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דוח מסכם לסקר חוקרים וחוקרות בראשית דרכם 
האקדמית בישראל

האקדמיה הישראלית הצעירה )http://www.young.academy.ac.il( היא גוף המונה שלושים 
ושישה חוקרים וחוקרות צעירים/ות ממגוון דיסציפלינות ומאוניברסיטאות מחקר שונות 

בארץ. את האקדמיה הצעירה הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. אחת ממטרות 
האקדמיה הצעירה היא קידום מעמדם של חוקרים וחוקרות בראשית דרכם האקדמית בישראל.

בשנת 2015 ערכה האקדמיה הישראלית הצעירה סקר בקרב חוקרים וחוקרות בישראל כדי 
להבין את צורכיהם העיקריים. המחקר פנה לאנשי אקדמיה אשר החלו את עבודתם בעשר השנים 

האחרונות במסלול לקביעות באחת מאוניברסיטאות המחקר בארץ ובמכון ויצמן למדע.

את השאלון המלא ואת תוצאותיו ניתן למצוא בנספח 1 בסוף הדוח.

594 חוקרים צעירים ענו לשאלון. מן הנתונים הדמוגרפיים )נספח 2( עולה שהחוקרים 
הצעירים בישראל אשר החלו את עבודתם בעשר השנים האחרונות במסלול לקביעות והם 

כיום בני 40 בממוצע, הם בדרך כלל נשואים עם ילדים )2.3 ילדים בממוצע(, עשו את עבודת 
הדוקטור שלהם בארץ ואת הבתר-דוקטורט בחו״ל )ברוב המקרים — בארצות הברית(. רוב 

החוקרים הם בדרגת מרצה )180( או מרצה בכיר )342( ללא קביעות )455(.

מכיוון שהשאלון מנה כ־40 שאלות והייתה בו אפשרות להוספת טקסט חופשי, היו אפשרויות 
רבות לניתוח התשובות. אנו בחרנו להתרכז במאפיינים המשותפים לכלל אוכלוסייה זו ללא 

תלות במוסד שבו הם עובדים. להלן סיכום כללי של תוצאות הסקר, ובעקבותיו — הצעות.
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תקציר מנהלים

מהסקר עולה שמרבית החוקרים שבעי רצון מהשהייה בחו"ל בתקופת הבתר־דוקטורט   •
ומתהליך החזרה ארצה והקליטה בה. לעומת זאת בתהליך הקליטה וההכנה למשרה 

באוניברסיטה נראה שיש מקום לשיפור. 

לצד שביעות הרצון מתנאי המחקר במוסדות שבהם נקלטו )רמת סביבת המחקר, גישה   •
לספריות ומאגרי מידע וכד'( ומהיחס והתמיכה שהם זוכים להם מחוקרים ותיקים, החוקרים 

החדשים מדווחים על מחסור במידע, הן בשלב הגשת הבקשה למשרה והן לאחר הקליטה. 
בעיקר עולה מחסור בהדרכה הנדרשת למילוי תפקידי ניהול, להתמודדות עם המערכת 
האדמיניסטרטיבית ולאופן שבו מתנהלות מערכות הפנייה לקרנות מחקר. בנוסף, רבים 

מציינים כי עומס ההוראה והאדמיניסטרציה בשנים הראשונות לאחר הקליטה מקשים מאוד 
על יכולתם לחקור )נקודה זו בולטת מאוד במדעי הרוח(. 

רבים מהדיווחים מדגישים חוסר התחשבות מספקת בחוקרים שהם הורים לילדים בגיל הגן   •
ובית הספר היסודי, במיוחד בקביעת השעות לסמינרים ולישיבות.

ככלל החוקרים מרוצים מהאפשריות לקבלת מענקי מחקר חיצוניים, ומרביתם מדווחים   •
כי הכספים שגייסו מאפשרים להם לעשות את המחקר שבו הם מעוניינים. עם זאת נקודה 

שחזרה  ברבים מהדיווחים היא מחסור ניכר בכספים להשתתפות בכינוסים ולנסיעות 
לשיתופי פעולה בחו"ל.   

מרבית החוקרים הצעירים מרוצים מרמת הסטודנטים בארץ ומהיכולת לגייסם לתואר שני   •
ושלישי. עם זאת בולט הקושי לגייס בתר-דוקטורים, ולמותר לציין שהיעדר תלמידי מחקר 
בוגרים ומנוסים בשלב הבתר-דוקטורט פוגע ביכולת לבצע מיזמי מחקר שאפתניים וארוכי 

טווח.

נקודה מדאיגה שעלתה מכלל הסקר היא שקיים פער רחב, כמעט בכל הנושאים שנבחנו   •
 בסקר, בין שביעות רצונם של חוקרים ממדעי הרוח והחברה לזה של שאר החוקרים.
המסקנה מהסקר היא שחוקרים צעירים במדעי הרוח והחברה מקופחים כמעט בכל 

התחומים הן על ידי האוניברסיטאות והן מצד עמיתיהם הבכירים.  

