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שנים האחרונות נראה שהאקדמיה
בישראל מצויה במשבר מתגלגל.
לאחר שנים של התמודדות עם מצוקה
כלכלית ,כיום ניתן לומר שמדובר כבר
במעין משבר זהות  -מהפכת התקשורת הרביעית
שהביאו עמן הרשתות החברתיות ,מהפכת המידע
שנבעה ממנה ,הפרטת מערכת ההשכלה הגבוהה
ושינויים רחבים במקצועות הנחוצים למשק ,כל אלו
הביאו בשנים האחרונות את המערכת האקדמית
למעין אזור דמדומים ,שבו היא נדרשת להדביק
את קצב השינוי העולמי .אם לא די בכך ,במקרה
הישראלי אין ספק שאיומי החרמות ברהב־ העולם,
שגלשו גם למסדרונות המוסדות להשכלה גבוהה
באירופה ולמדשאות הקולג׳ים בארצות הברית,
בוודאי שלא תרמו לפתרון הקשיים.
והנה ,כעת נראה שמשרדי החינוך והאוצר ,המועצה
להשכלה גבוהה )מל״ג( והוועדה לתכנון ותקצוב
)ות״ת( החליטו להעלות את הספינה האקדמית
הישראלית  -שחרף בעיותיה ממשיכה כל העת
להוביל בעולם בקטגוריות רבות  -בחזרה על הפסים.
עד לשנת  ,2022כפי שהודיעו במשרד החינוך רק
לאחרונה ,תשקענה הרשויות כשבעה מיליארד
שקל באקדמיה הישראלית ,במסגרת תוכנית חומש
הדשה ,שבסופה יעמוד תקציבה על כ־ 12מיליארד
שקל .ב־ן היתר ,מתעתדת התוכנית לקדם את
תשתיות המחקר ולעודד מצוינות מהקרית־מדעית
)במימון תוספתי של כשני מ־ליארד שקל( ,לעודד
הדשנות ולשפר את איכות ההוראה עצמה ,להגדיל
את מספר הסטודנטים הזר־ם שבאים לרכוש השכלה
גבוהה ותארים מתקדמים במוסדות הישראליים
ולהתמקד בהגדלת מספר הסטודנטים והבר־ הסגל
.
בתחומי הלימוד שנחוצים במיוחד למשק.

השכלה אקדמית הפכה כבר
מזמן לעניין הכרחי בשוק
העבודה ,ופעמים רבות תואר
ראשון ,שהיה בעבר כרטיס
כניסה בטוח ,כבר איננו מספיק.
לא רק זאת ,גם יוקרתו של
מוסד הלימודים הפכה לפרמטר
חשוב  aאז היכן כדאי ללמוד?
דירגנו את המוסדות הטובים
ביותר בחמישה תחומים
פופולריים
יובל הירשהורן

גם במישור של צדק חלוקתי ועידוד
אוכלוסיות מוחלשות תשאף התוכנית
לבצע שינוי  -הרדים ,ערבים ,אתיופים
ונשים הן כולן קבוצות שהוגדרו
במסגרתה כיעד לשילוב מוגבר
באקדמיה ,בעלות תקציבית של למעלה
מ־ 2.5מיליארד שקל .ההידוש־ם הללו
מבורכים מאוד ,וקשה למצוא מי שיבקר
אותם ,אבל חשוב לזכור את העיקר:
לאחר שהמדינה פותחת את הכיס
וקובעת מדיניות ויעדים לשיפור ,מנהלי
המוסדות יצטרכו גם ליישם אותם
ולהוציאם מן הכוח אל הפועל.
בעוד כחודש תיפתה שנת הלימודים
האקדמית ההדשה ,ולאור ההבטחות
הגדולות שעתידות לשנות ולשפר את
המערכת ,והאחריות שהן מעבירות אל
כתפיהם של העוסקים במלאכה ,מעניין
במיוחד לשאול  -מי הן הפקולטות
הטובות בישראל? כדי להשיב על
השאלה התמקדנו בחמישה ענפי לימוד
מובילים ,חלקם מבחינה פופולארית
וחלקם מבחינת יוקרתם ,ובהנו מספר
רהב של משתנים עבור כל מוסד אקדמי
שמלמד אותם בישראל .לאחר עיבוד
הנתונים ושקלולם  -פורבס מציג את
דירוג הפקולטות הטובות בישראל.
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הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית ★צילום :דגלס גתו׳ I

