                                                        
ההצלחה של אינטל אותתה לעולם כי הקמת פס ייצור בישראל  כחברה מובילה אלא כחברה שמחפשת דרך.ישראל לא אינטל הגיעה ל 2

אינטל נכנסה לישראל בשלבים הראשונים של צמיחת המכללות האזוריות ואילו כיום בוגרי  א להשבחתו.לא נועדה להוזלת מוצר אל

 מפעילות המו"פ בהייטק.   60%מבוגרי ההנדסה הרלוונטית והחברל"ז מהווים למעלה מ 50% - המכללות מהווים כ
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התנאים בהם חברל"ז יעדיפו להעביר מרכזי מו"פ וקויי ייצור מישראל למדינות שיש בהן בחינת  :2נושא 

 שילוב של עתירות ידע והשכלה דומה לישראל ושכ"ע של כ"א הנדסי זול בהרבה.

 

פעילותן בישראל.  אם חברות סיגנל שנובע מהוא בלמשק הישראלי חברל"ז מובילות שמקנות ן הגדול היתרו

בישראל )בנוסף להשפעה חיובית על הפריון, התעסוקה, תרבות הניהול( יש לכך  כאלה מגדילות ההשקעות

  3ישראל בעולם. שלוהלגיטימציה המוניטין השפעה משמעותית גם אם סמויה על 

 

, תגובת החברות הרב לאומיות בבעלות זרה תשפיע על הנטיה של החברות הזרות בשעת מבחןיא שהשערתנו ה

 .   סיכוןהאחרות באם לסגור / לצמצם את פעילותן בישראל או להמשיך לפעול בישראל למרות ה

 

ת זרה בין החברות הרב לאומיות בבעלו -התופעה של יצירה ומעבר ידע  טכנולוגי של לעומק בחינה : 3נושא  

 לבין יזמי המו"פ מקומיים.

 

 חווה המגזר העסקי בישראל מספר תמורות מהותיות, ביניהן: 2014 – 2000בין השנים 

  כניסה מוגברת של החברות הרב לאומיות בבעלות זרה לישראל והגדלת חלקן במשקל ההוצאה על

 . 60% -מחקר ופיתוח עד לכ 

 מהתקציב שהיה בשנת  63% –כ  2014 –יותם ב ירידה ניכרת בתקציבי התמיכה של המדע"ר עד לה

2000. 

 טכנולוגיה המסורתית קרב החברות בענפי בין החברות, בעיקר ב( זליגת המו"פמעבר הידע )ירידה ב

 .עילית והמעורבת

 

, במחקר גלובליזציה נמצאו הגבהת חומות ידע המעידים על מדיניות מיון ותיגמול שתוצאתהלמרות הנתונים 

לידת חברות חדשות מתוך החברל"ז וצמיחתן המהירה.  מעבר הידע הזה אינו  -ם למעבר ידע סימנים מובהקי

 נקלט בחיישנים המקובלים המשמשים אמידת העברה /זליגה של ידע בעל ערך מסחרי.  

 

מכיוון שמעבר הידע בין החברות מהווה מקור חשוב לצמיחת התוצר של החברות הפרט וצמיחת המשק בכלל 

 טובה של הערוצים שבאמצעותם עובר הידע בין החברות.נדרשת הבנה 

 

יוצרים הזדמנות להבין את מכלול ההשפעות של מחקר בתחום הכלים שפותחו במסגרת התקופות הקודמות 

וזיקות הגומלין בין החברל"ז והיזמים המקומיים. חשוב לחקור את תרשים הזרימה בו מתבצע מעבר הידע 

 יתן להגיע לאמדן בלתי תלוי של ערכו הכלכלי המצבר.ואת האינדיקטורים באמצעותם  נ

    

 

                                                        
ר מפי שניים מפריון העבודה הממוצע של המגזר העסקי יות –חברל"ז המובילות מתאפיינות בפריון עבודה )תוצר לעובד( גבוה מאוד  3

מסך  37% –כ במשק אבל מעסיקים  המפעליםכמות מ 1% -מהוות כ  חברל"ז המובילות , הבתעשייה כך  )ללא החברות הגדולות(.

 .ו משתייכותאלי מסך ההשקעה הגולמית של הענף 47% –מסך הייצוא וכ  73%מסך התוצר,  57%מעלות העבודה,  52% –המשרות, כ 
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מציגים תוצרי  דשים האחרונים ובו אנווכיווני מחקר בהם פעלנו בח 3שנציג להלן מתבסס על    דו"ח הביניים

 .השלבים הבאים 2ביניים חיוניים להבנת התופעה הנחקרת ושישמשו אותנו ב 

 

שלושה ככל האפשר אודות התפתחות ההיי טק הישראלי ב ממצאים עדכנייםבתמצית בפרק הראשון נציג 

   OUT )     ולחברל"מ  )חברות INוזיקתו לפעילות חברל"ז )חברות  ההון האנושי/ תוצר לעובד / תוצר : מימדים

 העקריים הפועלים בישראל.

 

נוצר ע"י ההקניין הרוחני  -  רישום פטנטיםבפרק השני נציג  את תמונת המצב וההתפתחויות שחלו בתחום 

 שמהווה את המניע העיקרי לפעילות החברל"ז בישראל. -עובדים המועסקים בחברל"ז ובחברות מקומיות 

 

המהווה תשתית חיונית לחברות  -  התפתחות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלבפרק השלישי נציג את 

 עתיד. הש עמדה אודות ובילג, את מאפייניה ותוצריה כבסיס  הייטק המקומיות והחברל"ז

 

השאלות המרכזיות בהן תתמקד עבודה  3בפרק הרביעי נציג את המתודולוגיה באמצעותה בחרנו להתמודד עם 

שמקורן בשיחות שניהלנו ונמשיך לנהל עם מנהלים  "תובנות עד כאן"זו  וכן כמה ממצאים נושאים השערות ו

 בחברות החברל"ז הגדולות הפועלות בישראל.
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 ההיי טק הישראליענפי תפתחות ה   .2

 התפתחות התוצר / כוח העבודה / תוצר לעובד .2.1

במשתנים עיקריים כגון: תוצר /  2013 – 1995בשנים  מגזר ההיי טק בישראלהתפתחות פרק זה מציג את 

    4.מועסקים / תוצר לעובד

 

נשען על שני הייטק מגזר השיוך של פירמה ל. היי טקמגזר הכיבים את אשר מרכלכלה הענפי  אתתחילה נזכיר 

המועסקים על  אחוז גבוה של עובדים אקדמאים( 2) ו של פירמה אחוז הוצאה גבוה על מו"פ( 1) :קריטריונים

 . ידי פירמה

 

 כולל:העונה על שני קריטריונים  מגזר ההיי טק

 5:עוצמה טכנולוגית עיליתב - תעשייהבכלכלה  ענפיחברות המשתייכות ל (1

  ונבנציונליות ותרופות הומאופתיותייצור תרופות קענף. 

  ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה. ענפי 

 :(knowledge intensive services)  עתירי ידע שירותיםענפי חברות המשתייכות ל (2

  תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחריםענף. 

 נף מחקר מדעי ופיתוחע.  

 

                                                        
 .נתונים זמינים באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההניתוח נעשה בהסתמך על  4

 :( http://www.cbs.gov.il/reader/sivug_eb/sivug_eb_rashi.html) 1993לפי הסיווג האחיד של ענפי כלכלה  5

 תעשיות טכנולוגיות עילית )או תעשייה עילית/ או היי טק תעשייתי( הן:

 (http://www.cbs.gov.il/publications/indust_class/sivug_eb_otsma.pdf : ) 

 –( 34ציוד תקשורת אלקטרוני, )תעשיית  –( 33רכיבים אלקטרוניים, )תעשיית  –( 32,  )וטרינרי שימושולאדם  תעשיית תרופות לבני –( 245)

( תעשיית מכונות 30כמו כן הלמ"ס משייכת גם ענף ) כלי טיס.תעשיית  –( 355)  ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי,תעשיית 

והוא מאוחד בפרסומי למ"ס עם  אלא יבואבענף זה ייצור מקומי כמעט אין גית עילית אך בישראל למשרד, לחשבונאות ומחשבים אל עוצמה טכנולו

 .מעורבת עיליתתעשיות טכנולוגיה המשתייך ל תעשיית מכונות וציוד -( 29ענף )

 (: http://www.cbs.gov.il/publications/hitech/hi_class_heb.pdf)או שירותי עילית / או שירותי היי טק( הם )  שירותים עתירי ידעענפי 

 .מחקר ופיתוחענף  –( 73שירותי מחשוב, )ענף  –( 72) 

 

 (: http://www.cbs.gov.il/publications15/economic_activities11/pdf/h_print.pdf) 2011לפי הסיווג האחיד של ענפי כלכלה 

 תעשיות טכנולוגיות עילית )או תעשייה עילית/ או היי טק תעשייתי( הן:

 ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה( 303, )ופטיייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני וא( 26, )ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות( 21)

 )או שירותי עילית / או שירותי היי טק( הם: שירותים עתירי ידעענפי 

 ענף מחקר מדעי ופיתוח (72), ענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62)

http://www.cbs.gov.il/reader/sivug_eb/sivug_eb_rashi.html
http://www.cbs.gov.il/publications/indust_class/sivug_eb_otsma.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/hitech/hi_class_heb.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/economic_activities11/pdf/h_print.pdf
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 ICT - Information andטכנולוגיות מידע ) –ענפי מגזר ההיי טק לוספת ענף תקשורת מרחיבה את ה

Communication Technologies ) ( הוצאה נמוכה מאוד על 1) ענף שירותי תקשורת מתאפיין ב - דגישנאבל

 6.למגזר ההיי טק משתייךאינו  התקשורתשירותי לכן ענף . אחוז לא גבוה של העובדים האקדמאים( 2מו"פ, )

 

בענפי  7%, 14% –על כ , בבמוצע שנתי ,עמד  בענפי שירותי עיליתתוצר ה תקצב צמיח 2012 – 1995בשנים 

 בענף התקשורת. 3%, ללא ענפי היי טקכלל המגזר העסקי ב 3.5%תעשייה עילית, 

 

, תוצר של 91% –מצטבר בכ ( גדל בתעשייה עילית ושירותי עיליתתוצר ענפי ההיי טק ) 2012 – 2003בין השנים 

פי כמעט . כלומר התוצר של ענפי היי טק גדל 47% –גדל במצטבר בכ  ללא ענפי היי טקכלל המגזר העסקי 

 8% –גדל במצטבר בכ  התקשורתשירותי ענף תוצר בתקופה זאת   .שניים יותר מאשר כל שאר המגזר העסקי

 בלבד.

 

 

 היי טק / מגזר עסקי ללא היי טק: תמ"ג ההתפתחות : 1תרשים 

 7(2010 לייםאמחירים רימיליוני ש"ח, , 2012 – 1995)שנים 
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HighTech (Manu+Services) Business Sector (excluding High Tech)

 
                                                        

 , ההייטק בישראל הגדרת תחום -המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי הייטק ראה: למ"ס,  6

 (http://www.cbs.gov.il/publications/hitech/hi_class_heb.pdf  עמוד ,)28, עמוד 10. 

 (66) –ענף תקשורת  – 1993לפי הסיווג האחיד של ענפי כלכלה 

 (61) –ענף תקשורת  – 2011לכלה לפי הסיווג האחיד של ענפי כ

 .Business GDP diflatorניכוי אינפלציה לפי  7

http://www.cbs.gov.il/publications/hitech/hi_class_heb.pdf
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 התקשורתשירותי ענף ובהיי טק בתמ"ג ה: התפתחות 2תרשים 

 (2010מחירים רילאיים, מיליוני ש"ח, , 2012 – 1995)שנים 
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, תוצר 11% –( גדל במצטבר בכ תעשייה עילית ושירותי עיליתפי ההיי טק )תוצר ענ 2012 – 2010בין השנים 

יותר מאשר  1.4. כלומר התוצר של ענפי היי טק גדל פי 8%–גדל במצטבר בכ  ללא ענפי היי טקהמגזר העסקי 

 .20% –בכ  ירדתוצר ענף התקשורת  בשנים אלה  .כל שאר המגזר העסקי

 

( 1)השילוב של   2003  - 2000 ביטחוניים. קל לראות שבשנים ועים כלכליים מפני אירון חסיו ההיי טק אינמגזר 

)לעומת בתוצר ההיי טק  21% –לירידה מצטברת של כ  והוביל -האינתיפאדה השנייה ( 2) משבר הדוט קום ו

ההייטק מגזר אלא שהתאוששות   (ללא ענפי היי טקכלל המגזר העסקי בתוצר של  3% –גידול מצטבר של כ 

 . בשוק המקומישל הביקושים הודות לחוסר התלות  -ר המשק מהירה הרבה יותר אית לשיחס
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 : משקל מגזר ההיי טק בתמ"ג3תרשים 

 (תמ"ג עסקיב %, 2012 – 1995)שנים 
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עומדת על  תרומת ענפי שירותי עילית, כאשר 18% –משקל מגזר ההיי טק בתמ"ג עסקי עומד על כ  2012בשנת 

תרומת ענפי שירותי עילית לתמ"ג עסקי עלתה . 9.5% –ותרומת ענפי תעשייה עילית עומדת על כ  8.2% –כ 

 1.8% –משקל התוצר של ענפי שירותי עילית בתמ"ג עסקי עמד על כ  1995מאוד במרוצת השנים, הרי בשנת 

 בלבד. 
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אלף מועסקים הועסקו בענפי  108 -כאשר כ  אלף מועסקים,  214 –כ הועסקו במגזר ההיי טק  2012בשנת 

 אלף מועסקים הועסקו בענפי תעשייה עילית.  106 –שירותי עילית וכ 

 

בענפי  3%בענפי שירותי עילית,  7.1% –קצב צמיחת התעסוקה )בממוצע שנתי( עמד על כ  2012 – 1995בשנים 

 ענף התקשורת.ב 6.7%, ללא ענפי היי טקכלל המגזר העסקי ב 2.3%תעשייה עילית, 

 

 : התפתחות התעסוקה בהיי טק / מגזר עסקי ללא היי טק4תרשים 

 (אלפים, 2012 – 1995)שנים 
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HighTech (Manu+Services) Business Sector (excluding High Tech)

 
 

 –( גדל במצטבר בכ תעשייה עילית ושירותי עיליתענפי ההיי טק )היקף התעסוקה ב 2012 – 2003בין השנים 

ענפי היי טק היקף התעסוקה בכלומר . ללא ענפי היי טקהעסקי כלל המגזר ב 26% –לעומת גידול של כ , 36%

גדל במצטבר בכ  ענף התקשורתבבתקופה זאת היקף התעסוקה   .יותר מאשר כל שאר המגזר העסקי 1.4גדל פי 

– 15%. 
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 ענפי התעשיה וענפי השירותים היי טק / ענפי ה: התפתחות התעסוקה ב5תרשים 

 (אלפים, 2012 – 1995)שנים 
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, 3% –במצטבר בכ  ה( גדלתעשייה עילית ושירותי עיליתענפי ההיי טק )התעסוקה ב 2012 – 2010בין השנים 

ענף התקשורת התעסוקה בבשנים אלה . 5%–במצטבר בכ  הגדל ללא ענפי היי טקהמגזר העסקי תעסוקת 

 .10% –בכ  הירד
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 מגזר ההיי טק בתעסוקה : משקל6תרשים 

 (במגזר עסקי %, 2012 – 1995)שנים 
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, כאשר תרומת ענפי שירותי עילית 9% –משקל מגזר ההיי טק בתעסוקת המגזר העסקי עומד על כ  2012בשנת 

תעסוקת . תרומת ענפי שירותי עילית ל4.5% –ותרומת ענפי תעשייה עילית עומדת על כ  4.6% –עומדת על כ 

תעסוקת של ענפי שירותי עילית בתעסוקה משקל ה 1995עלתה מאוד במרוצת השנים, הרי בשנת  המגזר העסקי

 בלבד.  2.2% –עסקי עמד על כ המגזר ה

 

נציין שהמדינות המפותחות כמו ארה"ב, פינלנד, אירלנד, יפן, שוודיה, צרפת, גרמניה מתאפיינות בשיעורי 

 .5% –לכ  - 4% –עובדי היי טק הנעים בין כ 

 

 8.מהתמ"ג העסקי %18 –מועסקים במגזר העסקי מייצרים כ מה %9 –כ 

המתאפשר בזכות עצימות מו"פ גבוהה נובע מקצב צמיחתם המהיר  "הקטר של המשק"היות  ענפי ההיי טק 

משתווה בצמיחתו לשיעורי אחר שלאורך תקופה ארוכה אין בישראל מגזר ותוצר לעובד )פריון עבודה( גבוה. 

 .טק מגזר ההייצמיחת 

                                                        
ההיי טק הפסיק להיות נתונים אלה סותרים באופן מוחלט את הפרסומים מטעם לשכת המדען הראשי, משרד האוצר, בנק ישראל לפיהם " 8

 :קטר צמיחה של המשק"

  http://www.themarker.com/technation/1.2613246לשכת המדען הראשי: 

  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102742משרד האוצר: 

  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001114313בנק ישראל: 

http://www.themarker.com/technation/1.2613246
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102742
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001114313
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 :עצימות המו"פ

 : עצימות מו"פ לפי עוצמה טכנולוגית )%(1לוח 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 עוצמה טכנולוגית

שירותי עילית –שירותים   45% 46% 52% 52% 54% 53% 58% 58% 

טכנולוגיה עילית –תעשייה   25% 22% 23% 23% 20% 20% 22% 18% 

טכנולוגיה מעורבת עילית –עשייה ת  4% 7% 6% 6% 7% 8% 7% 11% 

טכנולוגיה מעורבת מסורתית –תעשייה   2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 

טכנולוגיה מסורתית –תעשייה   0% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 

 

 

עמד על כ ,  בענפי שירותי העילית (היחס בין ההוצאה על מחקר ופיתוח לבין התמ"ג )עצימות המו"פ 2012בשנת 

בענפי תעשייה  2% –בענפי תעשייה מעורבת עילית, כ  11% –כ על , 18% –כ , בענפי התעשייה העילית על 58% –

 בענפי תעשייה מסורתית. 1% –מעורבת מסורתית וכ 

 

היא הגבוהה מלמד שעצימות המו"פ בישראל מו"פ במגזר ההי טק השל עצימות , בינלאומי,  משווהניתוח 

 בעולם.
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 עסקי ללא היי טקהמגזר וב התפתחות התמ"ג לעובד בהיי טק : 2לוח 

 (2010ליים, א, אלפי ש"ח, מחירים רי2012 – 1995)שנים 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 מגזר

 231 230 223 212 221 221 216 208 202 190 185 188 192 180 181 177 176 174 ס"ה מגזר עסקי

                   

 447 386 413 399 374 369 369 358 335 317 346 325 406 349 304 275 247 220 ס"ה מגזר ההיי טק

 410 353 381 380 397 359 349 390 330 307 357 308 381 307 266 217 200 146 שירותי עילית

 485 423 444 417 354 380 388 330 338 325 336 342 428 380 328 308 270 260 תעשייה עילית

                   

עסקי ללא היי טק' מ  170 171 170 172 167 172 175 171 178 189 193 199 204 203 193 203 214 209 

 

 

 ד בהיי טק / מגזר עסקי ללא היי טק: התפתחות התמ"ג לעוב7תרשים 

 (2010מחירים רילאיים, אלפי ש"ח, , 2012 – 1995)שנים 
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זאת בהשוואה לגידול מצטבר  41% –גדל במצטבר בכ מגזר ההיי טק התוצר לעובד ב 2012 – 2003בין השנים 

ענף בלעובד  תוצרב %22 –וירידה של כ  ללא ענפי היי טקתוצר לעובד של כלל המגזר העסקי ב %17 –של כ 