המלצות

יש למסד תהליך קבלה וקליטה מסודר. לשם כך מומלץ:  .1

להכין מסמכים רשמיים שיהיו נגישים באתר של כל אוניברסיטה, ובהם תיאור של הליך  א. 
הגשת הבקשה והקבלה באותה אוניברסיטה.

להקים מחלקת קליטה לטיפול בכל הצדדים המשותפים לכלל הנקלטים )אדמיניסטרציה,  ב. 
מגורים, מוסדות חינוך לילדים, עבודה לבני זוג וכד׳(, כולל מערך ״מנטורינג״ לחוקרים 

צעירים שילווה אותם בצעדיהם הראשונים באדמיניסטרטציה האוניברסיטאית.

למנות רשמית חוקר ותיק למלווה לכל חוקר צעיר שנקלט. ג. 

יש להדגיש את החשיבות של מתן הקלות בהוראה לחוקרים צעירים בשנתם הראשונה   .2
ולאכוף זאת. יש לשקול להגדיל את תקופת ההקלות לשנתיים.

יש לשאוף להגביר את שקיפות תהליך הקביעות והקידום, החסוי מיסודו. למשל, להכין   .3
מסמכים רשמיים לכל אוניברסיטה, ובהם הסבר על הליך ההעלאה לקביעות, אופי 

הדרישות ולוחות הזמנים.

יש להגדיל את אפשרויות המימון להשתתפות בכינוסים ולשיתופי פעולה בין־לאומיים   .4
של חוקרים צעירים. אנו מציעים שתי דרכים לעשות זאת:

לאפשר שימוש בכספי מענקים של הקרן הלאומית למדע. א. 

להגדיל את ההקצבה מהקרן לקשרי מדע לחוקרים צעירים על חשבון הסכום שיקבלו  ב. 
בעתיד כחוקרים ותיקים )הרי ממילא כספים שאינם מנוצלים נצברים(.

יש להקים גוף שמטרתו לקדם את גיוס הבתר-דוקטורים הזרים המעוניינים ללמוד בארץ.   .5

יש להתחשב בהורים לילדים בקביעת שעות סמינרים וישיבות.  .6

מצב מדעי הרוח והחברה, אשר מקצתו משתקף בסקר, הוא בעיה החורגת מתחום הסקר   .7
ואשר דורשת טיפול כלל-מערכתי. עם זאת זוהו שתי נקודות הדורשות התייחסות מידית:

נראה כי יחס הסגל הוותיק לצעיר אינו הולם בחלק מהמקרים. יש לפעול להעלאת  א. 
המודעות לבעיה ולפתרונה.

מענקי הקליטה במדעי החברה אינם מספקים. מאחר שברוב המקרים התקציבים  ב. 
הדרושים בתחומים אלו קטנים בהרבה ממענקי הקליטה האופייניים למדעי הטבע והחיים, 

בהשקעה תקציבית סבירה ניתן לשפר בעיה זו שיפור ניכר.
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קליטה והכנה למשרה הנוכחית

לעומת תהליך החזרה ארצה והקליטה בה, שנתפס כחיובי יחסית, מהקליטה ומההכנה למשרה 
הנוכחית מצטיירת תמונה של אי-שביעות רצון. רבים מדווחים על מחסור במידע והכוונה כבר 
בשלב הגשת הבקשה למשרה. נראה שאנשים מרגישים שלאחר קבלתם את המשרה הם אינם 

מקבלים את ההנחיה הדרושה להם לתפקידי הניהול שאליהם הם נכנסים, הם אינם מקבלים עזרה 
מהמערכת האדמיניסטרטיבית ואינם מקבלים הסבר על דרך עבודתה של מערכת זו ולא כיצד 

מתנהלות מערכות הפנייה לקרנות מחקר. מהתשובות לסקר עולה שתמיכה מחוקרים ותיקים 
ומחוקרים צעירים אחרים היא המאפשרת כניסה נאותה לתפקיד ולאו דווקא הנחיה מסודרת 
מהממסד, כפי שהיה אולי מתבקש. תמיכה לכך ניתן למצוא בדברי אחד הנשאלים: ״יש חוסר 

הדרכה מוחלט בנוגע לניהול כספים, אדמיניסטרציה של האוניברסיטה וכו‘ ויחס גרוע מצד רשויות 
האוניברסיטה בעניינים ניהוליים״. נשאל אחר הוסיף: ״אחד הדברים שהכי חסרים זה הנחיה של 

אנשי סגל לקראת עבודה ניהולית/אדמיניסטרטיבית, כולל ניהול תקציבי מחקר. לדעתי קורס 
מרוכז לכל החוקרים הצעירים בארץ שמתקבלים בשנה מסוימת יכול לעשות פלאים להקל על 