רפואה
מוסד
 .1אוניברסיטת
תל־אביב

 .2האוניברסיטה
העברית

• מקנם גבנה במדדים בינלאומיים
• אימפקט אקדמי גבנה
)ציטוטים(
• אחוז גבוה של מסיימי לימודים
בזמן התקני

 .3הטכניון

• מקום גבוה במדדים בינלאומיים
• אחוז גבוה של מקיימי לימודים
בזמן התקני
• שיעורי תעסוקה גבוהים

 .4אוניברסיטת
בן גוריון

• אחוז גבוה של מסיימי לימודים
בזמן התקני
• שיעורי תעסוקה ושכר גבוהי□

כך בדקנו
ראשית ,מיקדנו את בדיקתנו סביב
תהומי הלימוד הפופולאריים בישראל
)כלומר ,כמה סטודנטים רשומים אליהם
וכמה ניסו להתקבל אליהם( והיוקרתיים
בישראל )כפי שהדבר משתקף בד־רוג־ם
בינלאומיים ,בממוצעי השכר בענף
ובצורך בהם במשק( .לאהר סקירת
נתונים אלו וצמצום תחומי הלימוד
הבולטים ,נותרנו עם חמישה :רפואה,
מדעי החברה ,מינהל עסקים ,מהשב־ם
ומשפטים.
עבור כל אהד מהתחומים ניתחנו מספר
משתנים מגוון בכל אהד מהמוסדות
שבהם הוא נלמד ,וביקשנו לאתר את
אלה שביצועיהם בכל ,או במרבית
הפרמטרים ,גבוהים במיוחד .בהישען על
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
בחנו בין היתר את שיעורי הסטודנטים
המסיימים את לימודיהם בהלוף שנתיים
לכל היותר מעבר לזמן התקני שנקבע
לתואר )כלומר  -הסיכויים לסיים את
התואר ולא לנשור ממנו(; את שיעורי
התעסוקה של בוגרי התואר במשק

נקודות חחקה
• מקום גבוה במדדי□ בינלאומיים
• אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(
• שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים

בחלוף שנתיים מיום סיום לימודיהם
ואת שכרם הממוצע של הבוגרים בשוק
העבודה בחלוף שנתיים מיום סיום
הלימודים.
זאת ועוד ,בדקנו גם את מידת ההשפעה
של כל פקולטה בתחום ההתמחות שלה
על העשייה בעולם האקדמי ,או במילים
אחרות ,את מעמדה הבינלאומי ואת
האימפקט המקצועי שלה .עשינו זאת
בהתבסס על מספר משתנים ,ביניהם
דירוגי מדד שנחאי לשנת  ,2016המדד
המוביל והמקובל ביותר בעולם לדירוג
מוסדות אקדמיים; ומספר החומרים של
אנשי הסגל בכל פקולטה ,שזכו לציטוט

ושימשו כמקור אקדמי במחקרים אחרים
)זאת באמצעות מאגר־ האתר .(scopus
בתחומי לימוד מסוימים שימשו אותנו
גם פרמטרים נוספים ,כמו למשל שיעור
בוגרי הפקולטות למשפטים שצלחו את
בחינות הקבלה של לשכת עורכי הדין,
או שמות המוסדות שבוגריהם מרבים
להקים הברות הזנק בתהומי הרפואה או
המחשבים.