 .התקשורתשירותי 
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תוצר ב 3% –עלייה של כ לעומת  8% –גדל במצטבר בכ מגזר ההיי טק התוצר לעובד ב 2012 – 2010שנים ב

 .התקשורתשירותי ענף בלעובד  תוצרב 11% –וירידה של כ  ללא ענפי היי טקלעובד של כלל המגזר העסקי 

 

ההסבר לעצימות מו"פ כה גבוהה וצמיחה מרשימה של  -המחקר השנה הראשונה של כפי שנמצא במהלך 

בבעלות זרה ועשרות חברות רב לאומיות מרכזי המו"פ  300תוצר לעובד מקורם בפעילות של מעל התוצר וה

 . בבעלות זרה בישראל

 

 . אינו קיים באף מדינה אחרתזרים וחברות רב לאומיות בבעלות זרה מרכזי מו"פ  ריכוז כה משמעותי של

 

משקל  –ענפי שירותי מחשוב ושירותי מחקר ופיתוח : מרכזי המו"פ הזרים פועלים בענפי שירותי העיליתב ור

בחברות העוסקות מכלל המשרות  60% –כ  – 2012בשנת ) החברות בבעלות זרה בענפי שירותי העילית בישראל 

מתן שרותי בעלות זרה הוא של מרכזי מו"פ ב עיקר עיסוקם. הינו הגבוה ביותר בהשוואה בין לאומית( במו"פ

 הרב לאומיות הזרות. מו"פ לחברות האם

 

ורינט, אלקטל,  )כגון אינטל, מוטורולה,עילית מתאפיינים במשקל גבוה של חברות בבעלות זרה  תענפי תעשיי

 ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטימתוך תוצר ענפי  52% –כ בתוצר )( נוקיה, סימנס, קלא ואחרות

ייצור מחשבים, מכשור מתוך המועסקים בענפי  26% –כ ( ותעסוקה )2011בשנת  35% –וכ  2012בשנת 

  9(.2011בשנת  27% –וכ  2012בשנת  אלקטרוני ואופטי

 

במגזר ההיי טק בישראל משפיעה על מגמות נוכחות משמעותית של חברות רב לאומיות בבעלות זרה 

 / תוצר לעובד / הוצאות מו"פ ונוספים. במשתנים כלכליים חשובים כגון תוצר / מועסקים 

 

שדרוג אשר הפך  -בקריית גת קו הייצור משמעותי של שדרוג השקיעה באינטל ישראל  2011ת בשנכך למשל, 

 – 2011בין השנים . שדרוג זה בא לידי ביטוי בתוצאות כלכליות של החברה: אחד המובילים בעולםאת המפעל ל

מיליארד  4.6 -לכ  2011מיליארד דולר בשנת  2.2 –מהכפיל את עצמו מכ  יותרמישראל של אינטל יצוא  2012

 8,542 –לכ  2011עובדים בשנת  7,782 –מכ  10% –. כוח האדם המועסק על ידי אינטל גדל בכ 2011בשנת  דולר

 . 2012עובדים בשנת 

 

מיליוני  7,405 –מכ תוצר ענף הרכיבים האלקטרוניים הכפיל את עצמו,  2012 – 2011כתוצאה, בין השנים 

 –ותוצר של כלל מגזר ההיי טק התעשייתי עלה בכ  2012מיליוני ש"ח בשנת  15,633 –לכ  2011ש"ח בשנת 

19%. 

 

                                                        
 .15מקור הנתונים: למ"ס סקרי תעשייה, לוח  9



 
 המשך בחינת תופעת הגלובליזציה

 

23 

 

 לפי ענף כלכלי )%( –צמיחה ריאלית בתוצר  –: מגזר ההיי טק 3לוח 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ענפי היי טק

 103% 26%- 18%- 119% 11%- 7% 20% 8% 15%- 14% 34%- 37%- 147% 31% 9% 2% 21% (  ) רכיבים אלקטרוניים

 14%- 31% 3%- 10%- 5%- 11%- 2% 17% 24% 10%- 3% 40%- 3%- 8% 20% 25% 17% (  ) ציוד תקשורת אלקטרוני

 5% 4% 14% 5%- 16%- 16% 15% 1% 26% 22%- 1%- 4%- 15% 18% 11% 14% 5% (  ) ציוד לבקרה ולפיקוח

 5% 16%- 52% 25%- 37% 6%- 44% 21% 27% 1% 67% 38% 0% 5% 3% 4% 19% (   )תרופות 

 2% 1%- 2% 1%- 18%- 12% 34% 23%- 24%- 55% 6%- 3% 8% 10% 10% 16% 13% (   ) כלי טיס

 13% 1%- 2% 7%- 15% 8% 5% 35% 7% 13%- 0% 10%- 64% 37% 47% 19% 42% (  -  ) חשירותי מחשב, מחקר ופיתו

                  
 16% 4%- 7% 1%- 6% 6% 14% 18% 8% 6%- 1%- 15%- 42% 22% 22% 16% 20% מגזק ההיי טק

 

 

 טרוניים: משקל של חברת אינטל בתעסוקה וייצוא של ענף רכיבים אלק4לוח 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 10,085 9,855 8,542 7,782 7,082 6,340 6,470 5,835 6,820 6,600 5,835 היקף המועסקים –אינטל 

 4.25 3.8 4.6 2.2 2.7 3.4 1.39 1.19 1.3 1.2 1.2 )מיליארדי $( יצואהיקף ה –אינטל 

   35% 32% 28% 28% 20% 23% 24% 27% 22% רכיבים אלקטרונייםף משקל אינטל בתעסוקת ענ

   99% 76% 76% 83% 70% 60% 76% 86% 85% ענף רכיבים אלקטרוניים       יצוא משקל אינטל ב
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 -יותר מ עומד על בישראל י בסך ההוצאה על מחקר ופיתוח עסקבבעלות זרה הרב לאומיות החברות משקל 

בשנת  22% –עלה מכ בלבד הזרים מרכזי המו"פ של וצאה למו"פ ההמשקל  ינלאומי.חריג בנוף הבוהוא  60%

 .2014בשנת  44% –לכ  2004

 

 משקל החברות בבעלות זרה בהוצאה על מו"פ עסקיהתפתחות : 5לוח 
10

 

  �    �    �   ��    �                                 משתנה

    ,      ,      ,      ,      ,      ,�     ,      ,      ,      ,      , � )מ' ש"ח( פ עסקי"סך ההוצאה על מו

 18,712 17,497 16,251 14,930 12,068 12,635 11,063 9,820 7,072 5,860 4,218 )מ' ש"ח( פ זרים"מו מרכזי -פ עסקי "הוצאה על מו

     24,937 21,929 19,822 19,594 18,007 14,963 12,632     )מ' ש"ח( זרה בעלות –פ עסקי "הוצאה על מו

     14,809 13,003 12,406 11,442 14,050 15,245 12,994     )מ' ש"ח( בעלות מקומית –הוצאה על מו"פ עסקי 

 44% 43% 41% 43% 37% 41% 35% 33% 28% 25% 22% פ"מו פ זרים בהוצאות"משקל מרכזי מו

     63% 63% 62% 63% 56% 50% 49%     פ"מו רה בהוצאותמשקל חברות בבעלות ז

 

 משקל החברות בבעלות זרה במשרות מו"פהתפתחות : 6לוח 
11

 

  �    �   ��    �                                 משתנה

 228,419 214,460 214,943 208,362 202,642 217,139 207,295 195,474 177,393 161,000 מגזר ההיי טק -משרות 

           

 244,100 262,700 235,200 222,300 198,000 239,000 190,500 166,900 141,400 139,300 מו"פהעוסקות בחברות  -משרות 

I - 67,900 68,701 62,975 56,310 55,588 55,502 56,800 50,300 47,000 42,400 מזה: משרות מו"פ 

II - 28,400 27,100 23,650 20,600 21,600 18,700 15,900 12,100 10,500 8,100 "פ במרכזי מו"פמשרות מו 

III -  39,497 36,363 31,069 32,093 29,873 28,397 26,339     בעלות זרה -משרות מו"פ   

IV -  29,204 26,612 25,241 23,494 25,629 28,403 23,961     בעלות מקומית -משרות מו"פ   

 42% 39% 38% 37% 39% 34% 28% 24% 22% 19% משקל מרכזי מו"פ זרים במשרות מו"פ

 משרות מו"פמשקל חברות בבעלות זרה ב
  

52% 50% 54% 58% 55% 58% 57% 
 

 

בחברות ואילו  , 4% –במגזר ההיי טק עלה בקצב שנתי ממוצע של כ היקף כוח האדם  2013 – 2004בשנים 

 . 6.4% –כ ממוצע  של  קצב שנתיהעוסקות במו"פ ב

 

חוו גידול בהיקף משרות הן החברות בבעלות מקומית הן החברות בבעלות זרה ו 2012, 2011, 2010בשנים 

 :המו"פ

 בהיקף משרות מו"פ  7.2%קצב גידול ממוצע שנתי של  - 2012 – 2009בשנים  – חברות בבעלות זרה

 (.  2012רות בשנת אלף מש 39.5 –לכ  2009אלף משרות מו"פ בשנת  32 –)מכ 

 בהיקף משרות  7.5%קצב גידול ממוצע שנתי של  - 2012 – 2009בשנים  – חברות בבעלות מקומית

 (.  2012אלף משרות בשנת  29.2 –לכ  2009אלף משרות מו"פ בשנת  23.5 –מו"פ )מכ 

 

                                                        
 מקור הנתונים: למ"ס, סקרי מו"פ. 10

 פסקות במו"להוסיף ביאור לפער בין סדרת משרות במגזר ההיי טק לעומת משרות בחברות העו 11
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קצב גידול  –15% –כ היה  משרות מו"פ במרכזי המו"פ הזריםהשנתי של של גידול הקצב  2013 - 2004בשנים 

כתוצאה, משקל מרכזי המו"פ הזרים בסך גבוה משמעותית מזה שנצפה בחברות אחרות שעוסקות במו"פ. 

  .3201בשנת  %42 –לכ  2004בשנת  %19 –משרות המו"פ עלה מכ 
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 מימון ההוצאה על מחקר ופיתוח:

 

(2013ההוצאה על מחקר ופיתוח עסקי ממקורות זרים )שיעור המימון של   -: ניתוח השוואתי 8תרשים 
12
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 ישראל מובילה בהוצאה על מחקר ופיתוח כאחוז מתמ"ג ובהיקף כוח האדם המחקרי במגזר העסקי.

 

                                                        
 OECDמקור הנתונים:  12
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 (2013מחקר ופיתוח )כאחוז מתמ"ג( ושיעור לאלף של חוקרים ): הוצאה על 9תרשים 
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 של חברות רב לאומיות בבעלות זרה בכלכלה ישראלית: כתוצאה מפעילות ענפה

 ודומה  היקף המו"פ האבסולוטי )לא לנפש( בישראל הוא שני רק לארה"ב בענף שירותי מחשוב

 אנגליה, צרפת, יפן, גרמניה. בהיקפו ל

 ארה"ב, הממלכה המאוחדת, יפן, צרפת סך היקף  -בארבע מדינות בלבד  בענף שירותי מחקר ופיתוח

 על מו"פ גבוה מישראל. ההוצאה 

 

ענפי שירותי עילית ותעשיה עילית הם האחראים על גידול בפריון כפי שניתן לראות בשני התרשימים להלן 

 .2013 – 2009העבודה בשנים 
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 (2009-2013לעומת  2001-2007: פירוק הגידול בפריון העבודה לפי ענף כלכלה )שנים 10תרשים 
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 מדינות נבחרותובישראל  ב- ממשלתית על מחקר ופיתוחתמיכה  /הוצאה התפתחות ה .2.2

 

 1% –קרוב לכ  –פינלנד, שוודיה וישראל התאפיינו בשיעור מימון ממשלתי גבוה  2000 –בתחילת שנות ה 

 תמ"ג.מה

 

 ז מתמ"ג(, כאחו2014 – 1995: הוצאה ממשלתית על מחקר ופיתוח )11תרשים 
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שיעור המימון  2013בשנת עד כי מו"פ בישראל באופן משמעותי של השיעור המימון הממשלתי ירד מאז 

 .נמוך יותר מבין מדינות השוואה - 0.6% –כ בישראל  הממשלתי 
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 (2013מימון ממשלתי של מו"פ והוצאה על מו"פ עסקי כאחוז מתמ"ג ): 12תרשים 

USA

CHN

FRA

JPN

KOR

CAN

GBR

AUS

NLD

BRA

BEL

RUS

TUR

AUT

ESP

IRL

HUN

PRT

ZAF

CZE

NOR

DNK

GRC

SVN

CHL

FIN

ITA

ISL

SVK

EST

DEU

MEX

NZL

SWE

CHE

ISR

POL

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

B
E

R
D

, a
s 

%
 o

f G
D

P

Total government support (direct and tax) to business R&D, as % of GDP
 

 

 

שמתאפיינת בשיעור גבוה של הוצאה על מו"פ ביחס לתמ"ג נהנית מתמיכה משמעותית ביותר  -קוריאה 

 במו"פ על ידי הממשלה.

 

מה שלא נרשם  –נעשה מחוץ לגבולות המדינה  –חלק לא מבוטל של ההוצאה על מו"פ  -בארה"ב  

 בסטטיסטיקה מקומית ומטה את שיעור ההוצאה על מו"פ ביחס לתמ"ג מטה.
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 : שיעור תקציבי "המדען הראשי" ביחס לתמ"ג13תרשים 

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Israel Denmark Finland Norway UK Netherlands

 

 

לשכות שיעור תקציב לשכת המדען הראשי של ישראל ביחס לתמ"ג היה גבוה ביחס ל 2003 – 1995בין השנים 

 0.29% –לבין כ  1995בשנת  0.35%בתקופה זו עמד שיעור זה על  בין  -המדען המקבילות במדינות נסקרות 

 .2003בשנת 

 

השיעור ירד  2004והילך חלה ירידה משמעותית בתקציב במדע"ר בישראל ביחס לתמ"ג. בשנת  2004מאז שנת 

 .2013בשנת  0.15%ובהמשך הגיע לכדי  0.21% - לכ

 

תקציב  2004מאז שנת ביחס לתמ"ג שומר על יציבות לאורך השנים. של פינלנד  TEKES –שיעור תקציב ארגון ה 

"המדען" תקציבי  2013 – 2004בשנים ביחס לתמ"ג הינו הגבוה ביותר מבין המדינות הנסקרות.  TEKES ארגון

 מזה של ישראל.גם כן גבוהים במדינות השוואה 
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 היצע כוח עבודה טכנולוגי .2.3

 

 :במקצועות טכנולוגייםסטודנטים ומסיימי תארים ראשון ושני תשתית: 

 

 התפתחות על ציר הזמן :

 אוניברסיטאות ומכללות –הייטק הליבה של ענפי הואר ראשון או שני במקצועות מספר מקבלי ת

 

)מספרים מוחלטים, %(, סה"כ –באוניברסיטאות ומכללות  תואר ראשון: מספר מקבלי 7לוח 
13

 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 מוסד סוג

אחוז שינוי 
 שנתי ממוצע

 
2006-2013 

 1.2% 21,277 18,744 18,809 18,878 19,070 18,439 18,793 19,527 אוניברסיטאות

 7.1% 19,766 21,044 19,601 17,705 15,988 15,253 12,830 12,206 מכללות

 3.7% 41,043 39,788 38,410 36,583 35,058 33,692 31,623 31,733 אוניברסיטאות ומכללות

 2013 – 2002קיימים לשנים  נתונים עבור מקבלי תואר ראשון. 

  2013- 2007, 2003נתונים עבור סטודנטים שנה ראשונה קיימים עבור. 

 

 41,043לשנה ובמצטבר בכ והגיע לכ 3.7%עלה מספר מקבלי תואר בוגר בקצב של כ  2013 - 2006בין השנים 

מעט ממספרם באך  בוגרים במכללות נמוך . מספרהמרבית העליה התרחשה במכללות.  2013בוגרים ב

 באוניברסיטאות.

  

 

 

 

 

                                                        
 השכלה גבוהה בישראלמקור נתונים: למ"ס,  13

  מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין  - 3.7לוח  -אוניברסיטאות 

           סד ותחום לימודמקבלי תארים ממכללות אקדמיות,לפי תואר, מו -.3.21וח ל - 2012, 2006-2010עבור השנים  -מכללות 

     נתונים על מקבלי תארים  -השכלה גבוהה בישראל  - 27.06.2013הודעה לעיתונות, מתאריך  - 2011עבור שנת  -                    

 אקדמיים לרגל סיום שנת הלימודים

 לפי תחום לימוד ותואר מקבלי תארים מהמכללות האקדמיות - 8.66לוח  – 2013עבור שנת  -
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 )מספרים מוחלטים, %(, סה"כ –באוניברסיטאות ומכללות  תואר שני: מספר מקבלי 8לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 מוסד סוג

שינוי שיעור 
ממוצע 

  השנל
 

2006-2013 

 2.8% 14,301 14,483 13,997 12,915 12,076 11,628 11,759 11,762 אוניברסיטאות

 23.1% 4,961 4,580 4,115 3,622 2,619 1,673 1,300 1,159 מכללות

 5.9% 19,262 19,063 18,112 16,537 14,695 13,301 13,059 12,921 אוניברסיטאות ומכללות

 

 

והגיע  49% - מצטבר בכלשנה וב 5.9% - וסמך בקצב של כמעלה מספר מקבלי תואר   2013 - 2006בין השנים 

 2.8% - לשנה בהשוואה לכ 23.1% - שיעור השינוי במכללות כ, 2013שנת מוסמכים ב   19,262 - לכ

 . באוניברסיטאות

 

מכלל  75% - מספר המוסמכים באוניברסיטאות עדיין מהווה כ, (2006)שנת  בגלל הפער העצום בנקודת המוצא

  .2013שנת הבוגרים המוסמכים ב

 

( מבוגרי  75%-ניתן לומר שמרבית ) כ  -שנים   2-3 שמשך הלימודים לקבלת תואר מוסמך הוא כ אם נניח

 מבוגרי המכללות. 28% - תואר ראשון באוניברסיטאות פונים לתואר שני ומסיימים אותו בהשוואה לכ

 

 . סטודנטיםשל ההלימודית ים בהישגיות לאו על הבדו/מניעי הלימוד הבדלים בצביע על יכול לההפער הזה 
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 14ומכללות, )מספרים מוחלטים, %( באוניברסיטאות במקצועות טכנולוגיים תואר ראשון: מספר מקבלי 9 לוח

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

שינוי שיעור
 ממוצע
 לשנה

 
2006-2013 

 0.0% 6,060 6,068 5,808 5,781 5,819 5,776 5,704 6,054 אוניברסיטאות

 6.3% 4,095 4,579 4,253 3,722 3,414 3,166 2,814 2,674 מכללות

 2.2% 10,455 10,647 10,061 9,503 9,233 8,942 8,518 8,728 אוניברסיטאות ומכללות

 מקבלי תואר ראשון התפלגות

  61% 57% 58% 61% 63% 65% 67% 69% אוניברסיטאות

  39% 43% 42% 39% 37% 35% 33% 31% מכללות

 כוללים את: מקצועות טכנולוגיים

 הנדסה ואדריכלותו המדעים הביולוגיים ,המדעים הפיזיקליים ,מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב ,רפואה - אוניברסיטאות. 

 הנדסה ואדריכלותו מדעי הטבע ומדעי המחשב -  מכללות. 