תהליך הקליטה ובניית המעבדה.״ נשאל אחר ענה שבאוניברסיטה שלו ״הליך הקליטה כולל 
הצמדת חונך )מנטור( לחוקר חדש. בלי ספק הדבר הכי טוב הוא ללמוד מחוקר ותיק ומצליח  

במחלקה שלך. מומלץ בחום!״     

תרשים 2

קליטה והכנה למשרה הנוכחית )10-1 ציון גבוה – רמת שביעות רצון גבוהה יותר(

4.4
עזרה בהבנת 

המערכת 
האדמיניסטרטיבית

4.8
עידוד שיתוף 

פעולה בין 
חוקרים צעירים

5.0
קבלת הנחיה 

מסודרת

5.1
קבלת הנחיה 
ועזרה בפנייה 
לקרנות מחקר

5.2
תמיכה מהמערכת 
האדמיניסטרטיבית

5.4
העמדת 

השטח בזמן

6.3
תמיכה מחוקרים 

צעירים

6.9
התאמת השטח 

לצרכים

7.2
ספריות ומאגרי 
המידע מספקים 

במוסדות

7.4
רמת סביבת 

המחקר

7.6
קבלת תמיכה 

ויחס טוב 
מחוקרים ותיקים

7.7
גישה למאגרי 
מידע ולתכנים 

מקוונים 2.6
קבלת הנחיה 
לתפקידי ניהול

תהליך החזרה לישראל והקליטה בה

מתשובות החוקרים עולה שהם היו מרוצים יחסית מתהליך החזרה והקליטה. החוקרים היו 
מרוצים מהמוסד שבו הם קיבלו משרה אקדמית, והדרישה לצבור ניסיון בחו״ל על מנת להתקבל 

למסלול לקביעות בארץ לא נראתה גבוהה מדי ולא השפיעה לרעה על חיי המשפחה. עם זאת 
ייתכן שאלו שמצאו דרישה זו גבוהה כדי מניעה מהם להמשיך במסלול אקדמי, לא יכלו לענות על 

שאלון זה. לכן אין ממצא זה בא לומר שאין קשיים הכרוכים בדרישה זו.

תרשים 1

 תהליך החזרה לישראל והקליטה בה )ציונים בין 1 ל-10 כש-1 מסמל כלל לא ו-10
כן מוחלט(

3.8
עד כמה הקשתה 

עליך הדרישה לצבור 
ניסיון בחו�ל על מנת 

להתקבל למסלול 
לקביעות בארץ?

5.7
איך עלות השהייה 

בחו�ל השפיעה
על רמת החיים

שלך?

7.1
איך השפיעה 

השהייה
בחו�ל על חיי 

משפחתך?

7.1
איך נקלטה 

משפחתך
בחזרה לארץ?

8.4
האם התקבלת 
למוסד שרצית?
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תקציבי מחקר

מתשובות החוקרים לסקר עולה שתקציבי מחקר פנימיים של המוסד הם אך מהווים חלק קטן 
מתקציבם של חוקרים צעירים. לא תמיד הייתה תמיכה מספקת מהמוסד לרכישת ציוד וחומרים. 

נקודה שעלתה בתשובות רבות היא שהיכולת להשתמש בתקציבי המחקר איננה גמישה מספיק. 
כפי שתיאר זאת אחד הנשאלים: ״הגישה בארץ היא לתת, כמענק קליטה, תקציב למטרת קניית 

ציוד בלבד. לא ניתן להשתמש בו למשכורות וקניית חומרים מתכלים. וכך, עם הגיע החוקר 
החדש הוא יכול לקנות את הציוד אך לא לשלם למישהו שיפעיל אותו או לרכוש את הציוד 

המתכלה הנדרש. זה מגוחך ומפספס לחלוטין את המטרה״.

עוד נקודה שחזרה ברבים מהדיווחים היא מחסור ניכר בכספים להשתתפות בכינוסים ולנסיעות 
לשיתופי פעולה בחו"ל. למשל: "אין תקציבים מספקים לנסיעות לחו"ל, לעתים צריך לנסוע 

3–4 פעמים בשנה לכנסים ולשיתופי פעולה. ניתנים כ-5000 דולר בשנה, ולא ניתן להשתמש 
בתקציב ההצטיידות או ברוב קרנות המחקר לשם כך". עוד העירו חוקרים על הקושי בהשגת 

תקציבי מחקר גדולים.

ציונים טובים יותר ניתנו לאפשרות לקבל מענקי מחקר חיצוניים למימון משכורות, ציוד וחומרים, 
אם כי באשר למחיריהם של חומרים ומכשירים ניתנה תשובה גורפת שבארץ הם גבוהים 

ממחיריהם בחו״ל. 

תרשים 4

תקציבי מחקר )ציון גבוה מציין במידה רבה יותר(

5.4
האם קיבלת 

תקציבי מחקר 
פנימיים של 

המוסד?

6.1
עד כמה תמך בך 
המוסד ברכישת 

ציוד וחומרים?

6.4
האם קיבלת כספי 
קליטה מספקים?