רפ1אה
לימודי הרפואה ,הדורשים רכישת
מיומנויות גבוהות ביותר במהלכה
של הכשרה ארוכה וקפדנית ,הם
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הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב ★צילום :סיכל ראש בן־עמי ומיכל קז

לא מהפופולאריים ביותר .יחד עם
זאת ,מעמרה של הרפואה הישראלית
)כשהכוונה אינה בהכרה למערכת
הבריאות הציבורית ,שמצבה איננו מזהיר,
אלא לכישוריהם של הרופאים והחוקרים(
הוא רם .דירוג בלומברג שנערך ב־2013
מציב את מערכת הבריאות הישראלית
במקום הרביעי בעולם )כשלפניה רק
הונג־קונג ,סינגפור ויפן( ,בהתבסס על
תוהלת החיים הגבוהה בישראל וההוצאה
הנמוכה לנפש על בריאות .גם שיעור•
תיירות המרפא הצומחים במהירות שיא
בישראל מבהירים כיצר נתפס הענף הזה
במחוזותינו בעיני עמי העולם.
בראש הדירוג שלנו בלטו במיוחד
הפקולטות לרפואה של אוניברסיטת
תל־אביב ושל האוניברסיטה העברית
בירושלים ,אשר דורגו שתיהן בטווה
במרה שנחאי,
המקומות 200־151
בהתמקדו בענף הרפואה ,והיו לשני
המוסדות הישראליים היהירים בתהום
שנכנסו לדירוג היוקרתי לשנת .2016
לאחר שלקחנו בחשבון גם את המספר
האקדמיים
הציטוטים
של
העצום
המשויכים לתוצרים של שתי הפקולטות
)כ־ 38.6אלף אזכורים לאוניברסיטת
תל־אביב וכ־ 37.4אלף לאוניברסיטה
העברית( ,את שיעור מסיימי הלימודים
בזמן התקני ובתוספת שנתיים איהור
בשתיהן ) 99.7%בעברית ו־ 98.7%בתל
אביב( ואת שיעור־ התעסוקה של בוגריהן,
אוניברסיטת תל־אביב תפסה את המקום
הראשון ,בפער קטן.

מהקר שפרסמה לאחרונה פירמת המחקר
הבינלאומית  ,PitchBook Dataבחן
מי הן  50האוניברסיטאות שמשורותיהן
צמחו הסטארט־אפים ,היזמים וגיוס־ ההון
הרבים ביותר בעולם .שלושה מוסדות
ישראליים נכנסו לדירוג  -אוניברסיטת
תל־אביב )מקום  ,(9הטכניון )מקום (16
והאוניברסיטה העברית )מקום .(33
 11.8%מחברות ההזנק ,שמקימיהן הם
בוגר־ הטכניון ,עשו זאת בתהום שירותי
בריאות ,ציוד רפואי ,מערכות בריאות,
פארמה וביו־טכנולוגיה 10.3% .מבוגרי
אוניברסיטת תל־אביב ,החתומים על
הקמת הברות הזנק ,עשו זאת בתחומים
אלו.

מדעי החברה
מדעי ההברה הם ביטוי שנוי במחלוקת.
במישור המינהלי ,כל מוסד אקדמי מכליל
תהת כותרת זו הוגי לימוד שונים ,ולכן
אפשרויות הלימוד בתחום זה במוסד אחד
לא תהיינה שוות לאפשרויות שיציג מוסד
אהר .כך למשל ,בעוד שסטודנט לניהול
באוניברסיטת תל־אב־ב הוא תלמיד
הפקולטה לניהול ,במכללה האקדמית
תל־הי הוא דווקא נהשב לתלמיד מדע־
ההברה.
ובכל זאת ,מקצועות כמו פסיכולוגיה,
סוציולוגיה ,מדע המדינה ,אנתרופולוגיה,
קרימינולוגיה ותקשורת הם על פי רוב
מקצועות ליבה מרכזיים במדעי החברה
 כאלו שמבקשים להשפיע ולשנות אתהגישות והתפיסות המקובלות בהברה,