 

 - בקצב איטי יחסית של כ במקצועות הטכנולוגייםראשון ר עלה מספר מקבלי תוא  2013 - 2006בין השנים 

 .  2013שנת בוגרים ב 10,455 - והגיע ל 20% –לשנה ובמצטבר בכ  2.2%

 

התרחשה במכללות . מספר הבוגרים במכללות  במקצועות הטכנולוגיים   Iבמספר מקבלי תואר מרבית העליה 

 6.3%כנולוגיים  לאחר צמיחה שנתית ממוצעת של כ מסך הבוגרים במקצועות הט 39% - כ 2013שנת היווה ב

 צמיחה באוניברסיטאות.  0% - בהשוואה לכ

                                                        
 מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין  - 3.7לוח  השכלה גבוהה בישראל,נים: למ"ס, מקור נתו 14

 מקבלי תארים ממכללות אקדמיות,לפי תואר, מוסד ותחום לימוד -.3.21לוח                                                               
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 לפי תחום לימוד, באוניברסיטאות במקצועות טכנולוגיים תואר ראשון: מספר מקבלי 10 לוח

 15)מספרים מוחלטים, %( 

 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

שינוי אחוז 
 ממוצע
 לשנה

 
2006 - 2013   

 3.1% 543 514 429 431 446 442 439 רפואה

 1.5% 1,200 1,114 1,075 1,080 1,055 1,102 1,083 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

 2.9%- 603 606 586 593 628 703 739 המדעים הפיזיקליים

 3.6%- 829 856 828 1,023 1,028 994 1,073 המדעים הביולוגיים

 4.4% 3,681 2,978 2,863 2,692 2,619 2,463 2,720 הנדסה ואדריכלות

 1.8% 6,856 6,068 5,781 5,819 5,776 5,704 6,054 סך מקבלי תואר ראשון במקצועות טכנולוגיים

 מקבלי תואר ראשון במקצועות טכנולוגיים התפלגות

  8% 8% 7% 7% 8% 8% 7% רפואה

  18% 18% 19% 19% 18% 19% 18% דעי המחשבמתמטיקה, סטטיסטיקה ומ

  9% 10% 10% 10% 11% 12% 12% המדעים הפיזיקליים

  12% 14% 14% 18% 18% 17% 18% המדעים הביולוגיים

  54% 49% 50% 46% 45% 43% 45% הנדסה ואדריכלות

 

רים הם הנדסה תחומי הלימוד הטכנולוגי אשר צמחו יותר מתחומים טכנולוגיים אח -באוניברסיטאות 

 בשנה. 3.1% –בשנה ורפואה עם צמיחה של כ  4.4% –ואדריכלות עם צמיחה של כ 

 חלה ירידה במספר מקבלי תואר ראשון במדעים ביולוגיים.  2013 – 2010בשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין  - 3.7לוח  גבוהה בישראל, השכלהמקור נתונים: למ"ס,  15

 (2013/14) תשע"ד, לפי תחום לימוד ותואר מקבלי תארים מאוניברסיטאות - 8.64לוח                                                          
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 וד,במכללות לפי תחום לימ במקצועות טכנולוגיים תואר ראשון: מספר מקבלי 11 לוח

 16)מספרים מוחלטים, %( 

 

 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

אחוז שינוי 
 שנתי ממוצע

 
2006 -2013 

 10.8% 1,365 1,365 1,070 1025 894 698 666 מדעי הטבע ומדעי המחשב

 4.5% 2,730 3,214 2,652 2,389 2,272 2,116 2,008 הנדסה ואדריכלות

 6.3% 4,095 4,579 3,722 3,414 3,166 2,814 2,674 צועות טכנולוגייםסך מקבלי תואר ראשון במק

 
 

 מקבלי תואר ראשון במקצועות טכנולוגיים התפלגות

  33% 30% 29% 30% 28% 25% 25% מדעי הטבע ומדעי המחשב

  67% 70% 71% 70% 72% 75% 75% הנדסה ואדריכלות

 

מדעי הטבע אילו בבשנה ו 4.4% –אדריכלות צמח בכ תחום טכנולוגי הנדסה ומספר מקבלי תואר ראשון ב

 בשנה.  11% –צמח בכ מספר מקבלי התואר  ומדעי המחשב

                                                        
 מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין  - 3.7לוח  ל,השכלה גבוהה בישראמקור נתונים: למ"ס,  16

 (2013/14) תשע"ד, לפי תחום לימוד ותוארמהמכללות האקדמיות מקבלי תארים  - 8.66לוח                                                          
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 שיעור מקבלי תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים בשנה ראשונה לפי מוסד לימודים ותחום  לימוד

 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי מחשב

 מתמטיקה, ים בשנה הראשונה הינם עבור הנתונים עבור מקבלי תואר ראשון וסטודנטים שלומד

 יחד. סטטיסטיקה ומדעי מחשב

 .הנתונים עבור משך הלימודים מחולקים לשני תחומים: מתמטיקה וסטטיסטיקה ומדעי המחשב 

  לצורך חישוב שיעור מקבלי תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים בשנה ראשונה נעשה שיקלול עבור

 משך הלימודים.

  ראשון מתוך סך כל הסטודנטים בשנה ראשונה חושב כיחס בין מקבלי תואר שיעור מקבלי תואר

(. t -לבין מספר סטודנטים שלומדים בשנה ראשונה בזמן )משך הלימודים  t ראשון בנקודת זמן 

 מספר סטודנטים שלומדים בשנה ראשונה חושב כממוצע. 4.5או  3.5במידה ומשך הלימודים הינו 

 

 , לפי אוניברסיטהמתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי מחשבתואר ראשון ב: מקבלי 12לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 217 176 182 174 178 133 156 130 130 175 183 170 אוניברסיטת בן גוריון

 123 184 163 163 207 183 248 220 326 451 459 449 אוניברסיטת בר אילן

 222 253 232 231 188 267 233 231 256 258 297 288 אוניברסיטת חיפה

 224 231 212 223 209 216 186 193 136 243 204 248 אוניברסיטת תל אביב

 150 137 125 137 156 138 136 140 154 170 174 203 האוניברסיטה העיברית

 144 133 133 147 142 118 143 169 196 212 218 236 הטכניון

 1,080 1,114 1,047 1,075 1,080 1,055 1,102 1,083 1,198 1,509 1,535 1,594 סה"כ

 

ברסיטת יבכל האוניברסיטאות למעט אונ מספר מקבלי תואר ראשוןסך כל ב 30% - חריפה של כנמדדה ירידה 

 ואוניברסיטת ת"א.  בו גוריון
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 –תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה יעור מקבלי : ש13לוח 

, לפי אוניברסיטהמתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי מחשב 
17

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך הלימודים שם מוסד

 68% 55% 64% 58% 89% 66% 63% 4.0 אוניברסיטת בן גוריון

 48% 67% 68% 56% 72% 51% 68% 4.0 אוניברסיטת בר אילן

 58% 54% 44% 48% 45% 64% 43% 4.0 אוניברסיטת חיפה

 62% 78% 84% 77% 67% 73%  4.5 אוניברסיטת תל אביב

 51% 43% 40% 37% 46% 53% 38% 4.0 האוניברסיטה העיברית

 46% 45% 48% 69% 70% 45%  5.0 הטכניון

 57% 55% 55% 54% 61% 60% 53% 4.0 סה"כ

 

  57% - שיעור המצליחים לסיים תואר ראשון במועד עומד על כ - סטטיסטיקה ומדעי מחשב מתמטיקה,

 .מכלל הסטודנטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 מקורות נתונים: 17

  ומהמוסדות  מקבלי תארים מן האוניברסיטאותלמ"ס, פרסומים באתר הלשכה,  - 2002-2012 עבור השנים –מקבלי תואר ראשון

 האחרים להשכלה גבוהה

 השכלה גבוהה, חינוך והשכלה,תפריט ראשילמ"ס,  - 2013עבור שנת  – 

  ( 1ימוד נבחרים, )סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות במקצועות ל -למ"ס, שם הלוח  –סטודנטים בשנה ראשונה

 לפי מין ומוסד

  מחולל לוחות -השכלה גבוהה ושוק העבודה חברה, חינוך והשכלה,  -למ"ס, תפריט ראשי  –משך הלימודים –  

http://www.cbs.gov.il/reader/publications/education.html 

 

 

http://www.cbs.gov.il/reader/publications/education.html
http://www.cbs.gov.il/reader/publications/education.html
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 המדעים הפיזיקליים

  המדעים הפיזיקליים על פי נתונים של מקבלי תואר ראשון וסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה

 י כדור הארץ.כוללים את כימיה, פיזיקה, גאופיזיקה, גאולוגיה ומדע

 .הנתונים עבור משך הלימודים הינם עבור פיזיקה בלבד 

 

 תואר ראשון במדעים הפיזיקליים, לפי אוניברסיטה: מקבלי 14לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 57 103 85 76 82 108 134 136 120 92 79 72 אוניברסיטת בן גוריון

 51 69 78 90 80 97 135 146 101 68 81 75 אוניברסיטת בר אילן

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אוניברסיטת חיפה

 167 110 97 107 114 102 124 140 161 101 118 118 אוניברסיטת תל אביב

 171 220 194 217 235 231 197 189 211 206 178 165 האוניברסיטה העיברית

 79 104 80 96 82 90 113 128 107 103 45 62 הטכניון

 525 606 534 586 593 628 703 739 700 570 501 492 סה"כ

 

בוגרים חלה ירידה הדרגתית במספר מסיימי תואר  739עם  2006שנת לאחר צמיחה עקבית שהגיעה לשיא ב

 .  2013שנת בוגרים ב 525ראשון במדעים הפיזיקאליים עד ל

 

 –תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה : שיעור מקבלי 15לוח 

 המדעים הפיזיקליים, לפי אוניברסיטה 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך לימודים שם מוסד

 41% 68% 52% 48% 51% 58%  4.5 אוניברסיטת בן גוריון

 57% 82% 76% 80% 65% 63% 51% 4.0 אוניברסיטת בר אילן

         אוניברסיטת חיפה

 82% 74% 59% 59% 56% 47% 45% 4.0 אוניברסיטת תל אביב

 55% 71% 57% 58% 60% 66% 61% 3.5 האוניברסיטה העיברית

 57% 98% 93% 114% 86% 82%  4.5 הטכניון

 59% 75% 57% 63% 61% 67% 58% 4.0 סה"כ

 

 עומד על כ 2013בשנת שיעור המצליחים לסיים תואר ראשון במועד התקני , תנודתי  -  המדעים הפיזיקליים

 .מכלל הסטודנטים שהתחילו ללמוד לתואר הראשון  59%
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 :המדעים הביולוגיים

  המדעים הביולוגיים על פי נתונים של מקבלי תואר ראשון וסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה

 יה, ביופיזיקה, מדעי המוח, אקולוגיה ומדעי הרפואה.כוללים את ביולוגיה, גנטיקה, ביוכימ

  שכולל את ביולוגיה, ביוכימיה,  תחום מדעי הטבעהנתונים עבור משך הלימודים הינם עבור

 18ביופיזיקה, מדעי המוח, אקולוגיה, כימיה, חקלאות, מדעי המזון, ביוטכנולוגיה ועוד.

 

 במדעים הביולוגיים, לפי אוניברסיטהתואר ראשון : מקבלי 16לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 124 151 140 141 154 156 149 149 149 144 150 122 אוניברסיטת בן גוריון

 187 197 243 242 333 282 258 263 274 275 191 182 אוניברסיטת בר אילן

 31 43 41 44 45 58 56 57 39 20 38 25 אוניברסיטת חיפה

 245 260 253 215 256 290 288 339 362 305 318 230 אוניברסיטת תל אביב

 145 150 141 132 154 165 160 170 206 237 256 216 האוניברסיטה העיברית

 42 55 53 54 81 77 83 95 82 78 64 55 הטכניון

 774 856 871 828 1,023 1,028 994 1,073 1,112 1,059 1,017 830 סה"כ

 

חלה ירידה במספר מסיימי תואר ראשון במדעים + בוגרים לשנה 1000והתייצבות על כלאחר צמיחה 

 .  2013בוגרים ב 774עד ל ביולוגיים ה

 

 –תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה : שיעור מקבלי 17לוח 

 הביולוגיים, לפי אוניברסיטההמדעים  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך הלימודים שם מוסד

 63% 69% 62% 61% 62% 63% 68% 3.5 אוניברסיטת בן גוריון

 72% 74% 77% 61% 81% 82% 79% 3.5 אוניברסיטת בר אילן

 40% 51% 46% 65% 99% 108%  4.5 אוניברסיטת חיפה

 51% 54% 62% 56% 57% 61% 64% 3.5 אוניברסיטת תל אביב

 45% 50% 52% 45% 44% 62% 55% 3.0 האוניברסיטה העיברית

 45% 65% 70% 64% 78% 79% 73% 4.0 הטכניון

 54% 60% 63% 55% 65% 69% 68% 3.5 סה"כ

 

 מכלל הסטודנטים שהתחילו ללמוד לתואר הראשוןשיעור המצליחים לסיים תואר ראשון במועד התקני , 

  2013שנת ב %45 - כל  2007שנת ב %68 - מכ ,  רידהבי

                                                        
 ראה: מחולל לוחות של השכלה גבוהה, סיווג מקצועות לימוד לפי תחום לימוד 18
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 הנדסה ואדריכלות

 

  הנתונים עבור מקבלי תואר ראשון וסטודנטים שלומדים בשנה הראשונה הינם עבור הנדסה

 ואדריכלות יחד.

 :ואדריכלות ועיצוב. משך הלימודים  הנדסה הנתונים עבור משך הלימודים מחולקים לשני תחומים

 שנים.   4אילן בתחום הנדסה ואדריכלות הונח ברמה של  באוניברסיטת בר

 

 תואר ראשון בהנדסה ואדריכלות, לפי אוניברסיטה: מקבלי 18לוח 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 1,225 1,201 1,174 1,057 916 874 880 978 954 859 835 775 אוניברסיטת בן גוריון

 94 81 131 114 96 67 72 64 70 0 0 0 אוניברסיטת בר אילן

             אוניברסיטת חיפה

 522 434 421 444 428 506 416 478 439 373 363 436 אוניברסיטת תל אביב

 56 45 33 38 46 33 22 16 18 36 17 0 האוניברסיטה העיברית

 1,241 1,217 1,168 1,210 1,206 1,139 1,073 1,184 1,263 1,264 1,277 1,309 הטכניון

 3,138 2,978 2,927 2,863 2,692 2,619 2,463 2,720 2,744 2,532 2,492 2,520 סה"כ

 

באוניברסיטת בן  נמדדה עליה הדרגתית בכמות הבוגרים השנתית . רוב העליה בכמות הבוגרים מתרחשת

 גוריון.

 

 –תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה : שיעור מקבלי 19לוח 

 הנדסה ואדריכלות, לפי אוניברסיטה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך הלימודים שם מוסד

 85% 74% 79% 79% 81% 73% 75% 4.0 אוניברסיטת בן גוריון

 98% 73% 99% 84% 70% 83% 80% 4.0 אוניברסיטת בר אילן

         אוניברסיטת חיפה

 83% 71% 69% 75% 67% 83%  5.0 אוניברסיטת תל אביב

 57% 42% 32% 52% 58% 63% 88% 4.0 האוניברסיטה העיברית

 85% 89% 82% 89% 95% 84%  5.0 הטכניון

 80% 81% 82% 87% 83% 81%  5.0 סה"כ

 

 י , מכלל הסטודנטים שהתחילו ללמוד לתואר הראשוןשיעור המצליחים לסיים תואר ראשון במועד התקנ

 . %80יציב ועומד על למעלה מ
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 רפואה:

 

 תואר ראשון ברפואה, לפי אוניברסיטה: מקבלי 20לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 70 71 76 69 62 69 68 76 62 66 58 62 אוניברסיטת בן גוריון

             אוניברסיטת בר אילן

             אוניברסיטת חיפה

 150 118 117 117 120 145 127 150 133 118 110 124 אוניברסיטת תל אביב

 216 221 154 154 152 158 161 149 150 154 134 141 האוניברסיטה העיברית

 107 104 82 89 97 74 86 64 71 66 72 61 הטכניון

 543 514 429 429 431 446 442 439 416 404 374 388 סה"כ

 

 

 –תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה : שיעור מקבלי 21לוח 

 רפואה, לפי אוניברסיטה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך הלימודים שם מוסד

 86% 95% 109% 90% 85% 100% 99% 3 ן גוריוןאוניברסיטת ב

         אוניברסיטת בר אילן

         אוניברסיטת חיפה

 121% 89% 114% 119% 132% 112% 123% 3 אוניברסיטת תל אביב

 85% 89% 89% 92% 81% 100% 97% 3 האוניברסיטה העיברית

 109% 120% 104% 109% 109% 104% 113% 3 הטכניון

 98% 95% 101% 101% 98% 104% 107% 3 סה"כ
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 :*טכנולוגייםהמקצועות הכלל 

 

 תואר ראשון במקצועות הטכנולוגיים, לפי אוניברסיטה: מקבלי 22לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 1,693 1,702 1,657 1,517 1,392 1,340 1,387 1,469 1,415 1,336 1,305 1,201 אוניברסיטת בן גוריון

 455 531 615 609 716 629 713 693 771 794 731 706 אוניברסיטת בר אילן

 253 296 273 275 233 325 289 288 295 278 335 313 אוניברסיטת חיפה

 1,308 1,153 1,100 1,106 1,127 1,259 1,141 1,300 1,231 1,140 1,113 1,156 אוניברסיטת תל אביב

 738 773 647 678 743 725 654 664 739 803 759 725 האוניברסיטה העיברית

 1,613 1,613 1,516 1,596 1,608 1,498 1,498 1,640 1,719 1,723 1,676 1,723 הטכניון

 6,060 6,068 5,808 5,781 5,819 5,776 5,704 6,054 6,170 6,074 5,919 5,824 סה"כ

 .  הנדסה ואדריכלות,רפואה, המדעים הביולוגיים ,המדעים הפיזיקליים ,מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשבים כאמור את:  כולל *

 נמדדה יציבות במספר מקבלי תואר ראשון בכלל המקצועות הטכנולוגיים.