6.5
האם זכית לקבל 
מספיק מענקי 
קרנות מחקר 
למימון ציוד 

ותחזוקה?

6.9
האם זכית לקבל 
מספיק מענקי 
קרנות מחקר 
למימון מלגות 

ומשכורות?

8.2
עד כמה לידיעתך 

מחיריהם של 
חומרים ומכשירים 

בארץ גבוהים 
ממחיריהם בחו�ל?

הוראה ואדמיניסטרציה

בעיה נוספת עולה מן התשובות בדבר הוראה ואדמיניסטרציה. חוקרים מדווחים שעומס ההוראה 
משפיע מאוד על יכולתם לחקור. חלק גדול מהנשאלים ענו שלא קיבלו הקלות במטלות ההוראה 

בשנה הראשונה להגעתם )למרות הדרישה לתת שנת חסד לחוקרים המקימים קבוצת מחקר 
בשנתם הראשונה(. אחד הנשאלים אמר: "שני הקשיים העיקריים שלי כעת הם ניהול תכנית 

לימודים לתואר ראשון )התכנית הגדולה ביותר בחוג( ועומס שעות ההוראה. בנוסף גידול ילדים 
קטנים יהיה קשה להגיע לדרגת מרצה בכיר". נשאל נוסף ענה: "ברצוני להדגיש את עומס ההוראה 

והיעדר התמיכה של המוסד במחקר, וכן לפחות במוסד שלי צפוי שדקה אחרי שאדם מקבל 
קביעות, דורשים ממנו להיות ראש חוג. וכמובן, בדרך לקביעות, לא חוסכים ממנו תפקידים 

מנהלתיים". המרואיינים ביטאו תחושה שהמערכת האדמיניסטרטיבית אינה עוזרת לחוקרים 
צעירים: "האדמיניסטרציה מקשה מאוד על התפקוד השוטף עד כדי פגיעה ממשית ביכולת לבצע 
מחקר״, וכן "הבעיה הרלוונטית ביותר היא האדמיניסטרציה שעובדת בקטלניות והבירוקרטיזציה 

שחונקת את המרצים ואת הסטודנטים".

תרשים 3

הוראה ואדמיניסטרציה )10-1 כש-1 מייצג כלל לא ו-10 כן מוחלט(

5.8
עד כמה עומס העבודה 
הלא מדעית (כמו כהונה 
בוועדות וכד) משפיע על 

יכולתך לעשות מחקר?

5.9
עד כמה קיבלת הקלות 
במטלות ההוראה בשנה 

הראשונה להגעתך?

7.2
עד כמה עומס ההוראה 

משפיע על יכולתך 
לעשות מחקר?
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קבלה קביעות וקידום

מרבית החוקרים שענו על הסקר הרגישו שהליך הקבלה וכן הליך קבלת הקביעות במוסד 
שלהם הוא ענייני ונעשה על בסיס מקצועי בלבד. עם זאת הובעה הדעה שהתהליך אינו מתאפיין 

בשקיפות ובבהירות וכן שאינו יעיל או מהיר. אחד החוקרים טען: ״שאלתם על הבסיס הענייני של 
הקידום והקביעות. אין לי מושג – הוא שקוף כמו בטון.״

תרשים 6

 תהליך הקבלה, הקידום והקביעות )ציון גבוה – מעיד על הסכמה )10(
וציון נמוך )1( על שלילה(

4.7
עד כמה הליך הקידום 

התאפיין בשקיפות 
ובבהירות הדרישות 

והקריטריונים?

עד כמה תהליך הקבלה היה ענייני 7.0
ועל בסיס מקצועי בלבד?

עד כמה הליך קבלת הקביעות או 7.2
הקידום היה ענייני ועל בסיס מקצועי 

בלבד?

עד כמה הליך הקידום 5.0
היה מהיר ויעיל?

סטודנטים

בעיה נוספת שעלתה היא חוסר יכולת לגייס בתר־דוקטורים. ציונים גבוהים יותר ניתנו ליכולת 
לגייס סטודנטים לתואר שני ולדוקטורט. נראה שיש קונצנזוס בדבר רמתם הטובה של הסטודנטים 
בארץ, אך היעדר תלמידי מחקר בוגרים ומנוסים בשלב הבתר־דוקטורט פוגע ביכולת לבצע מיזמי 

מחקר שאפתניים וארוכי טווח. הערה מילולית נתנה קול לבעיה זו: ״היעדר פונים מעולים מחוץ 
לארץ לבתר־דוקטורט מאוד מקשה על יצירת רמת מחקר גבוהה כמו במוסדות מקבילים בחו״ל״ 

וכן ״חסרים פוסטים בארץ. צריך עתיד במשרות ביניים )עמיתי מחקר וכדומה(״ ו״קושי בגיוס פוסט 
דוקטורנטים ברמה גבוהה – הדוקטורנטים הישראלים המצטיינים נוסעים לפוסט בחו"ל, בעוד 

שהזרים המצטיינים חוששים להגיע למזרח התיכון. זה לפחות המקרה השכיח, למרות שיש גם 
יוצאים מהכלל״.