שמכתיבות את חיינו בנושאים רבים.
בסופו של דבר ,התהום הוא הנפוץ
ביותר באקדמיה הישראלית )כמעט
 50אלף סטודנטים ,שהם כ־ 20%מכלל
הלומדים( ,ובשל אופיו ,בוגרי הפקולטות
למדעי ההברה יכולים להשתלב במרהב
גדול של מקצועות בשוק העבודה .את
הדירוג שלנו מובילה הפקולטה הנודעת
של האוניברסיטה העברית ,שייצרה
לאורך השנים עבודות רבות ,חשובות
ופורצות דרך .גם מדד שנחאי ממקם
את האוניברסיטה העברית במקום גבוה
בתהום זה )מקומות 75־ ,(51כשאהר־ה
ממוקמות עוד שתי נציגות ישראליות -
אוניברסיטת תל־אב־ב )בטווה המקומות
150־ (101ואוניברסיטת היפה )בטווח
המקומות 200־ .(151סדר זה עולה בקנה
אהד גם עם מספר הציטוטים בעולם
האקדמי המיוהס־ם לכל אהת משלוש
הפקולטות הללו )כ־ 7,400ציטוטים של
העברית ,כ־ 6,100של תל־אביב וכ־5,200
להיפה( .האוניברסיטה העברית מובילה
בארץ גם בשיעור־ התעסוקה של בוגריה.
המרכז האקדמי תל־הי התבלט בסיכויים
גבוהים להשלמת התואר עד לשנתיים
איחור מהמועד התקני וכן בשיעורי
תעסוקת הבוגרים שלו )נתון שבו הוא
שני רק לאוניברסיטה העברית( .המרכז
הב־נתהומי בהרצליה בלט גם הוא
בתחום ,הן בשיעורי השכר של בוגריו -
הגבוהים בישראל  -והן בציון שביעות
הרצון של הסטודנטים הלומדים בו
)בנוגע לפרמטרים רבים  -מאיכות ^

פקנלטות

jfoip
ו! ו! r

י

 

yti

הפקולטה למדפי החברה למפלה אוניברסיטתולד אביב
למטה :האוויברסיטה הפדרית *צילומים :מיכל ראט
בךפמי ומיכל קדרה :דוברות האוניברסיטה

ההוראה ועד לתנאים הפיזיים במוסד(,
שגם הוא הגבוה בארץ .בשל אופייה
הייחודי של האוניברסיטה הפתוחה
קשה לדרגה כשווה לכל יתר המוסדות
בחלק מהפרמטרים )כמו סיכו־ ההשלמה
של התואר במועד למשל( .זאת ועוד,
היא אמנם מלמדת את כל מקצועות
הליבה של תהום מדעי ההברה ,אך אין
בה פקולטה רשמית הנושאת שם ז 
יהה עם זאת ,רמות השכר של בוגריה
בתחום בהחלט ראויות לציון ,ועומדות
כבר בהלוף שנתיים בלבד ממועד סיום
הלימודים על למעלה מ־ 10,000שקל
בחודש.

מינהל עסקים
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כפי שכבר צוין קודם ,ניהול הוא תחום
שקשור בצורה הדוקה למדעי החברה,
אך בשל האופי האינטרדיסציפלינרי של
התחום )יכולתו להשתלב עם תהומי ידע
משיקים רבים מאוד( ,החיבור הרלוונטי
שלו כמעט לכל תהום עיסוק במשק
והאופי היישומי שמתלווה לא אחת גם
ללימודים עצמם  -מינהל עסקים הוא
בדרך כלל תהום לימור הזוכה במוסדות
האקדמיים לפקולטה משלו .בין תהומי
ההתמחות בדיסציפלינה ניתן לציין
נושאים ,כמו שיווק ,מימון ,חשבונאות,
ניהול משאבי אנוש ,יזמות ,הקר ביצועים
 -כולם מקצועות בולטים ומרכזיים

מוסד

מדעי־ החברה
נקודות חוזקה
מקום גבוה במדדי□ בינלאומיים
אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(

.1

האוניברסיטה
העברית

.2

אוניברסיטת
תל־אביב

מקום גבוה במדדי□ בינלאומיים
אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(

.3

אוניברסיטת
חיפה

מקום גבוה במדדים בינלאומיים
אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(

.4

המרכז
האקדמי תל־חי

אחוז גבוה של מסיימי לימודים

.5

המרכז
הבינתחומי
בהרצליה

.6

האוניברסיטה

שיעורי תעסוקה גבוהים

הפתוחה

בזמן התקני
שיעורי תעסוקה גבוהים
שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים
שביעות רצון גבוהה בקרב
הסטודנטים
שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים

מאוד בשוק העסקי.
ניהול הוא אהד מהתהומי הלימוד
הפופולאריים בישראל ,עם למעלה
מ־ 32אלף סטודנטים רשומים .במסגרת
לימודי התואר הראשון בניהול ומינהל
עסקים ,רוב מובהק של הסטודנטים
הישראלים לומד במכללות האקדמיות
ולא באוניברסיטאות )כ־ ,(75%אך על
פי רוב ,לימודי מינהל עסקים נחשבים
לרלוונטיים במיוחד במסגרת תואר שני
) ,(mbaשם שיעור הלומדים במכללות
ובאוניברסיטאות כמעט זהה.
מחקרה של ,PitchBook Data
שכאמור ,דירג את  50המוסדות
המובילים בעולם במספר הבוגרים
שהקימו סטארט־אפים מצליחים ,התמקד
גם בלימודי  mbaבאופן ספציפי.
המוסד הישראלי היחיד שנכנס לדירוג
זה הוא אוניברסיטת תל־אביב,
שבית הספר שלה למינהל עסקים ^

ובקריה האקדמית אונו.
כמו במקצועות הניהול ,גם לימודי משפטים
לתואר ראשון משגשגים במכללות
האקדמיות ,שבהן לומדים יותר מפי שניים
וחצי סטודנטים מאשר באוניברסיטאות.
גם כאן ,במסגרת התואר השני הל שינוי
במגמה ,כשבאוניברסיטאות לומדים פי
חמישה יותר סטודנטים מאשר במכללות.
אך בצאתם לשוק העבודה ,נראה שבוגרי
המכללות עדיפים על עמיתיהם בכל
הנוגע לשכר ,כשהמרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ברמת גן והמרכז הבינתהומי
בהרצליה מציגים שכר בוגרים ממוצע גבוה
מאוד כעבור שנתיים בלבד מסיום התואר.
גם סקרי שביעות רצון שנערכים במוסדות
השונים בקרב הסטודנטים ,מציבים את
המוסדות הללו בראש )בשנתונים אלו הם
ברמת המוסד ולא ברמת הפקולטה(.

‘  H0משפטים
מוסד

נקודות חוזקה

 .1האוניברסיטה
העברית

• אחוז גבוה של מסיימי לימודים
בזמן התקני
• שיעורי מעבר גבוהים בבחינות
הלשכה

 .2אוניברסיטת
תל־אביב

• שיעורי תעסוקה גבוהים
• סגל הוראה נוצץ הכולל  10זוכי
פרס חשין

 .3אוניברסיטת
חיפה

• שיעורי מעבר גבוהים בבחינות
הלשכה
• שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים
• סגל הוראה נוצץ הכולל  10זוכי
פרס חשין

 .4אוניברסיטת
בר־אילן

• אחוז גבוה של מסיימי לימודים
בזמן התקני
• שיעורי תעסוקה גבוהים
• שיעורי מעבר גבוהים בבחינות
הלשכה

 .5המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים
ברמת גן

• שיעורי שכר גבוהים

 .6המרכז
הבינתחומי
בהרצליה

• שביעות רצון גבוהה בקרב הס
טודנטים

מחשביים
כמו הרפואה ,שפתחה את הדירוג שלנו,
גם מדעי המחשב ,שמקנחים אותו ,הם
לא מקצוע רווי ומוצף בסטודנטים ,אך
בהחלט מבוקש ויוקרתי .אין זה פלא,
כשמדובר בסטארט־אפ ניישן ,שפיתוחיה
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מינהל עסקים

מוסד

נקודות חוזקה
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מקום גבוה במדדים בינלאומיים

.1

אוניברסיטת
תל־אביב

.2

האוניברסיטה
העברית

מקום גבוה במדדים בינלאומיים
אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(

.3

המרכז
הבינתחומי
בהרצליה

אחוז גבוה של מסיימי לימודים

.4

המרכז
האקדמי רופין

אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(

י

הפקולטה למשפטים ,בר אילן * צילום :דוברות האוניברסיטה

שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים

בזמן התקני
שיעורי שכר גבוהים
שביעות רצון גבוהה בקרב
הסטודנטים
שיעורי שכר גבוהים
שביעות רצון גבוהה בקרב
הסטודנטים