 

 

 במקצועות הטכנולוגיים תואר ראשון : שיעור מקבלי 23לוח 

 לפי אוניברסיטה –כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה  מתוך סך

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 שם מוסד

 81% 74% 77% 75% 80% 73% אוניברסיטת בן גוריון

 65% 72% 78% 65% 74% 67% אוניברסיטת בר אילן

 55% 53% 45% 50% 50% 69% אוניברסיטת חיפה

 78% 75% 77% 77% 70% 79% אוניברסיטת תל אביב

 72% 75% 63% 61% 64% 78% האוניברסיטה העיברית

 80% 87% 81% 91% 96% 82% הטכניון

 74% 76% 74% 75% 77% 78% סה"כ

 

 

 שיעור המצליחים לסיים תואר ראשון במועד התקני, מכלל הסטודנטים שהתחילו ללמוד לתואר הראשון

 . %75יציב ועומד על כ 

 

תנאי לבין שמקורם במגזר ההיי טק לחצי הביקוש נה א' מול המכללות והתחרות על תלמידי שלקשר בין 

 .לבין סטודנטים שנה א'   Iיחס בין בוגרי תואר קבלה / איכות הוראה וכתוצאה על 
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 השוואה עם מדעי החברה:

 

 תואר ראשון במדעי החברה, לפי אוניברסיטה: מקבלי 24לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

 1,029 1,018 1,077 1,025 1,128 992 1,092 1,133 1,078 882 906 901 אוניברסיטת בן גוריון

 3,494 2,975 3,227 3,348 2,900 2,676 2,513 2,705 2,600 2,227 2,179 2,367 אוניברסיטת בר אילן

 598 751 897 737 851 957 935 998 860 839 940 848 אוניברסיטת חיפה

 711 641 608 667 767 680 639 745 759 664 720 714 אוניברסיטת תל אביב

 688 780 739 803 826 684 738 736 746 704 677 746 האוניברסיטה העיברית

 23 33 39 31 35 23 28 33 25 40 23 30 הטכניון

 6,543 6,198 6,587 6,611 6,507 6,012 5,945 6,350 6,068 5,356 5,445 5,606 סה"כ

 

 

 

 –תואר ראשון מתוך סך כל הסטודנטים שלומדים בשנה ראשונה : שיעור מקבלי 25לוח 

 מדעי החברה, לפי אוניברסיטה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך הלימודים שם מוסד

 68% 70% 73% 66% 70% 61% 66% 3.5 אוניברסיטת בן גוריון

 106% 84% 87% 91% 79% 82% 83% 3.0 אוניברסיטת בר אילן

 52% 58% 71% 52% 63% 71% 56% 3.5 אוניברסיטת חיפה

 57% 55% 57% 58% 63% 55% 48% 4.0 אוניברסיטת תל אביב

 48% 52% 49% 51% 53% 48% 52% 3.5 האוניברסיטה העיברית

 110% 127% 139% 148% 159% 105% 108% 4.0 הטכניון

 74% 69% 73% 71% 70% 68% 65% 3.5 סה"כ

 

יחס יחסית קבוע בין בוגרים לבין סטודנטים של שנה א'. - האוניברסיטה העברית, תל אביב, בן גוריון
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 :השוואה עם משפטים

 

 תואר ראשון במשפטים, לפי אוניברסיטה: מקבלי 26לוח 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 שם מוסד

             אוניברסיטת בן גוריון

 165 187 192 170 179 167 143 152 203 195 226 176 אוניברסיטת בר אילן

 126 113 152 127 161 242 219 205 187 135 231 143 אוניברסיטת חיפה

 142 170 154 204 219 291 320 294 276 315 369 379 אוניברסיטת תל אביב

 204 208 191 236 182 232 185 191 181 192 202 200 האוניברסיטה העיברית

             הטכניון

 637 678 689 737 741 932 867 842 660 837 1,028 898 סה"כ

 

 

 

 

 בשנה ראשונהמשפטים ל הסטודנטים שלומדים מתוך סך כבמשפטים תואר ראשון : שיעור מקבלי 27לוח 

 לפי אוניברסיטה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 משך הלימודים שם מוסד

         אוניברסיטת בן גוריון

 88% 96% 95% 92% 116% 110% 97% 4 אוניברסיטת בר אילן

 65% 59% 141% 42% 70% 97% 83% 4 אוניברסיטת חיפה

 61% 74% 75% 94% 83% 96% 106% 4 אביבאוניברסיטת תל 

 88% 68% 74% 81% 78% 84% 75% 4 האוניברסיטה העיברית

         הטכניון

 75% 74% 89% 74% 84% 95% 91% 4 סה"כ
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 ומדעי מחשב מדעי הטבע -במכללות מקבלי תואר ראשון 

 

 

, לפי מכללהמחשבהומדעי  תואר ראשון במדעי הטבע: מקבלי 28לוח 
19

 

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

 279 163 151 129 96 95 יפו-המכללה האקדמית של תל אביב

 201 142 114 117 105 140 חי-המכללה האקדמית תל

 154 100 99 107 65 0 המסלול האקדמי המכללה למינהל

 122 93 89 73 41 56 מכון לב -בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 

 116 102 111 80 24 38 מכון טכנולוגי חולון

 113 101 105 99 110 68 המרכז האקדמי רופין

 86 82 66 42 41 47 המרכז הבינתחומי בהרצלייה

 84 88 90 90 100 100 המכללה האקדמית הדסה ירושלים

 81 96 90 78 47 43 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 52 45 47 47 39 44 ת נתניההמכללה האקדמי

 26 21 25 32 29 35 המכללה האקדמית ספיר

 25 24 25    המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

 13 13 13    המכללה האקדמית אשקלון

 8      המכללה האקדמית אחווה

 5      המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה

 1,365 1,070 1,025 894 698 666 סה"כ

 

 

 .נמדדה עליה הדרגתית עד כדי הכפלת כמות הבוגרים

                                                        
 (1מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מוסד ותחום לימוד ) -מקור נתונים: למ"ס, פרסומים באתר הלשכה, שם הלוח  19
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 הנדסה ואדריכלות:במקצועות המקבלי תואר ראשון   -התפתחות היצע המכללות  

 

 תואר ראשון בהנדסה ואדריכלות, לפי מכללה: מקבלי 29לוח 

 

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

 728 487 420 440 394 364 להנדסה סמי שמעון המכללה האקדמית

 525 424 424 330 313 326 המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה

 394 464 381 381 390 376 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 367 127 142 116 106 122 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

 351 324 283 225 193 164 המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב -אפקה 

 235 247 250 291 255 188 מכון טכנולוגי חולון

 218 198 198 221 247 228 בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב -שנקר 

 173 153 121 122 115 139 מכון לב -בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 

 136 142 99 67 49 46 המרכז האקדמי רופין

 64 61 54 58 54 55 לאמנות ועיצוב, ירושליםאקדמיה  -בצלאל 

 23 25 17 21 0 0 המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

 3,214 2,652 2,389 2,272 2,116 2,008 סה"כ

 

 

כמות הבוגרים ב 60%עליה של כעד כדי  2013ו 2012בשנים וקפיצת מדרגה דו שלבית נמדדה עליה הדרגתית 

. 2012 - 2006בין השנים 
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 *טכנולוגייםהמקצועות ת היצע המכללות בהתפתחו

 מקצועות טכנולוגיים כוללים את מדעי הטבע ומדעי המחשב והנדסה ואדריכלות.

 

 טכנולוגיים, לפי מכללההתואר ראשון במקצועות : מקבלי 30לוח 

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

 728 487 420 440 394 364 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 530 424 424 330 313 326 המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה

 475 560 471 459 437 419 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 367 127 142 116 106 122 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

 351 324 283 225 193 164 המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב -אפקה 

 351 349 361 371 279 226 מכון טכנולוגי חולון

 295 246 210 195 156 195 מכון לב -בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 

 279 163 151 129 96 95 יפו-המכללה האקדמית של תל אביב

 249 243 204 166 159 114 המרכז האקדמי רופין

 218 198 198 221 247 228 בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב -שנקר 

 201 142 114 117 105 140 חי-המכללה האקדמית תל

 154 100 99 107 65 0 המסלול האקדמי המכללה למינהל

 86 82 66 42 41 47 המרכז הבינתחומי בהרצלייה

 84 88 90 90 100 100 המכללה האקדמית הדסה ירושלים

 64 61 54 58 54 55 אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים -בצלאל 

 52 45 47 47 39 44 המכללה האקדמית נתניה

 26 21 25 32 29 35 המכללה האקדמית ספיר

 25 24 25 0 0 0 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

 23 25 17 21 0  המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

 13 13 13 0 0  המכללה האקדמית אשקלון

 8      המכללה האקדמית אחווה

 4,579 3,722 3,414 3,166 2,814 2,674 סה"כ

 

. 2012 - 2006בין השנים כמות הבוגרים ב 71%גידול  של כעד כדי בקפיצות מדרגה נמדדה עליה הדרגתית 
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 תואר ראשון במדעי החברה, לפי מכללה: מקבלי 31לוח 

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

 1126 1166 854 848 554 528 האוניברסיטאי אריאל בשומרון המרכז

 988 973 938 811 704 735 המסלול האקדמי המכללה למינהל

 714 640 706 707 622 847 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

 564 332 329 187 135  המכללה האקדמית אשקלון

 554 441 305 178 123 119 המרכז הבינתחומי בהרצלייה

 524 533 439 415 283 416 יפו-המכללה האקדמית של תל אביב

 348 353 354 301 229 144 המכללה האקדמית ספיר

 333 291 308 255 331 215 חי-המכללה האקדמית תל

 203 170 187 192 159 199 המרכז האקדמי רופין

 180 164 139 138 145 151 המכללה האקדמית נתניה

 75 36 13    מי פרסהמרכז האקד

 69 9     יהודה-המרכז ללימודים אקדמיים באור

 16      המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

 5,694 5,108 4,572 4,032 3,285 3,354 סה"כ

 

 

 תואר ראשון במשפטים, לפי מכללה: מקבלי 32לוח 

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 שם מוסד

 909 1040 1007 1126 916 697 יה האקדמית אונוהקר

 486 375 290 262 272 318 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 455 439 444 355 353 336 המרכז הבינתחומי בהרצלייה

 410 449 386 730 419 355 המסלול האקדמי המכללה למינהל

 356 320 384 315 292 285 המכללה האקדמית נתניה

 303 326 312 305 333 287 המכללה ללימודי משפט -משפט מכללת שערי 

 203      המרכז האקדמי כרמל

 57      המכללה האקדמית ספיר

 3,179 2,949 2,823 3,093 2,585 2,278 סה"כ

 

 

במבחני המעבר? בציפיות ? באיכות  ? להשלים בדיקה של: הבדל בתכנים בתוכניות הלימוד, בתנאי הקבלה

    וניטין של סגל הוראה? במוטיבציה של סגל ההוראה , בדגש שמושם על איכות ההוראה?ההוראה או המ
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 :הבוגרים במקצועות טכנולוגיים ביחס לכוח העבודה בענפי היי טקהתפתחות כמות 

 

כללית, הסטודנטים במקצועות טכנולוגיים מהווים עיקר ההיצע העונה על ביקוש חברות העוסקות במו"פ. 

י ושלישי וחלק מבוגרי תואר ראשון מהווים עיקר ההיצע למשרות מו"פ של חברות העוסקות בעלי תואר שנ

 במו"פ.

 

 

  �    �   ��    �                                 משתנה
     
  �  

     
  �  

 3.0% 4.0% 228,419 214,460 214,943 208,362 202,642 217,139 207,295 195,474 177,393 161,000 משרות במגזר ההיי טק

                        

 5.4% 6.4% 244100 262,700 235,200 222,300 198,000 239,000 190500 166900 141400 139,300 משרות בחברות מו"פ

 5.1% 5.4%    ,   �  ,      ,    � ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,   משרות מו"פ

 משרות המו"פ  %
                                           בחברות העוסקות במו"פ

 

 

במשרות  6.4% –במשרות במגזר ההיי טק וכ  4% –חל גידול ממוצע שנתי של כ  2013 – 2004בין השנים 

מכלל המשרות בחברות  %30 –משרות עובדי המו"פ מהוות קרוב ל  ניתן לראות ש  בחברות העוסקות במו"פ.

 . במו"פ העוסקות
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 )כלל התארים( ומלאי כוח האדם בחברות העוסקות במו"פ טכנולוגיכ"א : התפתחות היצע 33לוח 

2013 - 2004שנים 
20

 

  �  -      �  -     * �    �   ��    �                                 משתנה

 3.6% 2.9%- 2,499 2,502 2,331 2,315 2,172 2,037 2,024 2,398 3,000 3,268 מתמטיקה,  סטטיסטיקה ומדעי המחשב

 2.1%- 2.3% 1,068 1,113 1,140 1,164 1,163 1,250 1,213 1,144 1,009 874 המדעים הפיסיקליים

 2.1%- 0.9% 2,057 2,075 2,081 2,215 2,242 2,261 2,296 2,217 2,050 1,898 המדעים הביולוגיים

 5.0% 3.3% 7,206 6,970 6,550 6,058 5,929 5,570 5,610 6,010 5,934 5,371 הנדסה ואדריכלות

I - )2.8% 1.3% 12,829 12,660 12,102 11,752 11,506 11,118 11,143 11,769 11,993 11,411 מדע וטכנולוגיה )ללא רפואה וחקלאות 

 5.4% 6.4% 244,100 262,700 235,200 222,300    ,  � 239,000 190,500 166,900 141,400 139,300 משרות בחברות מו"פמלאי 

 5.1% 5.4% 67,900 68,701 62,975 56,310 55,588 55,502 56,800 50,300 47,000 42,400 משרות מו"פמתוכם ,  -

 7.1% 15.0% 28,400 27,100 23,650 20,600 21,600 18,700 15,900 12,100 10,500 8,100 משרות מו"פ במרכזי מו"פ -

        ,      ,      ,�     ,      ,      ,      ,       בעלות זרה –משרות מו"פ  -

        ,    � ,   �  ,      ,      ,      ,   �  ,       בעלות מקומית –משרות מו"פ  -

 5.3% 4.8% 5.1% 5.3% 5.8% 4.7% 5.8% 7.0% 8.4% 8.2% חברות מו"פבמשרות מתוך מקבלי תואר  %
 

 

 18.9% 18.4% 19.2% 20.9% 20.6% 20.0% 19.6% 23.3% 25.5% 26.9%  משרות מו"פכמות מקבלי תואר מתוך  %
 

 

 

                                                        
 מקורות נתונים: 20

  רכזי, חינוך, מקבלי תארים בהשכלה גבוהה.למ"ס, מאגר נתונים מ – 2004-2012עבור השנים  –מקבלי תארים 

 נעשה חישוב מיוחד: 2013* מכיוון שבמאגר המרכזי אין נתונים עבור מקבלי התארים בשנת 

 .2013על סמך נתונים מהשנתונים עבור מקבלי התארים לפי תחום לימודים חושב שיעור שינוי לשנת . 1

 .2012שנת  שיעור שינוי שחושב הוכפל במספר מקבלי תארים של. 2
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 ביקוש למקצועות טכנולוגיים והשכר  -התחרות על כוח האדם האיכותי  .2.4

 :נתונים על

 קצב הגידול בכמות המבוקשת. 

 השכלה גבוהה.קצב הגידול בכמות המוצעת ע"י מערכת  

  .דול השכרקצב גי

 ישראל לעומת ארה"ב

 הודו, אוקראינה, סרביהישראל לעומת מדינות כמו 
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 תעשייה מול אקדמיה  -תחרות על כוח האדם האיכותי  .2.5

כאמור, ישראל מתאפיינת בהיקף גבוה של כוח האדם העוסק במחקר ופיתוח )חוקרים( ביחס למועסקים / 

 אוכלוסייה. 

 

 .במקום התעסוקה של החוקריםים מהותיים בשני העשורים האחרונים חלים שינוי

 

עד בממוצע שנתי  16% –צמח היקף כוח האדם העוסק במו"פ בתעשייה בקצב ניכר של כ  2000 – 1997בשנים 

התאושש והאינתיפאדה השנייה,  קום-הדוטת משבר בתקופ ירדקום, -בועת הדוטהגיע לשיא ערב התרסקות ש

  .  2012 – 2004נים בש 4.5% –וצומח בקצב שנתי ממוצע של כ 

 

מיליון אנשים 1 -היקף כוח אדם העוסק במו"פ ל  -ניתוח השוואתי  - מגזר עסקי: 14תרשים 
21 
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( וסין )קצב גידול ממוצע שנתי 8%מדינות כמו קוראה וסנגפור )קצב גידול ממוצע שנתי של  2012 – 2004בשנים 

 ה משמעותי בכוח האדם העוסק במו"פ במגזר העסקי.( מתאפיינות בקצב צמיח17%של 

 

                                                        
  )WB ,Eurostat (innovation/data/database-technology-http://ec.europa.eu/eurostat/web/science –ו   OECDמקור הנתונים:  21

Research and development (R&D) personnel include all persons employed directly in R&D activities, such as technicians 

and support staff in addition to researchers. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database
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 מיליון אנשים 1 -היקף כוח האדם העוסק במו"פ ל  -: מוסדות להשכלה גבוהה 15תרשים 
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. 2011עד שנת  1994ת מאז שנ התמדההשכלה גבוהה ירד בבישראל היקף כוח אדם העוסק במו"פ במוסדות ל

השכלה בהיקף כוח אדם העוסק במו"פ במוסדות ל 18%בה חלה עלייה של  2012מגמת ירידה זו נשברה בשנת 

 .גבוהה

           

 מיליון אנשים 1 -היקף כוח אדם העוסק במו"פ ל  -ניתוח השוואתי : 16תרשים                                 
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 מיליון אנשים 1 -היקף כוח אדם העוסק במו"פ ל  -: מוסדות להשכלה גבוהה 34לוח 

Country_D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

יםמיליון אנש �היקף כוח אדם העוסק במו"פ פר  -מוסדות להשכלה גבוהה   

Israel 1,582 1,538 1,510 1,495 1,468 1,474 1,430 1,341 1,300 1,270 1,263 1,256 1,201 1,196 1,187 1,403 1,405 

Europe 1,146 1,174 1,196 1,261 1,303 1,322 1,327 1,330 1,362 1,393 1,445 1,485 1,530 1,551 1,550 1,567 1,569 

Scand 1,911 1,989 2,073 2,110 2,137 2,314 2,387 2,452 2,308 2,309 2,389 2,445 2,554 2,693 2,644 2,753 2,697 

Canada 1,498 1,465 1,462 1,467 1,490 1,509 1,638 1,711 1,763 1,758 1,829 1,879 1,790 1,988 2,039 2,052 
 

China 135 136 140 126 135 142 147 164 174 185 193 201 207 217 223 232 239 

Japan 1,763 1,781 1,797 1,797 1,788 1,547 1,574 1,629 1,641 1,674 1,682 1,421 1,444 1,470 1,504 1,529 1,632 

Kor_Sing 1,222 1,469 1,531 1,624 1,486 1,603 1,802 1,785 1,834 1,913 2,490 2,448 2,744 2,988 2,986 3,104 
 

 יחסית לישראל

Israel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Europe 72% 76% 79% 84% 89% 90% 93% 99% 105% 110% 114% 118% 127% 130% 131% 112% 112% 

Scand 121% 129% 137% 141% 146% 157% 167% 183% 178% 182% 189% 195% 213% 225% 223% 196% 192% 

Canada 95% 95% 97% 98% 101% 102% 115% 128% 136% 138% 145% 150% 149% 166% 172% 146%  

China 9% 9% 9% 8% 9% 10% 10% 12% 13% 15% 15% 16% 17% 18% 19% 17% 17% 

Japan 111% 116% 119% 120% 122% 105% 110% 121% 126% 132% 133% 113% 120% 123% 127% 109% 116% 

Kor_Sing 77% 96% 101% 109% 101% 109% 126% 133% 141% 151% 197% 195% 228% 250% 252% 221%  

דנמרק, שבדיה,  –צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, ספרד, אירלנד. מדינות סקנדינביות מיוצגות על ידי  –* אירופה כוללת 
 סינגפור, יפן וסין.  -נורבגיה, פינלנד. מדינות אסיה מיוצגות על ידי קוראה 

 

מוסדות בקף כוח אדם העוסק במו"פ עליה משמעותית בהימתרחשת אה, סנגפור ומדינות סקנדינביות יקור ב

 .בוההגלהשכלה 

 

ברמה בינלאומיות  מוסדות להשכלה גבוההבקף כוח אדם העוסק במו"פ הממצא לגבי המגמות הנצפות בהי

 מעורר שאלות לגבי:

  טכנולוגיות של צבא( על כוח האדם תחרות של חברות רב לאומיות באקדמיה )ויחידות עילית

 האיכותי באמצעות שכר.

 תרומה של חברות רב לאומיות ל( יצירתיותCreativity )–  זרם רעינות במשק )באמצעותpool  היזמים

 וחברות סטארט אפ(.

 

 לאוניברסיטאות והשפעת הירידה על יכולת האקדמיה להתחרות על כוח  ממשלה ירידה בתקציבי

 (.מוחות ריחת)באדם איכותי 

 ך: האם האם נדרש / אפשרי "לשמר" היקף מסוים של חוקרים וח ארוובטרווח / הפסד למשק ב

 איכותיים באקדמיה? 