היו חוקרים שטענו שקשה לקבל תמיכה במלגות דוקטורנטים באוניברסיטה שלהם, והדבר משפיע 
על מספר הסטודנטים שהם יכולים לקלוט: ״לא הייתה בעיה בגיוס סטודנטים, בגלל שיש הרבה 

סטודנטים שרוצים להמשיך לתארים מתקדמים. הבעיה היא יותר במלגות סטודנטים אשר כמעט 
לא קיימות באוניברסיטה״; ״קושי עצום באי־יכולת לתת מלגות, גורר הכרח של הסטודנטים לעבוד, 

היעדר זמן לעסוק במחקר, מאריך את זמן ביצוע המחקר ללא כל סיבה עניינית מוצדקת. העניין 
של היעדר מלגות הוא מכשלה מספר אחד בהתקדמות העבודה״.

תרשים 5

גיוס סטודנטים )ציון גבוה מעיד על תשובה לחיוב )10( וציון נמוך על שלילה )1((

7.5
האם הצלחת 

לגייס סטודנטים 
לתואר שני 
ולדוקטורט?

6.8
מהי רמת 

הסטודנטים בארץ 
יחסית למקומות 

אחרים?

4.6
האם הצלחת 
לגייס  בתר-
דוקטורנטים?
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מדעי הרוח והחברה 

בחרנו להתמקד במדעי הרוח והחברה, שכן במהלך פילוח הנתונים לפי פקולטות בלט הממצא 
שבכל פרמטר שנבחן, זו הקבוצה המקופחת בקמפוס. חלק מהחוקרים והחוקרות הביעו תחושות 

קשות בדבריהם, לדוגמה:
"ראוי שחוקר יקבל משרד ולא יצטרך להיאבק על כך או להמתין אף יותר מחצי שנה 

מתחילת העסקתו".

"במדעי הרוח אין תקציבים, הספריות דלות, אין הנחיה אקטיבית בכתיבת גרנטים, אין עוזרי 
הוראה או מתרגלים. התחושה היא של פשיטת רגל ..."

"הדבר שחסר לי יותר מכול הוא המגע ושיתוף הפעולה עם חוקרים מהתחום הספציפי שלי. 
אני מרגישה שאני לבד במערכה ואין לי עם מי לחלוק רעיונות מחקריים. ... בשורה התחתונה 

המרצים בחוג מאוד עסוקים ולא נראה לי שהם ירצו לקרוא מאמרים שלי ולתת הערות".

"ישנה תחושה קשה של חסר אונים מצד סגל נטול קביעות אל מול גחמות הוותיקים בחוג 
בכל האמור לנטילת משימות הוראה לא אטרקטיביות, נטילת תפקידים בחוג וכו'".

"דרושה התארגנות ארצית כדי להתמודד עם הצניחה בכמות תלמידי מדעי הרוח, ועם 
הניסיונות 'לפתור' את הבעיה באמצעות איחודי מחלקות שלא תמיד הם לטובת העניין".

מהתשובות המספריות לסקר עולה שהיחס שחוקרים בחוגים למדעי הרוח והחברה זוכים 
לו מהאוניברסיטה נופל מזה שזוכים לו חוקרים בחוגים אחרים. למשל, בחוגים הללו פועלה 
של האוניברסיטה לקידום שיתוף פעולה בין חוקרים צעירים פחּות מבחוגים אחרים, מאגרי 

המידע והספריות מותאמים לצורכיהם פחות משהם מותאמים לצורכי חוגים אחרים. הם אינם 
מקבלים תמיכה מספקת מעמיתים צעירים ולא מעמיתים ותיקים. באופן מובהק, הם מדווחים 
שרמת המחקר מסביבם )עמיתים מהמחלקה או מהפקולטה( נמוכה מזו שבפקולטות אחרות, 

ושהסטודנטים טובים פחות. 

היבט מדאיג נוסף בנוגע לקבוצה זו עולה מן התשובות המעידות שאינם מקבלים הקלות בהוראה 
בשנה הראשונה לעבודתם )מובהק במיוחד במדעי הרוח(. במדעי החברה נראה במובהק שכספי 

הקליטה אינם מספקים יחסית לשאר הפקולטות, ושהיכולת להשיג מענקי מחקר חיצוניים פחותה 
מבפקולטות האחרות.

המסקנה היא שחוקרים צעירים במדעי הרוח והחברה מקופחים כמעט בכל התחומים הן מצד 
האוניברסיטאות והן מצד עמיתיהם הבכירים. 

הורות לילדים קטנים

רבים מהחוקרים והחוקרות הם הורים לילדים בגיל הגן ובית הספר היסודי. טענה שחזרה היא 
שאין התחשבות מספקת בכך, במיוחד בקביעת השעות לסמינרים ולישיבות. נדגיש כי נקודה 

זו מפריעה הן לחוקרים והן לחוקרות, אף שכמה חוקרות חשות שהפגיעה בנשים בעניין זה 
קשה יותר. לדוגמה, חוקר ביקש: "חשוב להתקין תקנות מחייבות לגבי שעות גג לקיום סמינרים 

באוניברסיטאות – כיום ישנם סמינרים שמתקיימים אחה"צ ומאוד מקשים על הורים לילדים 
צעירים משני המינים", וחוקרת נוספת ביקשה: "על מנת להקל על נשים )ובעיקר – אימהות לילדים 
קטנים( להתקבל לאקדמיה וחשוב מכך – להתקדם בה, יש לשקול יוזמות שונות שיקלו על תפקודן 

במערכת. אלה כוללות למשל: הימנעות מקיום ישיבות חוג וישיבות מועצת פקולטה לאחר השעה 
."16:00
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עד כמה תמכו בך חוקרים ותיקים במחלקה ובפקולטה
ועד כמה היה יחסם אליך טוב?

7.2
אחר/שילוב 

מס� פקולטות

7.9
מדעי החיים

7.9
מדעים מדויקים 7.1

מדעי החברה

7.4
מדעי הרוח

עד כמה גבוהה לדעתך רמת סביבת המחקר שלך
(החוקרים האחרים במחלקה או בפקולטה)?

7.5
אחר/שילוב 

מס� פקולטות
7.6

מדעי החיים

7.9
מדעים מדויקים 6.9

מדעי החברה

7.1
מדעי הרוח

מהי רמת הסטודנטים בארץ יחסית למקומות אחרים?

7.3
אחר/שילוב 

מס	 פקולטות
7.0

מדעי החיים

7.3
מדעים מדויקים 6.0

מדעי החברה

6.1
מדעי הרוח

תרשים 7

 השוואת מדעי הרוח והחברה לשאר הפקולטות
)10-1 ציון גבוה – רמת שביעות רצון גבוהה יותר(

4.9
אחר/שילוב 

מס� פקולטות
5.1

מדעי החיים

5.5
מדעים מדויקים 4.3

מדעי החברה
3.9

מדעי הרוח

האם האוניברסיטה מקדמת ומעודדת שיתוף פעולה בין חוקרים צעירים 
מפקולטות שונות ומתחומי מחקר שונים?

7.1
אחר/שילוב 

מס� פקולטות

7.6
מדעי החיים

7.9
מדעים מדויקים 7.1

מדעי החברה 5.8
מדעי הרוח

האם הספריות או מאגרי המידע במוסדות המחקר מספקים את צרכיך?

עד כמה תמכו בך חוקרים צעירים אחרים?

6.7
אחר/שילוב 

מס� פקולטות

7.2
מדעי החיים 6.4

מדעים מדויקים 5.7
מדעי החברה

5.6
מדעי הרוח
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נספח 1 – השאלון המלא ותוצאותיו 

תהליך החזרה והקבלה בארץ

סטיית תקןממוצע

עד כמה הקשתה עליך הדרישה לצבור ניסיון בחו"ל על מנת להתקבל 
3.383.21למסלול לקביעות בארץ?

8.422.37האם התקבלת למוסד שרצית?

6.972.63עד כמה היה תהליך הקבלה ענייני ועל בסיס מקצועי בלבד?

7.132.85אך השפיעה השהייה בחו"ל על חיי משפחתך?

5.672.74איך עלות השהייה בחו"ל השפיעה על רמת החיים שלך?

7.142.62איך נקלטה משפחתך בחזרה לארץ?

 

קליטה והכנה למשרה הנוכחית

סטיית תקןממוצע

עד כמה תמכו בך חוקרים ותיקים במחלקה ובפקולטה ועד כמה היה 
7.582.49יחסם אליך טוב?

עד כמה הייתה ההנחיה שקיבלת ממישהו בכיר במחלקה או בפקולטה 
4.983.26מסודרת?

6.353.13עד כמה תמכו בך חוקרים צעירים אחרים?

2.622.78עד כמה קיבלת הנחיה והכנה לתפקידים ניהוליים?

עד כמה קיבלת הנחיה ועזרה בפניה לקרנות מחקר ובהגשת בקשות 
5.142.98למענקים?

4.452.92עד כמה עזרו לך להבין את המערכת האדמיניסטרטיבית?

עד כמה המערכת האדמיניסטרטיבית תמכה בעבודתך ובקידום 
5.222.89מחקרך?  

עד כמה הושפע היחס כלפיך מהיותך חלק מקבוצת מיעוט )מגדר, דת, 
3.333.37לאום או גיל(?

10 מאוד / 0 כלל לא

10 במידה רבה מאוד / 0 כלל לא

(�עד כמה עומס העבודה הלא מדעית (כמו כהונה בוועדות וכד
משפיע על יכולתך לעשות מחקר?