 

 .מדיניות
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 חברות בבעלות מקומית אשר התאפיינו בצמיחה יוצאת דופן:

 לוגיותחברות הטכנוה 500מיקומן של חברות ישראליות בדירוג שנתי של : 35לוח 

שהן בעלות צמיחה יוצאת דופן )אירופה, מזרח, אפריקה(
22 

 2015 2014 2013 2012 2011 שם החברה
 מספר
 הופעות

adCore 
    

305 1 

Agent Video Intelligence 328 
 

493 
 

 2 

AlgoSec 131 198 292 
 

 3 

anyoption 
   

73  1 

Babylon 
 

416 156 
 

 2 

BroadLight 377 
   

 1 

Celeno Communications 
   

8 99 2 

Checkmarx 
  

69 127 173 3 

Clarizen 
  

12 68 340 3 

Clictale 
  

19 
 

 1 

Compugen 
   

123  1 

Crossrider 
    

29 1 

CTERA 
    

407 1 

cVidya 301 356 
  

 2 

EndyMed (AppliSonix) 
  

25 
 

 1 

Exalenz Bioscience 
   

205  1 

ezchip 263 
   

 1 

Hiro Media 
   

7 11 2 

Imperva 
 

422 
  

 1 

InnerActive 
    

401 1 

JFrog 
    

134 1 

Kamada 
 

456 424 418  3 

Kenshoo 16 
   

 1 

Kontera 239 
   

 1 

Leverate 
   

48  1 

magicJack VocalTec 
  

382 
 

 1 

Magisto 
   

65 16 2 

Mazor Robotics 32 60 79 119 429 5 

Mellanox Technologies 
  

411 
 

 1 

Mobileye 
    

146 1 

                                                        
 Deloitte, Technology Fast 500ראה:  22

TM 

http://fast50.deloitte.com.tr/UserFiles/pdf/2011_fast500_emea_report.pdf  

http://images.carismar.com/files/fast_500_emea_ranking_2012.pdf  

ranking.pdf-winners-0132-500-Fast-Event-Telecommunications/dttl_TMT-Media-https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology  

ranking.pdf-2014-f500-emea-tmt-lecommunications/gxTe-Media-http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology  

rankings.pdf-2015-fast500-emea-tmt-deloitte-Telecommunications/gx-Media-tte/global/Documents/Technologyhttp://www2.deloitte.com/content/dam/Deloi  

http://fast50.deloitte.com.tr/UserFiles/pdf/2011_fast500_emea_report.pdf
http://fast50.deloitte.com.tr/UserFiles/pdf/2011_fast500_emea_report.pdf
http://images.carismar.com/files/fast_500_emea_ranking_2012.pdf
http://images.carismar.com/files/fast_500_emea_ranking_2012.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/dttl_TMT-Event-Fast-500-2013-winners-ranking.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/dttl_TMT-Event-Fast-500-2013-winners-ranking.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-emea-f500-2014-ranking.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-emea-f500-2014-ranking.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-deloitte-tmt-emea-fast500-2015-rankings.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-deloitte-tmt-emea-fast500-2015-rankings.pdf


 
 המשך בחינת תופעת הגלובליזציה

 

57 

 2015 2014 2013 2012 2011 שם החברה
 מספר
 הופעות

moblin 
   

184  1 

MyHeritage 
  

10 126 376 3 

myThings 25 11 2 17 390 5 

Natural Intelligence 
    

151 1 

ObserveIT 
 

26 113 
 

 2 

Optimal+ 
    

232 1 

OptimalTest 
 

43 
  

 1 

Panaya 
  

13 128  2 

Payoneer 
 

20 159 232  3 

Pontis 35 93 253 
 

 3 

Portnox 
  

99 
 

 1 

Promisec 82 
   

 1 

Red Bend Software 
 

406 
  

 1 

Roboteam 
    

97 1 

Sisense 
    

47 1 

SolarEdge 
    

215 1 

Songo 
    

278 1 

Stratasys 
    

264 1 

SundaySky 
    

101 1 

SuperDimension 246     1 

Superfish    3  1 

Syneron Dental Lasers 119     1 

Syneron Medical    454  1 

Taboola    2 5 2 

TandemG     443 1 

Taykey     48 1 

Telmap 85     1 

Trusteer   5   1 

Tufin Technologies 12 121    2 

Valens    4 280 2 

Waterfall Security Solutions    335  1 

Websplanet 15 30 220   3 

WhiteSmoke 332     1 

Winbuyer 189     1 

Wix    23 213 2 

Zerto Israel Software     3 1 

 66 28 22 20 14 18 שונות מספר חברות

  5.6% 4.4% 4% 2.8% 3.6% חברות    שיעור מתוך 
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 USPTO -ב  פטנטים ם מניתוח רישוםממצאי –התחרות על כוח האדם האיכותי  .2.6

 

את התפתחות היקף הפטנטים אשר הוגשו על ידי חברות וממציאים הפועלים בישראל ואושרו על  פרק זה מציג

 . נושאי מחקר נבחנים הם:USPTO –ידי לשכת פטנטים אמריקאית 

 

 היקף בסיס הממצאים ( במספרים מוחלטים וביחס לבוגרי תוארII במקצועות טכנולוגיים). 

 (.ומיות זרותבבעלות חברות רב לא)סה"כ / ים היקף הפטנט 

 ומקום תעסוקתם.הממצאים הסדרתיים  היקף 

  תופעת זליגת הידע בין החברות באמצעות הערכת היקף המעברים של הממצאים הסדרתיים בין

 החברות.

  ץחברות רב לאומיות זרותשפותחו בנרשמים הפטנטים בהם תחומים 

  חברה רב לאומית פעילה בו טכנולוגי בתחום משקל הפטנטים שנרשמו על ידי חברות בבעלות מקומית

 .בבעלות זרה
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 :מספרי פטנטים רשומים / חברות מגישות / ממצאים

 

 . USPTOפטנטים בלשכת  33,302 -חברות אשר פעלו ופועלות בישראל כ   4,618רשמו  2013 – 1955בין השנים 

 

 : רישום פטנטים לפי מגיש36לוח 

 שנת הגשה
 שםפטנט רשום על 

 החברה והממציא
 פטנט רשום על שם
 החברה בלבד

סה"כ מספר 
 פטנטים

שיעור הפטנטים שרשומים 
 על שם החברה והממציא

 מספר חברות 
 שרשמו פטנט *

על  איםימספר ממצ
 שמם נרשם פטנט **

�    – �    0 1,383 1,383 0% 46  0 

�  � – �     0 2,386 2,386 0% 142  0 

�  � – �    0 6,463 6,463 0% 510  0 

     5 1,494 1,499 0% 611 5 

   � 2 1,676 1,678 0% 686 2 

     24 1,609 1,633 1% 621 24 

     49 1,377 1,426 3% 539 49 

     74 1,414 1,488 5% 538 70 

     190 1,585 1,775 11% 561 182 

     345 1,646 1,991 17% 604 319 

     605 1,597 2,202 27% 584 499 

     987 1,332 2,319 43% 555 854 

     1,277 971 2,248 57% 524 1079 

  �  1,456 553 2,009 72% 396 1192 

  �� 1,414 284 1,698 83% 338 1118 

  �  989 58 1,047 94% 190 724 

  �  26 31 57 46% 26 23 

�    -   �  7,443 25,859 33,302 22% 4,618 5,035 

מספר  - 1990 – 1981, עבור התקופה 1980מספר חברות שרשמו פטנט בשנים אלה  עד   - 1980  – 1955תקופה ה* עבור 
מספר חברות שרשמו פטנט בשנים אלה  עד  - 1999 – 1991, עבור התקופה 1990חברות שרשמו פטנט בשנים אלה  עד שנת 

 . 1999שנת 

הגישו בקשות שאים סדרתיים ימכיוון שישנם ממצ 6,140 –ו מסתכם ב אינ 2013 – 2000אים לשנים יסה"כ ממצ **
 לרישום פטנטים במספר שנים. 

 

פטנטים בממוצע  1,600 –על ידי החברות הפועלות בישראל עלה מכ  USPTO –שנרשמים ב  מספר פטנטים

 . 2011 – 2006פטנטים בממוצע לשנים  2,100 -לכ  2005  – 2000לשנים 

 

חברות  640 –לכ  1990חברות בשנת  142 –עלה מכ  USPTO –עלות בישראל שרשמו פטנט ב הפו מספר החברות

 . 2011 – 2009חברות בממוצע בשנים  420 –וירד לכ  2002 – 2000בממוצע בשנים 
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 על שמם רשום פטנט גדל בקצב ניכר: איםיבסיס הממצ

  ביחס למספר  5יאים , הוא פי ממצ 557,  2008 – 2006מספר הממציאים על שמם רשום פטנט בשנים

 ממציאים. 100= 2005  – 2003הממציאים על שמם רשום פטנט בשנים 

  ממצאים( כפול מממוצע ממצאים  1,130) 2011 – 2009ממוצע ממציאים על שמם רשום פטנט בשנים

 ממצאים(. 557) 2008 – 2006על שמם רשום פטנט בשנים 

 

עלה משמעותית היקף  2000ממצא מעניין לפיו החל משנת מגלה  USPTOבחינת רישום הפטנטים בלשכת 

 2000עד שנת על שם הממציא ששותף לפיתוח הפטנט.  גםהפטנטים אשר רשומים על שם החברה המגישה ו

 . על ידי החברות שפעלו בישראל נרשמו על שם החברה בלבד USPTO –ב כלל הפטנטים שנרשמו 

הערך הכלכלי של פטנטים רשומים והתפתחות הסחר בנכסים אנו מניחים שהתופעה קשורה לעליה במודעות 

אינלטקטואליים. אלה  גורמים לממציאים לדרוש להיות רשומים יחד עם החברה כממציאים ולחברות להוסיף 

 את הרישום כחלק מההכרה ומתיגמול הממציא.

 

ממציאים על  4784,חברות העסיקו  836בה  2013 – 2000בהמשך הפרק אנו מתמקדים בתקופה שבין השנים 

 23.לא במסגרת חברהבאופן פרטי ורשמו פטנט נוספים אים יממצ 231פטנטים.  7,384שמם נרשו 

 

 : רישום פטנטים לפי בעלות וגודל החברה37לוח 

 סוג חברה
 פטנט רשום על שם

 החברה 
 והממציא *

 פטנט רשום על שם
 החברה בלבד

 סה"כ 
 פטנטים

ים שיעור הפטנט
שרשומים על שם 
 החברה והממציא

 47% 4,575 2,409 2,166 חברות גדולות  –בעלות זרה 

 47% 4,185 2,228 1,957 חברות אחרות –בעלות זרה 

 32% 1,665 1,124 541 חברות גדולות  –בעלות מקומית 

 40% 1,545 932 613 אקדמיה -בעלות מקומית 

 42% 5,739 3,344 2,395 חברות אחרות –בעלות מקומית 

     

 43% 17,709 10,037 7,672 סה"כ

מספר פטנטים רשומים מופיעים ללא שנת הגשה / שנת אישור. לכן יש פער בין מספר פטנטים רשומים על שם החברה * 
  והממציא בלוח זה לזה שהופיע בלוח למעליו.

 

 

                                                        
חברות שרשמו  3,053מתוך סך של  27% –, וכ 2013 – 1955שרשמו פטנטים בין השנים  חברות 4,618מתוך סך של  18% -מדובר בכ  23

 .2013 – 2000פטנטים בין השנים 

 .ממצאים רשמו בפטנט אך לא ידע שם החברה שהגישה אותו 326 .ממצאים שעל שמם רשום פטנט 5,035מתוך  94% -בכ מדובר 
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 רישום פטנטים  -ת רב לאומיו –חברות בבעלות זרה  14: 38לוח 

 שם חברה
 פטנט רשום על שם

 החברה 
 והממציא

 פטנט רשום על שם
 החברה 

 סה"כ 
 פטנטים

שיעור הפטנטים 
שרשומים על שם 
 החברה והממציא

APPLE, INC. 115 17 132 87% 

BROADCOM CORPORATION 73 86 159 46% 

BROADCOM ISRAEL RESEARCH LTD. 12 4 16 75% 

CISCO TECHNOLOGY, INC. 67 109 176 38% 

EMC (BENELUX) B.V., S.A.R.L. 3 11 14 21% 

EMC CORPORATION 40 27 67 60% 

EMC INTERNATIONAL COMPANY 18 2 20 90% 

GENERAL ELECTRIC COMPANY 31 54 85 36% 

GOOGLE, INC. 122 32 154 79% 

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 232 187 419 55% 

INTEL CORPORATION 235 698 933 25% 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT 782 699 1,481 53% 

MARVELL INTERNATIONAL LTD. 50 72 122 41% 

MARVELL ISRAEL (MISL) LTD. 101 192 293 34% 

MARVELL WORLD TRADE LTD. 56 24 80 70% 

MICROSOFT CORPORATION 84 57 141 60% 

QUALCOMM, INC. 55 49 104 53% 

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 37 41 78 47% 

SAP AKTIENGESELLSCHAFT 53 48 101 52% 

Total 2,166 2,409 4,575 47% 
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 רישום פטנטים -– בבעלות מקומיתחברות גדולות  24: 39לוח 

 סוג חברה
 פטנט רשום על שם

 רה החב
 והממציא

 פטנט רשום על שם
 החברה 

 סה"כ 
 פטנטים

שיעור הפטנטים 
שרשומים על שם 
 החברה והממציא

ALVARION LTD. 10 24 34 29% 

ARAD LTD. 3 1 4 75% 

AUDIO CODES LTD. 1 14 15 7% 

BIOSENSE WEBSTER (ISRAEL), LTD. 36 4 40 90% 

BIOSENSE WEBSTER, INC. 26 56 82 32% 

CHECKPOINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. 9 10 19 47% 

CSR TECHNOLOGY INC. (Zoran) 35 13 48 73% 

ECI TELECOM LTD. 19 80 99 19% 

ELBIT SYSTEMS ELECTRO-OPTICS ELOP LTD. 4 5 9 44% 

ELBIT SYSTEMS EW AND SIGINT - ELISRA LTD 4 1 5 80% 

ELBIT SYSTEMS LTD. 17 35 52 33% 

ELTA SYSTEMS LTD. 9 28 37 24% 

GILAT SATELLITE NETWORKS LTD. 20 8 28 71% 

I.D.E. TECHNOLOGIES LTD. 8 9 17 47% 

ISCAR LTD. 51 121 172 30% 

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD 17 23 40 43% 

KETER PLASTIC, LTD. 15 51 66 23% 

KLA-TENCOR CORPORATION 35 17 52 67% 

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 6 4 10 60% 

MELLANOX TECHNOLOGIES LTD. 32 31 63 51% 

NETAFIM, LTD. 2 25 27 7% 

NICE SYSTEMS LTD. 55 55 110 50% 

NOVA MEASURING INSTRUMENTS, LTD. 15 80 95 16% 

ORBOTECH LTD. 15 81 96 16% 

RADWARE LTD. 8 10 18 44% 

RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 22 45 67 33% 

SEMI-CONDUCTOR DEVICES-AN ELBIT SYSTEMS- 2 5 7 29% 

TADIRAN TELECOM LTD. 3 2 5 60% 

TAMA PLASTIC INDUSTRY 1 8 9 11% 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD. 61 278 339 18% 

Total 541 1,124 1,665 32% 
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 מספר הממציאים על שמם רשום פטנט –: חברות רב לאומיות בבעלות זרה 40לוח 

 –בעלות זרה 
 חברות גדולות

        � 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000-2013 

 2,032 1 343 382 499 295 228 139 70 32 21 12 10   חברה + ממציא

 2,409 6 13 51 104 200 296 271 258 292 199 214 198 151 156 חברה בלבד

 4,441 7 356 433 603 495 524 410 328 324 220 226 208 151 156 פטנטים סה"כ

חברה+   
 ממציא

0% 0% 5% 5% 10% 10% 21% 34% 44% 60% 83% 88% 96% 14% 46% 

 

 

 

 מספר הממציאים על שמם רשום פטנט –ומיות : חברות רב לאומיות בבעלות מק41לוח 

 –בעלות מקומית 
 חברות גדולות

        � 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000-2013 

 536 5 83 109 123 115 50 17 17 5 5  6 1  חברה + ממציא

 1,124  3 26 44 74 95 123 143 141 101 97 110 103 64 חברה בלבד

 1,660 5 86 135 167 189 145 140 160 146 106 97 116 104 64 סה"כ

 32% 100% 97% 81% 74% 61% 34% 12% 11% 3% 5% 0% 5% 1% 0% חברה + ממציא  

 

מתוכם נרשמו   46% –פטנטים  4,441 –חברות רב לאומיות בבעלות זרה רשמו כ  14 – 2013 – 2000בין השנים 

נרשמו גם  32% –מתוכם כ  –פטנטים  1,660חברות רב לאומיות בבעלות מקומית רשמו  24גם על שם הממציא. 

 על שם הממציא.

 

הן בחברות רב לאומיות  גם שם הממציאבשנים אחרונות התגברה תופעת רישום הפטנט על שם החברה ו

 בבעלות זרה והן בחברות רב לאומיות בבעלות מקומית.

 

 ם על המצאות. החברות נוהגות לתגמל את העובדי

 .תגמול על רישום הפטנט 

 .תגמול על מסחור הפטנט 

 .תגמול על אישור הפטנט 
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 : ממציאים / פטנטים42לוח 

 מספר 
 המצאות

מס' 
 ממצאים

  
 ממצאים

מס' 
 פטנטים

  
 פטנטים

� 3,371 72% 3,371 44% 

  766 16% 1,532 20% 

 -  372 8% 1,246 16% 

 -  108 2% 583 8% 

 -  56 1% 433 6% 

� + 36 1% 507 7% 

     

 100% 7,672 100% 4,709 סה"כ

 

 

 .1ממצאים על שמם רשום פטנט  72%

 פטנטים. 2ממצאים על שמם רשומים  16%

 פטנטים. 3-4ממצאים על שמם רשומים  8%

 פטנטים. 4 –ממצאים על שמם רשומים יותר מ  4%

 

החברה המסך הפטנטים שרשומים על שם  %56 -של כ  ראים על רישוםאים סדרתיים אחיממצ %28 -כ 

 ממציא.ההמגישה ו

 

 



 
 המשך בחינת תופעת הגלובליזציה

 

65 

 : מקום התעסוקה של ממציאים על שמם רשום פטנט43לוח 

 מספר 
 המצאות

 ח' זרות 
 בלבד

 אקדמיה
 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 וח' זרות

 אקדמיה 
 וח' מקומיות

 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 דבלב

 אקדמיה
 וח' מקומיות 

 אקדמיה
 בלבד

סה"כ 
 ממצאים

� 1,397    1,580  394 3,371 

  409 7 33  258 11 48 766 

 -  230 3 26 1 94 5 13 372 

 -  66 1 6 2 30 1 2 108 

 -  34 1 5  16   56 

� + 22 3 * 6 **  4  1 36 

         

 4,709 458 17 1,982 3 76 15 2,158 סה"כ

הממצאים הוא  6מתוך  4מקום תעסוקה אחרון של שהיא בבעלות זרה.  ** 1הממציאים הועסקו על ידי חברה  3 כל* 
  חברה בבעלות זרה.