6.0
אחר/שילוב 

מס� פקולטות 
5.3

מדעי החיים
5.4

מדעים מדויקים

6.3
מדעי החברה

6.2
מדעי הרוח

עד כמה קיבלת הקלות במטלות ההוראה בשנה הראשונה להגעתך?

6.3
אחר/שילוב 

מס� פקולטות

7.7
מדעי החיים 6.4

מדעים מדויקים 5.3
מדעי החברה

3.2
מדעי הרוח

עד כמה כספי הקליטה מספקים?

6.7
אחר/שילוב 

מס	 פקולטות
6.6

מדעי החיים

7.1
מדעים מדויקים

5.1
מדעי החברה

6.2
מדעי הרוח

האם הצלחת לקבל מספיק מענקי קרנות מחקר למימון מלגות ומשכורות?

6.9
אחר/שילוב 

מס� פקולטות

7.5
מדעי החיים

7.7
מדעים מדויקים

6.1
מדעי החברה

5.9
מדעי הרוח

 תרשים 8  השוואת מדעי הרוח והחברה לשאר הפקולטות
)10-1 כש-1 מייצג כלל לא ו-10 במידה רבה מאוד(
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 סטודנטים

סטיית תקןממוצע

7.522.76האם הצלחת לגייס סטודנטים לתואר שני ולדוקטורט?

6.772.11מהי רמת הסטודנטים בארץ יחסית למקומות אחרים?

4.654.11האם הצלחת לגייס פוסט דוקטורנטים?

תהליך הקידום והקביעות

סטיית תקןממוצע

האם הליך קבלת הקביעות או הקידום היה ענייני ועל בסיס מקצועי 
7.182.84בלבד?

5.013.36האם הליך הקידום היה מהיר ויעיל?

האם הליך הקידום התאפיין בשקיפות ובבהירות הדרישות 
4.743.27והקריטריונים? 

סטיית תקןממוצע

עד כמה גבוהה לדעתך רמת סביבת המחקר שלך )החוקרים האחרים 
7.411.85במחלקה או בפקולטה(

6.932.82עד כמה תאם השטח שקיבלת את צרכיך )משרד, מעבדה וכיו"ב(?  

5.453.90האם השטח שהועמד לרשותך היה מוכן בזמן? 

7.202.73האם הספריות או מאגרי המידע במוסדות המחקר מספקים את צרכיך? 

האם האוניברסיטה מאפשרת גישה מספקת למאגרי מידע ולתכנים 
7.732.48מקוונים?

האם האוני' מקדמת ומעודדת שיתוף פעולה בין חוקרים צעירים 
4.793.11מפקולטות שונות ומתחומי מחקר שונים?

הוראה ואדמיניסטרציה

סטיית תקןממוצע

7.242.70עד כמה עומס ההוראה משפיע על יכולתך לעשות מחקר?

עד כמה עומס העבודה הלא מדעית )כמו כהונה בוועדות וכד'( משפיע 
5.792.74על יכולתך לעשות מחקר? 

5.873.56עד כמה קיבלת הקלות במטלות ההוראה בשנה הראשונה להגעתך?

תקציבי מחקר

סטיית תקןממוצע

6.363.44האם קיבלת כספי קליטה מספקים?

האם הצלחת לקבל מספיק מענקי קרנות מחקר למימון מלגות 
6.953.34ומשכורות?

6.513.50האם הצלחת לקבל מספיק מענקי קרנות מחקר למימון ציוד ותחזוקה?

6.133.20עד כמה תמך בך המוסד לרכוש ציוד וחומרים?

5.453.49האם קיבלת תקציבי מחקר פנימיים של המוסד?

8.212.00עד כמה לידיעתך מחיריהם של חומרים ומכשירים בארץ גבוהים?  

10 במידה רבה מאוד / 0 כלל לא

10 מאוד / 0 כלל לא

10 במידה רבה מאוד / 0 כלל לא

10 במידה רבה מאוד / 0 כלל לא
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נספח 2 : מאפיינים דמוגרפיים של המשיבים לסקר

בנספח זה מפורטים המאפיינים הדמוגרפיים של המשיבים לסקר. תחילה מפורטים המאפיינים 
של כלל המדגם. יש כמה מאפיינים שבהם השונות בין הפקולטות השונות גדולה. מאפיינים אלו 

מפורטים בחתך לפי פקולטה בסוף הנספח.

משתתפי המחקר ושיעור היענות

מספר אנשי סגל 
שקיבלו פנייה

אחוזי היענותמספר המשיבים בפועל
N%

2268414.137.17אוניברסיטת בר-אילן

38311819.930.81אוניברסיטת תל-אביב

3668314.022.68אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

26010417.540.00האוניברסיטה העברית בירושלים

2647612.828.79אוניברסיטת חיפה

62213.533.87האוניברסיטה הפתוחה

196569.428.57הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

99457.645.45מכון ויצמן למדע

71.2לא ציינו

1856594100%32.00סה“כ

מאפיינים דמוגרפיים א - כלל המדגם

N% לא השיבו על
השאלה

8מגדר
36762.6גברים
21937.4נשים

16מצב משפחתי
427.3רווק/ה

50286.9נשוי/אה
223.8גרוש/ה/ פרוד/ה

122.1בקשר זוגי 
5פקולטה

10417.7מדעי הרוח
12921.9מדעי החברה

15826.8מדעים מדויקים
13222.4מדעי החיים

142.4הנדסה
61.0משפטים

396.6שילוב בין כמה פקולטות
71.2אחר

3דרגה אקדמית
18030.5מרצה

34257.6מרצה בכיר1
6310.6פרופסור-חבר

61.0פרופסור מן המניין
16תחום מחקר

18632.2תאורטי
21637.4ניסיוני

16929.2תאורטי וגם ניסיוני
71.2אחר )היסטורי, פילולוגי ועוד(

כולל את הדרגה “פרופסור משנה” בטכניון, המקבילה לדרגת מרצה בכיר בכל שאר המוסדות  1
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השיבו על 
השאלה

לא השיבו על אחוז
השאלה

1היכן עשו דוקטורט

47580.1ישראל

213.5אירופה

10.2אסיה

9516.0אמריקה

10.2אוסטרליה

0היכן עשו בתר־דוקטורט

7011.8ישראל

8213.8אירופה

10.2אסיה

36661.6אמריקה

30.5אוסטרליה

7212.1לא עשו בתר־דוקטורט

6האם קיבלו קביעות

13322.6כן

45577.4לא

מאפיינים דמוגרפיים ב –  כלל המדגם

לא השיבו טווחסטיית תקןממוצע
על השאלה

40.794.3931-6382גיל

2.301.170-964מספר ילדים

לפני כמה שנים התחלת את 
3.662.471-10167המסלול לקביעות?

אם יש לך קביעות, כמה שנים לאחר 
4.991.542-9460תחילת המסלול קיבלת אותה?

כמה סטודנטים לתואר שני 
4.073.070-206ולדוקטורט בהנחייתך כרגע?

כמה בתר־דוקטורנטים בהנחייתך 
0.570.960-963כרגע?

מאפיינים דמוגרפיים ג – חתך לפי פקולטה

מגדר

67.7%

32.3%

61.5%

38.5%

82.1%

17.9%

57.4%
42.6%

57.8%

42.2%

אחר/שילוב
כמה פקולטות

מדעי
החיים

מדעים
מדויקים

מדעי
החברה

מדעי
הרוח

נשים

גברים
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לפני כמה שנים התחלת את המסלול לקביעות?

אם יש לך קביעות, כמה שנים לאחר תחילת 
המסלול קיבלת אותה?

5.3

4.0

5.9

3.8
4.5

3.5

5.1

3.8 4.1
3.3

אחר/שילוב
של כמה פקולטות

מדעי
החיים

מדעים
מדויקים

מדעי
החברה

מדעי
הרוח

קביעות )שנים בממוצע(

דוקטורנטים ובתר־דוקטורנטים )סטודנטים בממוצע(

לפני כמה שנים התחלת את המסלול לקביעות?

אם יש לך קביעות, כמה שנים לאחר תחילת 
המסלול קיבלת אותה?

0.8

4.4

0.9

4.5

0.6

3.8

0.2

4.4

0.3

3.4

אחר/שילוב
של כמה פקולטות

מדעי
החיים

מדעים
מדויקים

מדעי
החברה

מדעי
הרוח

דרגה אקדמית

היכן נעשה הדוקטורט

0.0%
12.1%

63.6%

24.2%

אחר/שילוב של כמה פקולטות

77.3%

9.8%
11.4%1.5%

מדעי החיים

67.7%

10.1%

20.9%

1.3%

מדעים מדויקים

57.0%

1.6%
35.9%

5.5%

מדעי החברה

56.3%

0.0%
41.7%

1.9%

מדעי הרוח

מרצה

מרצה בכיר

פרופסור-חבר

פרופסור מן המניין

ישראל

אירופה

אסיה

אמריקה
אוסטרליה

אחר/שילוב של כמה פקולטות מדעי החיים

מדעים מדויקים מדעי החברה מדעי הרוח

63.5%

97.0%
73.8%

3.1%
23.1%

68.2%
89.2%

7.0% 9.6%
26.0%

0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 0.3%

0.8%
24.0%

10.8% 1.0%
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ישראל

אירופה

אסיה

אמריקה

אוסטרליה

לא עשו בתר-דוקטורט

אחר/שילוב של כמה פקולטות מדעי החיים

מדעים מדויקים מדעי החברה מדעי הרוח

29.8%

1.5%
13.6%12.1%

65.2%

1.5%7.6% 9.8%

86.4%

1.5%0.8%

17.1%
3.8%

19.0%

73.4%

3.8% 12.4%

48.1%

22.5% 27.9%28.8%

0.0%

0.0%0.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%
12.5%

1.0%

היכן נעשה הבתר־דוקטורט