 

 

 מספר 
 המצאות

 ח' זרות 
 בלבד

 אקדמיה
 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 וח' זרות

 אקדמיה 
 וח' מקומיות

 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 בלבד

 אקדמיה
 וח' מקומיות 

 אקדמיה
 בלבד

סה"כ 
 ממצאים

� 41% 0% 0% 0% 47% 0% 12% 3,371 

  53% 1% 4% 0% 34% 1% 6% 766 

 -  62% 1% 7% 0% 25% 1% 3% 372 

 -  61% 1% 6% 2% 28% 1% 2% 108 

 -  61% 2% 9% 0% 29% 0% 0% 56 

� + 61% 8% 17% 0% 11% 0% 3% 36 

         

 4,709 10% 0% 42% 0% 2% 0% 46% סה"כ

 

 

 על ידי חברות בבעלות זרה. יםועסקמסדרתיים יאים יממצממחצית מה יותר

 

מכלל הממציאים על שמם רשום פטנט והם  10% –ממציאים אקדמאים על שמם רשום הפטנט מהווים כ 

 מהפטנטים. 7% –אחראים על כ 
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 פטנט: רישום פטנטים לפי מקום תעסוקה של ממציאים על שמם רשום 44לוח 

 מספר 
 המצאות

 ח' זרות 
 בלבד

 אקדמיה
 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 וח' זרות

 אקדמיה 
 וח' מקומיות

 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 בלבד

 אקדמיה
 וח' מקומיות 

 אקדמיה
 בלבד

סה"כ 
 ממצאים

� 1,397    1,580  394 3,371 

  818 14 66  516 22 96 1,532 

 -  777 10 89 3 311 15 41 1,246 

 -  351 5 33 12 167 5 10 583 

 -  268 7 39  119   433 

� + 308 49 83  56  11 507 

         

 7,672 552 42 2,749 15 310 85 3,919 סה"כ

 

 

 מספר 
 המצאות

 ח' זרות 
 בלבד

 אקדמיה
 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 וח' זרות

 אקדמיה 
 וח' מקומיות

 וח' זרות 

 ח' מקומיות
 בלבד

 אקדמיה
 מיותוח' מקו 

 אקדמיה
 בלבד

סה"כ 
 ממצאים

� 41% 0% 0% 0% 47% 0% 12% 3,371 

  53% 1% 4% 0% 34% 1% 6% 1,532 

 -  62% 1% 7% 0% 25% 1% 3% 1,246 

 -  60% 1% 6% 2% 29% 1% 2% 583 

 -  62% 2% 9% 0% 27% 0% 0% 433 

� + 61% 10% 16% 0% 11% 0% 2% 507 

         

 7,672 7% 1% 36% 0% 4% 1% 51% סה"כ

 

 

ממציאים על שמם רשום את המפטנטים רשומים על ידי חברות בבעלות זרה המעסיקות היותר ממחצית 

 פטנט.
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 לפי מספר מקומות תעסוקה  -: ממציאים על שמם רשום פטנט 45לוח 

 מספר 
 המצאות

� 
 מעסיק

   
 מעסיקים

  
 ומעלה מעסיקים

סה"כ 
 ממציאים

ור הממצאים שיע
 המועסקים 
�על ידי מעסיק   

� 3,371   3,371 100% 

  643 123  766 84% 

 -  284 78 10 372 76% 

 -  72 27 9 108 67% 

 -  35 16 5 56 63% 

� + 24 5 7 36 67% 

      

 94% 4,709 31 249 4,429 סה"כ

 

 סדרתיים מועסקים על ידי מעסיק אחד.האים יממצהמ 60%יותר מ 

 

 

 לפי בעלות – 1שיעור הממצאים המועסקים על ידי מעסיק  -: חברות רב לאומיות 46לוח 

 חברות רב לאומיות בבעלות מקומית חברות רב לאומיות בבעלות זרה 

 מספר 
 המצאות

 מס' 
 ממציאים 

 ממציאים   
 מתוך המועסקים

 מס' 
 ממציאים 

 ממציאים   
 מתוך המועסקים

� 634 45% 270 17% 

  184 45% 51 20% 

 -  102 44% 22 23% 

 -  39 59% 4 13% 

 -  19 56% 2 13% 

� + 19 86% 2 50% 

     

 18% 351 46% 997 סה"כ

 

 

פטנטים מועסקים בחברות רב לאומיות בבעלות  9 –הממציאים הסדרתיים אשר המציאו יותר מ  36מתוך  19

פטנטים  9 –( מכלל הממציאים הסדרתיים אשר המציאו יותר מ 22מתוך  19) 86% –זרה. הם מהווים כ 

 ומועסקים בחברות בבעלות זרה בלבד.

 

מכלל הממציאים על שמם רשום פטנט  21% –( מסך החברות בבעלות זרה מעסיקות כ 290מתוף  14) 5% -כ 

 מכלל הממצאים המועסקים בחברות בבעלות זרה.  46% –וכ 
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 : התפלגות הפטנטים הרשומים לפי תחום ובעלות47לוח 

 תחום טכנולוגי
  –בעלות זרה 

 חברות גדולות
 –בעלות זרה 

 חברות אחרות
–בעלות מקומית   
 חברות גדולות

 -בעלות מקומית 
 אקדמיה

 בעלות מקומית
 חברות אחרות – 

 סה"כ

 1,162 7% 18% 13% 5% 1% כימיה - �

 8,621 30% 17% 32% 53% 89% מחשבים ותקשורת –  

 3,291 27% 48% 15% 18% 0% תרופות -  

 2,312 12% 11% 19% 19% 7% חשמל ואלקטרוניקה –  

 1,116 10% 3% 16% 4% 2% מכניקה -  

 976 13% 2% 5% 2% 1% תחומים אחרים –  

       

 17,478 5,716 1,545 1,660 4,116 4,441 סה"כ

 

 תחום טכנולוגי
  –ה בעלות זר

 חברות גדולות
 –בעלות זרה 

 חברות אחרות
–בעלות מקומית   
 חברות גדולות

 -בעלות מקומית 
 אקדמיה

 בעלות מקומית
 חברות אחרות – 

 סה"כ

 100% 36% 24% 19% 16% 4% כימיה - �

 100% 20% 3% 6% 25% 46% מחשבים ותקשורת –  

 100% 48% 23% 7% 22% 0% תרופות -  

 100% 30% 8% 13% 35% 14% יקהחשמל ואלקטרונ –  

 100% 50% 4% 24% 14% 8% מכניקה -  

 100% 78% 3% 9% 7% 3% תחומים אחרים –  

       

 100% 33% 9% 9% 24% 25% סה"כ

 

 תחום טכנולוגי
  –בעלות זרה 

 חברות גדולות
 –בעלות זרה 

 חברות אחרות
–בעלות מקומית   
 חברות גדולות

 -בעלות מקומית 
 אקדמיה

 עלות מקומיתב
 חברות אחרות – 

 סה"כ

 7% 2% 2% 1% 1% 0% כימיה - �

 49% 10% 2% 3% 12% 23% מחשבים ותקשורת –  

 19% 9% 4% 1% 4% 0% תרופות -  

 13% 4% 1% 2% 5% 2% חשמל ואלקטרוניקה –  

 6% 3% 0% 2% 1% 0% מכניקה -  

 6% 4% 0% 1% 0% 0% תחומים אחרים –  

       

 100% 33% 9% 9% 24% 25% סה"כ

 

 מהפטנטים שנרשמו על ידי החברות הרב לאומיות בבעלות זרה הם בתחום מחשבים ותקשורת. 89% –כ 
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 רישום הפטנטים על ידי חברל"ז בעולם:

Apple 

Intel 

IBM 

Google 

Microsoft 

HP 

Qualcomm 

SAP 

GE 

Cisco 

Samsung 

Marvell 

EMC 

Brooadcom 

Applied Materials 
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 ואילך  2000רישום פטנטים בשנים  –: חברות רב לאומיות גדולות בבעלות זרה 48לוח 

 APPLE מדינה 

 בה נרשם פטנט
מספר 
 פטנטים

  
 פטנטים

USA 5,889 92.6% 

CANADA 184 2.9% 

FRANCE 76 1.1% 

GERMANY 58 0.9% 

UNITED KINGDOM 51 0.8% 

ISRAEL 47 0.7% 

FINLAND 22 0.3% 

INDIA 12 0.2% 

JAPAN 9 0.1% 

SINGAPORE 5 0.1% 

IRELAND 4 0.1% 

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1 0% 

DENMARK 1 0% 

ITALY 1 0% 

KOREA, SOUTH 1 0% 

NETHERLANDS 1 0% 

SPAIN 1 0% 

SWEDEN 1 0% 

 6,364 100% 
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 Intel מדינה 

 בה נרשם פטנט
מספר 
 פטנטים

 פטנטים  

USA 18,041 89% 

ISRAEL 870 4% 

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 316 2% 

MALAYSIA 180 1% 

RUSSIAN FEDERATION 139 1% 

INDIA 136 1% 

UNITED KINGDOM 122 1% 

DENMARK 95 0% 

JAPAN 59 0% 

CANADA 58 0% 

SPAIN 44 0% 

GERMANY 40 0% 

POLAND 30 0% 

IRELAND 27 0% 

PHILIPPINES 22 0% 

KOREA, SOUTH 20 0% 

ITALY 11 0% 

NORWAY 10 0% 

SWEDEN 10 0% 

ARGENTINA 6 0% 

NEW ZEALAND 6 0% 

MEXICO 5 0% 

TAIWAN 5 0% 

BELGIUM 4 0% 

FRANCE 4 0% 

AUSTRALIA 1 0% 

AUSTRIA 1 0% 

BRAZIL 1 0% 

CHINA, HONG KONG S.A.R. 1 0% 

FINLAND 1 0% 

ICELAND 1 0% 

INDONESIA 1 0% 

NETHERLANDS 1 0% 

SINGAPORE 1 0% 

SWITZERLAND 1 0% 

TURKEY 1 0% 

UKRAINE 1 0% 

YEMEN 1 0% 

 

20,273 100% 
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 IBM מדינה 

 בה נרשם פטנט
מספר 
 פטנטים

 פטנטים  

USA 49,910 83% 

JAPAN 2,175 4% 

CANADA 1,246 2% 

UNITED KINGDOM 1,188 2% 

GERMANY 1,166 2% 

ISRAEL 1,010 2% 

INDIA 826 1% 

SWITZERLAND 780 1% 

FRANCE 652 1% 

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 419 1% 

ITALY 339 1% 

AUSTRALIA 147 0% 

IRELAND 126 0% 

SPAIN 74 0% 

TAIWAN 39 0% 

EGYPT 35 0% 

NETHERLANDS 34 0% 

BRAZIL 25 0% 

SINGAPORE 24 0% 

BELGIUM 20 0% 

KOREA, SOUTH 20 0% 

NEW ZEALAND 17 0% 

DENMARK 15 0% 

SWEDEN 9 0% 

AUSTRIA 8 0% 

CHINA, HONG KONG S.A.R. 7 0% 

NORWAY 7 0% 

CZECH REPUBLIC 6 0% 

FINLAND 6 0% 

MEXICO 6 0% 

GREECE 5 0% 

U.S. VIRGIN ISLANDS 5 0% 

LUXEMBOURG 4 0% 

POLAND 4 0% 

ARGENTINA 3 0% 

HUNGARY 3 0% 

RUSSIAN FEDERATION 3 0% 
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SAUDI ARABIA 3 0% 

KAZAKHSTAN 2 0% 

MALAYSIA 2 0% 

PHILIPPINES 2 0% 

PUERTO RICO 2 0% 

SOUTH AFRICA 2 0% 

ICELAND 1 0% 

LATVIA 1 0% 

SRI LANKA 1 0% 

 
60,379 100% 

 
 

החברות הרב לאומיות בבעלות זרה. היקף הפטנטים הנרשם עבור ות ישראל מהווה מקור חשוב מאוד לחדשנ

 בישראל על ידי החברות הרב לאומיות בבעלות זרה הוא ניכר ועולה על פני זמן.
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 בפרט  היי טקשל ענפי האתגרים של כלכלת ישראל בכלל וה  -פני עתיד  .3

 

ם כתובת מימונית לייזמים וממציאים משלימים שמהווי של מספר גורמים מסינרגיהההיי טק הישראלי נהנה 

תכניות עידוד מו"פ תעשייתי של המדע"ר במשרד הכלכלה, מערכת קרנות הון סיכון פרטיות  מקומיים.

מו"פ של חברות רב לאומיות בבעלות זרה או הוכן פעילות  קרנות פנסייה זרות שממומנות באמצעות הון פרטי ו

 מקומית. 

 

בסיסי שעוזר לייזמים להפוך רעיונות מו"פ  כולל  אשי במשרד הכלכלהבמסגרת תכניות המדען הרהמו"פ 

במסגרת של קונסורציום  כללים לפרוייקט מו"פ ) מס"ר( , מסגרת של חממות טכנולוגיות, מסגרת למו"פ גנרי

לקרן המו"פ בנוסף זאת במגנטון. כן מו"פ גנרי מצוצם במסגרת וומו"פ גנרי לחברות שבהסדר כגון מגנ"ט 

  . תכניות למסחור טכנולוגיות חדשניותשממנת 

 

נוכחותן של החברות הרב לאומיות הזרות ומרכזי כתוצאה ממוניטין חיובי מתעצם זכה להמו"פ המקומי ש

ע"י  spinoff נוצרו לאור מידע על צרכי חברות גדולות וחלקם כ שחלקם רבים סטארט אפים ומייצר מו"פ שלהן 

 גדלים לחברות בשלות. מתפתחים במהירות ועובדים בכירים מתוך חברת האם והם 

 

מאפיין מרכזי של ענפי ההייטק הוא שכדי לשרוד יש צורך בחדשנות מתמדת ולכן השקעות מו"פ הן הדלק 

ובעיקר  שאסור לשקוט על השמריםשהכלל הלא כתוב בו הוא באמצעותו שומר הרוכב על מעמדו בשוק 

 .  למצליחים 

 

בעוד ו התחרות היא תחרות כלל עולמית. . גלובלית המציאות ם קטנים הוא המאפיין חשוב נוסף ביחוד למשקי

ות תקציבים אדירים לפרויקטים ואחרים מקצקנדה, איראן  ,סינגפור ,קוריאהמדינות כמו ארה"ב, סין, ש

מיליארד  1.5 –לכ  2000בשנת ₪ מיליארד  2.4 –המדען הראשי קוצץ מכ התמיכות של תקציב  -  בתחום המו"פ

אילו היינו מחזירים את שיעור תמיכת לשכת המדען הראשי ביחס לתוצר ענפי טכנולוגיות המידע לרמתו  ם.כיו

  50%מדובר בקיצוץ ריאלי של כ     מיליארד ש"ח. 3 –היה התקציב עומד על כ  2000 –של תחילת שנות ה 

וקן ללא כל סיבה שבוצע בנסיבות של משבר הדוט קום ומצוקת התקציב של האינתיפאדה השניה שלא ת

 עניינית.  

 

החשש הוא שישראל במקום להרחיב את בסיס תקציב התמיכות של המדע"ר  תמשיך לצמצמם ולהשען על 

 תמלוגי החברות וכתוצאה יצטמצם הביקוש לתקציב המדע"ר וחוזר חלילה.
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 ?ת ישראל להיות אטרקטיבית לחברל"זמהו הגורם ההופך א

 

מהכמות האבסולוטית של המועסקים בענפי ההייטק וגם לא משיעור כ"א המועסק מעמדה של ישראל לא נובע 

 בישראל.  בו פועלים ענפי הייטקהיזמי והיצירתי א נובע בעיקר מהתרבות והאקלים ובענפי ההיי טק. ה

מושפעים רק במידה מסוימת מרמת מוסדות ענפי ההייטק רמת היצירתיות של המועסקים בכך ל מהבהתא

הה ויותר משיעור בעלי ההשכלה ההנדסית הרלוונטית ובעיקר מתרבות של העזה ויוזמה ההשכלה הגבו

 שמעודדת ומתגמלת ניסוי וטעייה ומתירה לשגות ומאפשרת זליגה של ידע ושיתוף בידע בין חוקרים.

 

זו המערכת שהתקיימה במוסד המדען הראשי במשרד הכלכלה מאז הקמתו והמתקיימת ביחידות הטכנולוגיות 

צה"ל ומופצת לעולם העסקי כשהחיילים שצברו ידע סגולי משתחררים והופכים לאזרחים.  היא מתקיימת של 

פחות בקרנות הון סיכון שממומנות מכסף פרטי שמחפש תשואה גבוהה ומתקיימת הרבה פחות בגופים 

ן  ולכן מסחריים שבאופן טבעי ומובן משקיעים גם בהגנה על הנכסים האינטלקטואליים שנוצרים באירגו

נטייתם היא לקנות ידע שביצירתו השקיעו אחרים ו/או להשקיע באפליקציות של מו"פ שטרם הבשיל להיות 

 מוצר באמצעות הפעלת אקסלרטורים.  

 

( והסלקציה של משקיעים פרטיים אמורים להתאים לשיקולי התשואה קצרי  allocationתחומי ההשקעה ) כך 

יזם הבניגוד ליזם הפרטי תשואת ינה נכונה מבחינת המשק הלאומי. אלרוב המשקיע הפרטי אך הטווח של 

 ככל שהידע שנוצר בפעילות המו"פ זולג ומופץ במשק .  יותר  גבוהה /חברתי הלאומי

 

קיומו לאורך שנים של מימון ציבורי וסלקציה של מיזמי מו"פ  לפי ייתכנותם המדעית/טכנולוגית/כלכלית ע"י 

 ל העזה ודיאלוג בין יזמים טכנולוגים. מוסד  המדע"ר יצר תרבות ש

 

גבוהה באופן מובהק ומשמעותי, המדע"ר צמיחת התוצר לעובד בקרב החברות שנתמכו על ידי המחקר מלמד ש

של המדע"ר בנוסף על מצום תקציבי התמיכה . צלא קיבלו תמיכה שמהתוצר לעובד בקרב חברות "תאומות" 

ה לטווח הארוך שנובעת מזליגה של ידע והפצתו בין החברות פגיעה ישירה בתוצר פוגע משמעותית בצמיח

 שפעילות באותו תחום טכנולוגי. 
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 ייתכנות הרחבת הפעילות של החברות הרב לאומיות בבעלות זרה .4

 פרק זה בא לבחון: 

  האם כתוצאה מפעילות החברות הרב לאומיות בבעלות זרה ישראל חסינה או פגיעה יותר ממשבר

 י  גדול?כלכלי עולמ

 ."היתכנות שיכפול "מודל אינטל 

 ?תנאי הכדאיות לחברל"ז: האם החברל"ז פגיעה ממשבר ביטחוני גדול 

 

האם במסגרת הסכם להרחבת הפעילות שלחברל"ז בישראל אפשר לקדם מדיניות שתואמת כמו כן נבדוק 

( מניעת 2עשייה העילית, )( הגדלת היצע המהנדסים הזמינים למרכזי המו"פ ולת1): לאינטרס הכולל של ישראל

 .הגדלת פערי נגישות להשכלה הנדסית ולתעסוקה הולמת בין מרכז ופריפריה

 שיקולי "החברות המועמדות" .4.1

( למדינת ישראל יכול להיות בהן עניין רב להגדלת והרחבת 1ש ) -וזוהו "חברות מועמדות"בשלב ראשון מויינו 

 בלת החלטה להמרת ישראל במדינה אחרת גבוהה יותר.( חברות המאותתות שההסתברות לק2) –פעילותן ו 

 

 חברות רב לאומיות בבעלות זרה בעלות עניין רב להרחבת הפעילות:

 (:4בעלות מרכז מו"פ ) -חברות ייצור 

  אינטל 

 מוטורולה 

 יבמ 

 24, חטיבה עסקית, חטיבת ייצור, חטיבת שיווק ומכירה(.חטיבת מו"פ) אפלייד מטריאלס  

 

 (:11רכז מו"פ נפרד )חברות ייצור ללא מ

  (פליקס זנדמן)נוסדה על על ידי ד"ר וישיי 

  נוסדה על ידי אלי הררי, סאנדיסק(נרכשה על ידי  2015, 2010מ' יצור בישראל, פרש בשנת  3WD) 

 דייל 

  היולט פקרד 

  סימנס 

  אלקטל 

  נוקיה 

  מארוול סמיקונדקטור 

 ורינט 

 Texas Instruments 

 Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd   

                                                        
  http://www.themarker.com/technation/1.352903מקור:  24

http://www.themarker.com/technation/1.352903
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 25מו"פ בלבד: ירכזמ

  ( מרכז הפיתוח של מוטורולה סמיקונדקטור)לשעבר: פריסקייל 

 סיסקו 

 Google - Israel R&D Center  

 Apple 

 Microsoft Israel R&D Center  

 EMC 

 SAP 

 Broadcom 

 

 : איסוף מידע אודות שיקולי "החברות המועמדות"בשלב שני נערך 

  המועמדות להרחיב את הפעילות בישראלז חברל"שפיע על ההחלטה של ממה ? 

  ניסוח פונקציית החלטה של חברל"ז: וקטורים ומשקלות )מומנטים( שיוצרים הרחבה / צימצום /

 :פעילות הפסקת

o   .המשתנים /הגורמים לחברל"ז להחליט לפעול בישראל 

o .המשתנים/הגורמים לחברל"ז היום להמשיך ולהגדיל פעילות בישראל 

o לטה: עתירות השכלה /ידע  / יזמות /  שכר / מוניטין /  סיכון פוליטי / ציון למשתני הח

 מיסוי /רגולציה ידידותיות לחברל"ז.

o  ישראל והחלופות על  ציר הזמן.    -ניתוח המרחק 

o  ניתוח פונקציית ההחלטה של פירמות ישראליות להעביר מרכזי ייצור למדינות בעלות

 "השכלה גבוהה ושכר נמוך".

 

 :רות השילוב של משתנים לא כלכליים בהחלטהבחינת אפש

 .העסקת עובדי פריפריה בלבד 

 .26העסקת כוח אדם המוכשר על ידי מכללות טכנולוגיות 

 

                                                        
  data-industry-hightech-category/10/israel-http://www.iati.co.il/resourcesראה:  25

 טכניון, אונ' תל אביב, אונ' בן גוריון, האונ' –אוניברסיטאות  4ממועסקים בחברות מובילות בבעלות מקומית הם בוגרי  65% –בממוצע, כ  26

נוספים ממועסקים בחברות מובילות בבעלות מקומית הם בוגרי  20% –מהמועסקים בחברות מובילות בבעלות זרה. כ  72%העברית, זאת לעומת 

 מהמועסקים בחברות מובילות בבעלות זרה.  15%מכללות ומכונים, זאת לעומת 

מעסיקות שיעור יחסית ניכר של בוגרי מכללות  -ישיי, סנדיסק תעשייה אווירית, אורבוטק, רפאל, אלביט, סיסקו, ו -חברות מובילות כמו 

של המכללות לענות על צרכי )ביקוש( ענפי ההיי טק ולספק )היצע( כוח  –כיום רדום  –עזריאלי, סמי שמעון, אורט ברודה. מצביע על פוטנציאל 

 אדם מתאים

http://www.iati.co.il/resources-category/10/israel-hightech-industry-data
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 מדיניות להרחבת הפעילות של החברות הרב לאומיות בבעלות זרה  .4.2

 

 .מנהלי חברל"ז גדולים 5מדנו מהשיחות שהתקיימו עד כה עם שלמה פרק זה מסכם את 

 ערות /תובנות בסיסיות:שאלות/הש

 

 מהי מידת הסימטריה בין מניעי הגדלת הפעילות למניעי צמצום הפעילות? .1

 

בהינתן . בישראל משיקולים כלכליים בלבדן פעילותאת חברל"ז ירחיבו ויעמיקו  - השערה:  קיימת סימטריה

 חלופה לישראל.  תיתכן הגדלת פעילות וככל שהכדאיות הכלכלית תפחת החברל"ז תחפש -כדאיות כלכלית 

 

  .תובנה:  אין סימטריה בין מניעי הגדלת פעילות החברל"ז  לצמצום משמעותי של הפעילות  בישראל

 . בישראל משיקולים כלכליים בלבד ןחברל"ז ירחיבו ויעמיקו פעילות

 .בישראל גם משיקולים לא כלכליים ןחברל"ז יצמצמו /יחסלו פעילות

 

 תנאים להשארות בישראל:

  .ברגולצייה נוחה ובמיסוי תחרותי מתבטא בעמדה בהסכמים, -ים אוהד של המדינה כלפי חברל"ז .  אקל1

 ..  אקלים מעודד/מאפשר/מתגמל יצירתיות, יוזמה ויזמות טכנולוגית2

התחרות של כוח האדם ) הון האנושי באיכות המבוקשת/ .  היצע/זמינות כ"א  ברמת ההשכלה הגבוהה 3

  (.ודומים MIT ,Stanfordוח האדם האיכותי בוגר מוסדות אקדמאיים כמו האיכותי המקומי הוא בכ

 

 :בישראל תנאים להרחבת פעילות

  ..  יציבות פוליטית1

 מעמד בינלאומי תקין,.  2

 . / תחרותית  מדיניות מיסוי אוהדת.  3

 . ת הפעילותצמיחה כתוצאה מההרחב פוטנציאליצירת תנאים למימוש .  4

 

 ?בעולם ראל של ישים מי המתחר

  .מדינות מזרח אירופה, הודו, סין  וכ"ב   השערה:

 

של ישראל בהקשר של  פעילות  מו"פ.  מדובר בביקושים  ישירה אירלנד אינה מהווה מתחרה בשלב זה   תובנה:

חברל"ז שפועלים בישראל מחפשים איכות הון אנושי שכולל שילוב  של השכלה גבוהה ותרבות יצירתית שונים. 

כמו בהולנד , פרד אבל החיים באירלנד  .  באירלנד הם מחפשים רב לאומיות ורמת מיסוי נמוכה ביותר . יוזמת

אסור להתבלבל  על הישראלים שלא נהנים מהחיים בישראל. בהצלחה יכולים להוות גורם שיתחרה או גרמניה 

ניעים שונים ובכלי נדיניות זה לא איכות המו"פ או מחיר העבודה אלא איכות החיים של הישראלים.  מובר במ

 שונם. 
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עבור חברל"ז שמגדירה עצמה כמתבססת על יצירתיות וחדשנות בלתי פוסקת ישראל מהווה פלטפורמה 

אידיאלית לפעילות מו"פ.  כנ"ל יאמר גם לגבי חברל"ז שמבוססות על יכולת אינטגרציה בין כמה דיסצילינות 

י המובהק של ישראל בתחרות על תשומת הלב העסקית של מדעיות ותחומי ידע  משיקים. זהו היתרון היחס

 החברל"ז המובילים בין שמדובר בהשקעות פיסיות וייצור מוצרים מבוססי מו"פ ובין שמדובר במרכזי מו"פ. 

 

יצירתיות טכנולוגית, ביקוש החברל"ז ותבסס על עתירות ידע יניתן לומר שככל שמקדם הצמיחה העולמי 

או למו"פ מוצרים פורצי דרך שמבוססים על ידע גנרי שנוצר או נרכש על ידם  יגדל . לפיתוח ידע גנרי יחודי 

שישראל תמשיך להיות הכתובת המועדפת להשקעה או  -בהינתן שלא חל שינוי בתנאי האקלים  -רב הסיכוי 

 להרחבת הפעילות. 

 

 ול ולרמת מיסוי נמוכה. השילוב שיכול להתחרות בישראל נובע מהביקוש של החברל"ז לכ"א משכיל מיומן וז

 

האם ייתכן ששילוב של זמינות לא מספקת של כ"א איכותי יחד עם זמינות כ"א איכותי ששכרו נמוך   שאלה:

משמעותית מהשכר המשולם בישראל יגרום לחברל"ז להעביר חלק מהפעילות שכיום מבוצעת בישראל 

 למדינות אחרות?

 

השאלה היא מהו הערך .   העונות על הקריטריון המשולב קיימות מדינות -תיאורטית זה יתכן   השערה:

 המוסף הנוסף שצריך יהיה לאבד כדי שתרחיש כזה יהפוך למציאות.

 

בטווח הקצר נראה שההסתברות לכך נמוכה ביותר. הסיבה היא  )ע"פ מנהלי החברל"ז ( שאיכות ההון  תשובה:

ו מרמת המוסדות באקדמיה אלא משילוב האנושי הישראלי אינה נובעת רק מרמת ההשכלה של העובדים א

 .ייחודי של תרבות המעודדת יצירתיות ויוזמה

 

האם יתכן מצב שבו בעתיד הקרוב היצע כ"א  לא מספק יהווה עילה לצימצום /סגירת פעילות של :  שאלה

 חברל"ז גדולה ?  

 השערה :   תיאורטית זה ייתכן 

רה עשירה ויכולים להשיג את כ"א הנחוץ לנו באמצעות : " אנחנו חבהחברל"ז אומרים על עצמםתשובה  :  

 הצעת שכר ותנאים שהתקרה שלהם היא תפקיד מקביל בארה"ב. 

שינויים בביקוש לידע שנוצר מחוץ למערכת המסדירה ( 1) נתוני ההשכלה הגבוהה מלמדים שהמערכת קשובה ל

תעשייה, על רקע וכתוצאה מצרכי את  גבולותיו ומתהווה במפגש שבין החוקרים האקדמאים וגופי המו"פ ב

לשילובי ידע בין תחומים שונים שלא היו בעבר וכן לשפה בינתחומית שמאפשרת דיאלוג בין חוקרים ( 2, )המו"פ

מדיסציפלינות שונות . אם בעבר תכניות הלימוד התבססו בעיקר על מסורות הגדרות וגבולות שסומנו בעיקר 

ם בהם איטיים היא לומדת ומתאימה עצמה לביקוש הן ינויים החלעל פי עורכי ידי כתבי עת מדעיים שהשי

 מבחינת תחומי הידע הנלמדים וכן מבחינת כמות הסטודנטים שלומדים ומסיימים לימודים. 
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:  ואם תקום תחרות ממשית לחברל"ז מחברות שמקורן במדינות העונות על הקריטריון  המשולב כמו שאלה

  .זה שמתרחש בעולם הסמארפונים

 

במקרה כזה מה שכן יכול לקרות וכבר קורה שהחברות בבעלות ישראלית יקימו מרכזי פעילות  השערה:

עלי השכלה גבוהה רלוונטית ושכר עבודה נמוך.  הן יעשו זאת כיוון בבמדינות המאופינות ע"י היצע גדול של 

שראל למדינות אחרות. יתכן שאין להן את כח השוק של החברל"ז ובכדי לשמור על רווחיות גבוהה יפצלו בין י

מצב שהחיים בחו"ל ימצאו חן בעיני הישראלים ואז תקיעת היתד בחו"ל תייצר הגירה לחו"ל לא בגלל כדאיות 

 אלא בגלל איכות חיים. 

 

האם ייתכן שהתחרות על הטובים ביותר תגרום לעלית שכר כזו שתתהווה סיבה תחרותית לצמצום   שאלה:

 פעילות בישראל ?   

 תיאורטית זה אפשרי  :   השערה

נונים עליית הביקוש לעובדים איכותיים שלוותה ע"י עליית שכר יצרה גם מנגשהמחקר למדנו מ:   תשובה  

עילים פ. אחד מהם הוא מערכת מיון מוקדם והכשרה פנים מפעלית שחברל"ז משגרמו להתאמת היצע העובדים

רות על הבוגרים ובכך חוסכים משאבים רבים זמני לסטודנטים בשנים מתקדמות בכדי להתגבר על בעיית התח

 התאמה וחבלי קליטה ויוצרים נאמנות והתאמה בינ אנושית טובה. 

 

  .הגדלת היצע ההון האנושי האיכותימאמצי לתרום למחברות רב לאומיות זרות מוכנות  חלק

 

 המשך יבוא.
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 לפי גודל החברה on the job training  -השקעה ב  :א נספח

 

 , %(2011-2012לפי גודל החברה ) "firm-specific on-the-job training" –: השקעה ב 17תרשים 
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שיעור העובדים אשר קיבלו הכשרה בחברות הכשרה משפרת את כישורי העובדים ומעלה את פריון העבודה. 

יותר מאשר זה הנצפה בחברות קטנות יותר בזמן שההשקעה בהכשרה כאחוז ממכירות  גדולות הינו גבוה

 בחברות גדולות הינו הנמוך ביותר.
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 )תמונת מצב לפי מועסקים כיום( מקומיתבחברות בבעלות : התפלגות בוגרי מכללות ואוניברסיטאות 49לוח 

 Teva Amdocs מוסד / חברה
Elbit 

Systems 
Rafael Comverse 

Nice 
Systems 

Mercury 
ECI 

Telecom 

Israel 
Aerospace 

Industries (IAI) 
Elta 

Gilat 
Satellite 

RAD 
Check 
Point 

Orbotech 

 1981 1993 1985 1987 1967 1967 1961 1989 1986 1982 1948 1966 1982 1901 שנת היווסדות

 605 1,982 680 506 540 1,717 1,161 202 1,495 1,454 607 3,772 5,169 3,497 מספר מועסקים

               

 14% 12% 14% 13% 16% 14% 15% 9% 13% 14% 54% 35% 15% 11% טכניון

 23% 23% 29% 29% 11% 25% 23% 26% 27% 27% 8% 15% 21% 22% אונ' תל אביב

 25% 21% 19% 18% 33% 19% 26% 12% 16% 9% 5% 12% 18% 18% אונ' בן גוריון

 8% 9% 6% 5% 5% 7% 4% 9% 6% 9% 4% 4% 8% 16% האונ' העברית

 7% 10% 7% 11% 8% 11% 11% 24% 11% 16% 4% 5% 14% 13% אונ' בר אילן

 1% 3% 2% 3% 1% 0% 2% 0% 2% 5% 13% 9% 6% 3% אוני חיפה

 6% 3% 8% 10% 10% 4% 7% 0% 4% 3% 0% 4% 2% 1% המכון הטכנולוגי חולון

מכללה אקדמית להנדסה ירושלים -אלי עזרי  2% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 7% 1% 0% 2% 1% 7% 

 1% 0% 2% 1% 6% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 3% 1% מכללת סמי שמעון

 2% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 10% 4% 6% 0% 1% 3% 3% המכללה למנהל

 3% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% מכון וייצמן

קהמכללת אפ  0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 2% 1% 1% 

 1% 7% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 8% 5% 0% 2% 5% 1% המכללה האקדמית תל אביב יפו

 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 10% 8% 1% 2% אורט ברודה

 1% 3% 1% 2% 1% 1% 2% 5% 4% 2% 1% 1% 2% 2% המרכז הבינתחומי הרצליה

 0% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 2% המרכז האקדמי רופין

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% שנקר

 1% 1% 1% 0% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% מכון לב

               

 393 848 181 164 171 72 503 58 880 505 213 1,955 2,633 1,090 סה"כ בוגרים במדגם

המועסקיםשיעור הבוגרים מתוך   31% 51% 52% 35% 35% 59% 29% 43% 4% 32% 32% 27% 43% 65% 

* אוניברסיטאות    66% 61% 66% 71% 58% 62% 55% 68% 65% 65% 66% 69% 65% 70% 

 19% 22% 23% 20% 25% 22% 18% 21% 24% 21% 12% 19% 19% 14% מכללות ומכונים )לא כולל ויצמן(

  בן גוריון, האונ' העברית.טכניון, אונ' תל אביב, אונ' * 
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 )תמונת מצב לפי מועסקים כיום( בחברות בבעלות זרה: התפלגות בוגרי מכללות ואוניברסיטאות 50לוח 

 Intel Motorola IBM Cisco HP Marvell Vishay מוסד / חברה
Applied  

Materials 
SAP Dell Microsoft Apple Siemens Broadcom Sandisk 

 2006 2009 2000 2012 1991 2010 1998 1991 1969 1992 1977 1997 1972 1964 1974 שנת היווסדות

 699 502 498 730 1,374 168 805 1,046 366 1,056 2,721 1,410 2,476 1,153 7,438 מספר מועסקים

                

 18.6% 25.2% 16.3% 31.6% 25.8% 19.8% 13.4% 16.2% 21.7% 31.0% 13.6% 21.1% 30.0% 16.2% 35.0% טכניון

 24.1% 35.3% 25.6% 29.9% 25.5% 34.4% 20.2% 26.0% 10.0% 25.0% 23.1% 21.7% 19.4% 30.0% 17.1% אונ' תל אביב

 26.9% 22.1% 15.2% 17.7% 10.8% 13.5% 19.1% 25.9% 30.0% 17.6% 19.8% 13.4% 10.5% 20.3% 18.3% אונ' בן גוריון

אונ' העבריתה  9.4% 2.9% 11.2% 2.7% 9.6% 2.7% 2.5% 10.1% 7.9% 8.3% 8.6% 5.1% 7.8% 3.5% 4.8% 

 5.3% 4.0% 13.3% 5.2% 9.2% 7.3% 13.4% 5.2% 5.0% 9.0% 12.9% 13.4% 11.4% 13.1% 5.1% אונ' בר אילן

 3.7% 0.9% 2.2% 2.0% 4.5% 2.1% 4.7% 1.3% 7.5% 2.0% 2.0% 2.7% 7.8% 2.2% 6.6% אוני חיפה

 1.6% 4.5% 4.8% 4.9% 1.4% 2.1% 1.1% 5.3% 5.0% 6.3% 3.0% 2.5% 1.7% 10.2% 2.2% המכון הטכנולוגי חולון

מכללה אקדמית להנדסה ירושלים -עזריאלי   1.9% 0.5% 0.4% 6.5% 0.9% 0.1% 0.8% 0.3% 0.2% 0.0% 0.5% 0.3% 1.5% 0.0% 0.7% 

 1.8% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 5.0% 0.1% 0.5% 0.4% 0.1% 1.7% 0.9% מכללת סמי שמעון

 1.4% 2.4% 2.6% 0.0% 3.1% 4.2% 3.4% 1.2% 0.8% 0.6% 3.7% 2.2% 2.7% 1.9% 0.6% המכללה למנהל

 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.9% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 0.2% 0.5% מכון וייצמן

 0.7% 0.0% 1.1% 0.3% 0.2% 1.0% 1.3% 0.7% 0.0% 0.1% 0.5% 0.4% 1.1% 0.2% 0.6% מכללת אפקה

 2.3% 1.2% 2.6% 1.2% 3.1% 3.1% 6.4% 1.8% 0.8% 0.9% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% המכללה האקדמית תל אביב יפו

 6.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 2.1% 0.3% 6.7% 2.1% 1.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.5% אורט ברודה

 0.5% המרכז הבינתחומי הרצליה
0.5 
% 

2.6% 2.7% 2.9% 0.4% 1.7% 0.9% 5.3% 3.1% 4.4% 0.5% 4.4% 0.5% 0.5% 

 0.2% 0.0% 0.4% 0.5% 0.8% 1.0% 1.5% 0.4% 0.8% 0.6% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% המרכז האקדמי רופין

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% שנקר

 0.7% 0.0% 1.5% 0.3% 0.5% 0.0% 0.2% 0.3% 1.7% 0.6% 0.9% 8.5% 0.0% 0.0% 0.0% מכון לב

                

 435 425 270 592 928 96 471 673 120 703 1,275 554 1,205 413 4,644 סה"כ בוגרים במדגם

 62% 85% 54% 81% 68% 57% 59% 64% 33% 67% 47% 39% 49% 36% 62% שיעור הבוגרים מתוך המועסקים

* אוניברסיטאות    80% 69% 71% 59% 66% 76% 64% 78% 61% 76% 71% 84% 65% 86% 74% 

 16% 9% 19% 8% 15% 15% 21% 12% 23% 12% 18% 24% 8% 15% 8% מכללות ומכונים )לא כולל ויצמן(

  העברית.טכניון, אונ' תל אביב, אונ' בן גוריון, האונ' * 



 

 המשך בחינת תופעת הגלובליזציה

 

86 

 איכות ההוראה האקדמית: ב נספח

ARWUדירוג אוניברסיטאות על פי מדד 
27 

 

. בכל מדד למוסד לימודים מספר מדדים של הישגים לימודיים או מחקרנעשה על פי  ותאאוניברסיטדירוג ה

 ניתן ביחס אליו. והניקוד של שאר המוסדות 100בעל ביצועים הטובים ביותר ניתן ניקוד של 

 

  מדד כללי – ARWUרשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים מדד 

 

כללי - ARWUרשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים מדד : 51לוח  
 28

 

 משקל המדד קוד מדד קריטריון

 איכות ההשכלה

  פרס נובל ומדליות.ב וכזש כולל של בוגרי מוסד מספר

ראשון, תואר שני או  כמי שקיבל תואר מוגדר (alumni) בוגר

 .מן המוסד טדוקטור

Alumni 10% 

 איכות הפקולטה

בפרס נובל בפיסיקה, כימיה, רפואה  שזכהמספר כולל של צוות מוסד 

במוסד המוסד מוגדר כמי שעבד  ת במתמטיקה. צוותווכלכלה מדלי

 .במועד הזכייה בפרס
Award 20% 

 HiCi 20% .על ידי תומסון רויטרס וביותר שנבחרמספר החוקרים המצוטטים 

 תפוקת המחקר

 בין Science ו Nature מספר המאמרים שפורסמו בכתבי עת

 .בלבד נלקחו בחשבון Articleמסוג  פרסומים. 2009-2013 השנים
N&S 20% 

 Social Science -ו Science Citation Index -ב מאמריםסה"כ 

Citation Index  מסוג  פרסומים .2013בשנתArticle  בלבד נלקחו

 .בחשבון

PUB 20% 

מספר חברי בהניקוד המשוקלל של חמישה האינדיקטורים מחולק  "תוצר" לנפש
 PCP 10% .מלאהבמשרה סגל אקדמי 

 

                                                        
 מקור נתונים: 27

 Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

          http://www.shanghairanking.com/index.html  

 Academic Ranking of World Universities (ARWU)מקור נתונים:   28

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2014.html 
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 29מדד לפי תחום – ARWUרשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים מדד 

 

 מדעי הטבע ומתמטיקה -לפי תחום  ARWU מדדים שמרכיבים אתרשימת קריטריונים ו: 52לוח 

 משקל המדד קוד מדעי הטבע ומתמטיקה קריטריון

 איכות ההשכלה
במדליות בתחום המתמטיקה ופרסי נובל בתחום הכימיה והפיזיקה  וכזש כולל של בוגרי מוסד מספר

 Alumni 10% .1951משנת 

 איכות הפקולטה

 Award 15% .1961תחום המתמטיקה ופרסי נובל בתחום הכימיה והפיזיקה משנת בת ומדליב שזכהמוסד הצוות 

. מדעי כדור 4. כימיה, 3. פיזיקה, 2. מתמטיקה, 1בתחום הבאים: מספר החוקרים המצוטטים ביותר 

 HiCi 25% . מדעי החלל.5הארץ, 

 PUB 25% הטבע ומתמטיקה.בתחום מדעי Expanded-- Science Citation Indexב מאמריםסה"כ  תפוקת המחקר

 איכות הפרסומים
בתחום מדעי הטבע ומתמטיקה  של אוניברסיטה המצוטטים ביותר חלקם היחסי של פרסומים

 TOP 25% .בסך כל הפרסומים בתחום מדעי הטבע ומתמטיקה  העליונים 20%-לששייכים 

 

 

 הנדסה/טכנולוגיה ומדעי המחשב -לפי תחום  ARWU תרשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים א: 53לוח 

 משקל המדד קוד הנדסה/טכנולוגיה ומדעי המחשב קריטריון

 HiCi 25% . מדעי החומרים.3. מדעי המחשב, 2. הנדסה, 1בתחום הבאים: מספר החוקרים המצוטטים ביותר  איכות הפקולטה

 תפוקת המחקר
בתחום הנדסה/טכנולוגיה ומדעי Expanded-- Science Citation Indexב מאמריםסה"כ 

 המחשב.
PUB 25% 

 איכות הפרסומים
בתחום הנדסה/טכנולוגיה ומדעי  של אוניברסיטה המצוטטים ביותר חלקם היחסי של פרסומים

 TOP 25% .בסך כל הפרסומים בתחום הנדסה/טכנולוגיה ומדעי המחשב  העליונים 20%-לששייכים המחשב 

 FUND 25% ת מו"פ על הנדסההסך הוצאו הוצאות מו"פ

 

                                                        
 Academic Ranking of World Universities (ARWU)מקור:                      29

http://www.shanghairanking.com/ARWU-FIELD-Methodology-2009.html 
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 30מדד לפי מקצוע – ARWUרשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים מדד 

 

 במדעי המחשב ARWU רשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים את :54לוח  

 משקל המדד קוד מדעי המחשב קריטריון

 איכות ההשכלה
 וכזש כולל של בוגרי מוסד מספר

 Alumni 10% .1961בתחום המחשבים משנת  Turing Awards-ב 

 איכות הפקולטה
 Award 15% .1971תחום המחשבים משנת ב Turing Awards-ב שזכהמוסד הצוות 

 HiCi 25% בתחום המחשבים.מספר החוקרים המצוטטים ביותר 

 PUB 25% בתחום המחשבים.Expanded-- Science Citation Indexב מאמריםסה"כ  תפוקת המחקר

 איכות הפרסומים
-לששייכים  במדעי המחשב של אוניברסיטה המצוטטים ביותר חלקם היחסי של פרסומים

 TOP 25% .בסך כל הפרסומים בתחום המחשבים  העליונים 20%

 

 במתמטיקה ARWU רשימת קריטריונים ומדדים שמרכיבים את: 55לוח 

קל המדדמש קוד מתמטיקה קריטריון  

 Alumni 10% .1961בתחום המתמטיקה משנת  מדליותב וכזש כולל של בוגרי מוסד מספר איכות ההשכלה

 איכות הפקולטה
 Award 15% .1971משנת  מתמטיקהתחום הת בומדליב שזכהמוסד הצוות 

 HiCi 25% בתחום המתמטיקה.מספר החוקרים המצוטטים ביותר 

 PUB 25% בתחום המתמטיקה.Expanded-- Science Citation Indexב מאמריםסה"כ  תפוקת המחקר

 איכות הפרסומים
בתחום  של אוניברסיטה המצוטטים ביותר חלקם היחסי של פרסומים

 TOP 25% .בסך כל הפרסומים בתחום המתמטיקה העליונים 20%-לששייכים  המתמטיקה

                                                        
 Academic Ranking of World Universities (ARWU)מקור:                            30

http://www.shanghairanking.com/ARWU-SUBJECT-Methodology-2015.html 
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 מדד כללי –ת הישראליות של האוניברסיטאו ARWUדירוג : 56לוח 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 2003 שם מוסד

 67 70 59 53 57 72 64 60 94 האוניברסיטה העברית

 151-200 151-200 101-150 101-150 102-150 101-150 101-151 102-150 102-151 אוניברסיטת תל אביב

 77 78 77 78 102-150 101-150 101-151 102-150 251-300 הטכניון

 101-150 101-150 92 93 102-150 101-150 152-200 102-150 102-151 מכון ויצמן

 401-500 401-500 301-400 301-400 301-400 301-400 303-401 - 401-450 אוניברסיטת בר אילן

 401-500 401-500 301-400 301-400 301-400 301-400 303-401 - 301-350 אוניברסיטת בן גוריון

 

 

 

 לפי תחום ומקצוע טכניוןהשל  ARWUדירוג : 57לוח 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 שם המקצוע שם הפקולטה

 מדעי הטבע
 ומתמטיקה

 51-75 49 38 39 51-75 51-75 53-76 52-76 51-75 כללי

 76-100 51-75 51-75 51-75 52-75 51-76 51-75   מתמטיקה

 - 151-200 151-200 151-200 - - -   פיזיקה

 הנדסה/טכנולוגיה 
 ומדעי המחשב

 44 43 46 42 42 38 40 39 38 כללי

 18 18 18 18 15 15 17   מדעי המחשב

 

 

 

 לפי תחום ומקצוע האוניברסיטה העבריתשל  ARWUדירוג : 58לוח 

המקצוע שם שם הפקולטה  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 מדעי הטבע
 ומתמטיקה

 51-75 47 40 38 35 51-75 53-76 52-76 51-75 כללי

 33 27 17 16 22 51-76 51-75   מתמטיקה

 101-150 76-100 76-100 51-75 51-75 51-75 51-77   פיזיקה

 הנדסה/טכנולוגיה 
 ומדעי המחשב

 - - - - - - 78-100 - - כללי

 76-100 51-75 28 27 26 21 25   מדעי המחשב
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 לפי תחום ומקצוע האוניברסיטת תל אביבשל  ARWUדירוג : 59לוח 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 שם המקצוע שם הפקולטה

 מדעי הטבע
 ומתמטיקה

 101-150 101-150 76-100 51-75 76-100 76-100 77-101 52-76 51-75 כללי

 51-75 51-75 33 30 32 26 25   מתמטיקה

 76-100 76-100 51-75 51-75 51-75 76-100 78-104   פיזיקה

 הנדסה/טכנולוגיה 
 ומדעי המחשב

 51-75 51-75 101-150 76-100 76-100 76-100 78-100 51-75 77-106 כללי

 20 20 44 29 28 31 29   מדעי המחשב

 

 

 

 לפי תחום ומקצוע  מכון ויצמןשל  ARWUדירוג : 60לוח 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 שם המקצוע שם הפקולטה

 מדעי הטבע
 ומתמטיקה

 51-75 51-75 51-75 51-75 51-75 46 77-101 77-107 76-110 כללי

 - - - 151-200 - - - - - מתמטיקה

 76-100 76-100 51-75 51-75 51-75 51-75 51-77   פיזיקה

 הנדסה/טכנולוגיה 
 ומדעי המחשב

 - - - - - - - - - כללי

 76-100 51-75 23 12 11 12 13   מדעי המחשב
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 מדעי הטבע ומתמטיקה של האוניברסיטאות בתחום ARWUדירוג  :61לוח 

2009 2012 2015 

 מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג

1 Harvard University 1 ארצות הברית Harvard University 1 ארצות הברית University of California, Berkeley ארצות הברית 

2 University of California, Berkeley 2 ארצות הברית University of California, Berkeley 2 ארצות הברית Harvard University ארצות הברית 

3 Princeton University 3 ארצות הברית Princeton University 3 ארצות הברית Princeton University ארצות הברית 

4 University of Cambridge 4 אנגליה California Institute of Technology 4 ארצות הברית Stanford University ארצות הברית 

5 California Institute of Technology 5 ארצות הברית 
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 צות הבריתאר California Institute of Technology 5 ארצות הברית

6 Stanford University 6 ארצות הברית University of Cambridge 6 אנגליה 
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 ארצות הברית

7 
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 אנגליה University of Cambridge 7 ארצות הברית Stanford University 7 ארצות הברית

8 The University of Tokyo 8 יפן 
Swiss Federal Institute of 

 Technology Zurich 
 8 שוויץ

Swiss Federal Institute of 
 Technology Zurich 

 שוויץ

9 
Swiss Federal Institute of 

 Technology Zurich 
 יפן The University of Tokyo 9 יפן The University of Tokyo 9 שוויץ

10 
University of California, Los 

Angeles 
 ארצות הברית University of Colorado at Boulder 10 ארצות הברית University of California, Los Angeles 10 ארצות הברית

53-76 Technion- Institute of Technology 39 ישראל Technion- Institute of Technology 51-75 ישראל Technion- Institute of Technology ישראל 

53-76 
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 38 ישראל

The Hebrew University 
of Jerusalem 

 51-75 ישראל
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 ישראל

77-101 Weizmann Institute of Science 51-75 ישראל Weizmann Institute of Science 51-75 ישראל Weizmann Institute of Science ישראל 

77-101 Tel Aviv University 51-75 ישראל Tel Aviv University 101-150 ישראל Tel Aviv University ישראל 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
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 הנדסה/טכנולוגיה ומדעי המחשב של האוניברסיטאות בתחום ARWUדירוג  :62לוח 

2009 2012 2015 

 מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג

1 
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 1 ארצות הברית

Massachusetts Institute 
of Technology (M IT) 

 1 ארצות הברית
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 ארצות הברית

2 Stanford University 2 ארצות הברית Stanford University 2 ארצות הברית Stanford University ארצות הברית 

3 
University of Illinois at 

 Urbana-Champaign 
 ארצות הברית University of California, Berkeley 3 ארצות הברית University of California, Berkeley 3 ארצות הברית

4 University of California, Berkeley 4 ארצות הברית 
University of Illinois at 

 Urbana-Champaign 
 4 ארצות הברית

University of Illinois at 
 Urbana-Champaign 

 ארצות הברית

5 Carnegie Mellon University 5 ארצות הברית The University of Texas at Austin 5 ארצות הברית The University of Texas at Austin ארצות הברית 

6 University of Michigan-Ann Arbor 6 ארצות הברית University of California, Santa Barbara 6 ארצות הברית 
The Imperial College of Science, 

Technology and Medicine 
 אנגליה

7 The University of Texas at Austin 7 בריתארצות ה University of Michigan-Ann Arbor 7 ארצות הברית Georgia Institute of Technology ארצות הברית 

8 Georgia Institute of Technology 8 ארצות הברית Georgia Institute of Technology 8 ארצות הברית University of Michigan-Ann Arbor ארצות הברית 

9 University of California, San Diego 9 ארצות הברית Carnegie Mellon University 9 ארצות הברית Carnegie Mellon University ארצות הברית 

10 
Pennsylvania State University - 

University Park 
 ארצות הברית Texas A&M University 10 ארצות הברית Purdue University - West Lafayette 10 ארצות הברית

40 Technion- Institute of Technology 42 ישראל Technion- Institute of Technology 44 ישראל Technion- Institute of Technology ישראל 

78-100 Tel Aviv University 76-100 ישראל Tel Aviv University 51-75 ישראל Tel Aviv University ישראל 

78-100 
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 - ישראל

The Hebrew University 
of Jerusalem 

 - ישראל
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 ישראל

51-77 Indian Institute of Science 76-100 הודו Indian Institute of Science 101-150 הודו Indian Institute of Science הודו 

51-77 Indian Institute of Technology Madras 101-150 הודו Indian Institute of Technology Madras הודו    

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Carnegie-Mellon-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Carnegie-Mellon-University.html
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 במדעי המחשברסיטאות של האוניב ARWUדירוג  :63לוח 

2009 2012 2015 

 מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג

1 Stanford University 1 ארצות הברית Stanford University 1 ארצות הברית Stanford University ארצות הברית 

2 
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 2 הבריתארצות 

Massachusetts Institute 
of Technology (M IT) 

 2 ארצות הברית
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
 ארצות הברית

3 University of California, Berkeley 3 ארצות הברית University of California, Berkeley 3 ארצות הברית University of California, Berkeley ארצות הברית 

4 Carnegie Mellon University 4 ארצות הברית Princeton University 4 ארצות הברית Harvard University ארצות הברית 

5 Princeton University 5 ארצות הברית Harvard University 5 ארצות הברית Princeton University ארצות הברית 

6 Cornell University 6 ארצות הברית Carnegie Mellon University 6 ארצות הברית Carnegie Mellon University ארצות הברית 

7 The University of Texas at Austin 7 ארצות הברית Cornell University 7 ארצות הברית The University of Texas at Austin ארצות הברית 

8 University of Toronto 8 קנדה 
University of California, 

Los Angeles 
 ארצות הברית Cornell University 8 ארצות הברית

9 California Institute of Technology 9 ארצות הברית The University of Texas at Austin 9 ארצות הברית 
University of California, 

Los Angeles 
 ארצות הברית

9 University of Southern California 10 ארצות הברית University of Toronto 10 קנדה University of Southern California ארצות הברית 

17 Technion- Institute of Technology 18 ישראל Technion- Institute of Technology 18 ישראל Technion- Institute of Technology ישראל 

29 Tel Aviv University 29 ישראל Tel Aviv University 20 ישראל Tel Aviv University ישראל 

13 Weizmann Institute of Science 12 ישראל Weizmann Institute of Science 76-100 ישראל Weizmann Institute of Science ישראל 

25 
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 27 ישראל

The Hebrew University 
of Jerusalem 

 76-100 ישראל
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 ישראל

76-100 Bar-Ilan University 76-100 ישראל Bar-Ilan University 101-150 ישראל 
Ben-Gurion University 

of the Negev 
 ישראל

 
Ben-Gurion University 

of the Negev 
 101-150 ישראל

Ben-Gurion University 
of the Negev 

 ישראל Bar-Ilan University 151-200 ישראל

76-100 Indian Institute of Science 101-150 הודו Indian Institute of Science 101-150 הודו Indian Institute of Science הודו 

   101-150 Indian Institute of Technology Delhi 151-200 הודו Indian Statistical Institute הודו 

   101-150 Indian Institute of Technology Madras הודו    

   151-200 Jadavpur University הודו    
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 תמטיקהבמשל האוניברסיטאות  ARWUדירוג  :64לוח 

2009 2012 2015 

 מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג מדינה שם המוסד דירוג

1 Princeton University 1 ארצות הברית Princeton University 
ארצות 
 הברית

1 Princeton University 
ארצות 
 הברית

2 
University of 

California, Berkeley 
 Harvard University 2 ארצות הברית

ארצות 
 הברית

2 Stanford University 
ארצות 
 הברית

3 Harvard University 3 ארצות הברית 
University of California, 

Berkeley 
ארצות 
 הברית

3 Harvard University 
ארצות 
 הברית

4 Stanford University יתארצות הבר  4 University of Cambridge 4 אנגליה 
University of California, 

Berkeley 
ארצות 
 הברית

5 
University of 
Cambridge 

 Stanford University 5 אנגליה
ארצות 
 הברית

5 
Pierre and Marie Curie 

 University - Paris 6 
 צרפת

6 
University of Paris Sud 

- Paris 11 
 King Abdulaziz University 6 אנגליה University of Oxford 6 צרפת

ערב 
 הסעודית

7 
Pierre and Marie Curie 

 University - Paris 6 
 6 צרפת

University of Paris Sud - 
Paris 11 

 אנגליה University of Oxford 7 צרפת

8 University of Oxford 8 אנגליה 
Pierre and Marie Curie 

 University - Paris 6 
 8 צרפת

University of California, 
Los Angeles 

ארצות 
 הברית

9 
Massachusetts 

Institute 
of Technology (M IT) 

 9 ארצות הברית
University of California, 

Los Angeles 
ארצות 
 הברית

9 University of Cambridge אנגליה 

10 
University of 

California, 
Los Angeles 

 10 ות הבריתארצ
Massachusetts Institute 

of Technology (M IT) 
ארצות 
 הברית

10 
University of Paris Sud - 

Paris 11 
 צרפת

51-75 
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 16 ישראל

The Hebrew University 
of Jerusalem 

 33 ישראל
The Hebrew University 

of Jerusalem 
 ישראל

25 Tel Aviv University 30 ישראל Tel Aviv University 51-75 ישראל Tel Aviv University ישראל 

51-75 
Technion- Institute of 

Technology 
 51-75 ישראל

Technion- Institute of 
Technology 

 ישראל
76-
100 

Technion- Institute of 
Technology 

 ישראל

   
151-
200 

Weizmann Institute of 
Science 

    ישראל
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