הגיע למקום ה־ 12בעולם )בתוך  (25עם
 187יזמים מצליחים מבוגריו ,שהקימו
 178הברות וגייסו יחד הון מצטבר של
 2.36מיליארד דולר בעשור האחרון.
אוניברסיטת תל־אביב ,שמובילה את
הדירוג שלנו בנושא זה ,היא גם בעלת
מספר הציטוטים האקרמיים הרב ביותר
בתחום ,היא ממוקמת במקום גבוה במרה
שנחאי)100־ ,76שנייה רק לאוניברסיטה
העברית ,שממוקמת במקומות 75־(51
ומציגה שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים
בקרב בוגריה ,על פי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
המרכז הבינתחומי בהרצליה התבלט אף
הוא בתחום ,עם שיעורים גבוהים של
מסיימי לימודים בזמן התקני בתוספת
שנתיים איחור לכל היותר ,עם השכר

הגבוה ביותר בין בוגרי הפקולטות
השונות לניהול וכאמור ,גם בשיעור'
שביעות הרצון של הלומר־ם בו .המרכז
האקדמי רופין הוא השני בארץ בשביעות
הרצון של תלמידיו ,כמו גם בשיעורי
השכר של בוגרי הפקולטה לניהול שלו.

משפטים
נוסף על הפרמטרים ששימשו אותנו
לימודי
בתהום
התחומים,
ביתר
המשפטים מצאנו לנכון להרהיב את
היריעה ולהיעזר בשני משתנים נוספים.
הראשון הוא שיעור בוגרי הפקולטות
למשפטים שעברו את מבחני הקבלה של
לשכת עורכי הדין .מדובר בנתון חשוב,
היות שהוא מספק הצצה נוספת ,פרט
לשיעורי התעסוקה והשכר ,על יכולתם

של בוגרי המוסדות להשתלב באופן
אפקטיבי בשוק העבודה .בממוצע95% ,
מבוגרי האוניברסיטה העברית עוברים
את הבחינה בשנתיים האחרונות ,והיא
מובילה במדד זה .מייד אחריה בפער
זעום ,ניצבת אוניברסיטת תל־אב־ב,
עם  ,94%ואת המקום השלישי תופסת
אוניברסיטת בר אילן עם ממוצע של
.83%
מתוך עשרות אלפי עורכי הדין בעלי
הרישיון שפועלים בשוק הישראלי ,זכו
ער היום  25בלבר בפרס חשין היוקרתי
למצוינות אקרמית במשפט ,המוענק
מאז  2009לחוקר ותיק ולחוקר צעיר על
מחקרם המצטיין ,כשהפרמטר החשוב
הוא שעליהם לכהן במינוי מלא במוסד
אקרמי .לא זאת בלבה שהתפלגות הזוכים
בין המוסדות להשכלה גבוהה מעידה על
יוקרתן של הפקולטות השונות ,אלא
שייתכן שהיא גם מעירה על סיכוייהם
של הבוגרים להשתלב בשוק הרוו־ עם
מטען איכותי יותר באמתחתם .באופן
מעניין ,התפלגות הזוכים תואמת את
שיעורי הבוגרים שעוברים את מבחני
הלשכה,
תל־אביב
כשאוניברסיטת
והאוניברסיטה העברית מתהדרות ב־10
זוכים בכל אחת ,ובמקום השני נמצאת
אוניברסיטת בר אילן עם שני זוכים.
שלושת הזוכים הנותרים הם אנשי סגל
בכירים
במרכז

חיפה,
באוניברסיטת
בהרצליה ^
הבינתחומי
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אוניברסיטת בו-גוריון* צילום :דני מכזייס

מוסד
 .1הטכניון

בתחומי הסייבר והמחשבים קנו לעצמם
שם עולמי .הברות ישראליות רבות
בתהום מתברגות מדי שנה אל טבלאות
בינלאומיות המדרגות הדי קרן בתהום
ההייטק ,בוגרי יחידת העלית  8200הם
שם דבר עולמי בתחומי הסייבר והתוכנה,
התעשיות הצבאיות של ישראל נשענות
על יכולות דומות ,ועל השם העולמי
שיצא להן כמובן שאין צורך להרהיב.
על כן ,פנינו לבדוק על פי אותם משתנים
גם את הפקולטות למחשבים בישראל.
המגוון בתהום רהב יותר מבתהומים
אחרים ,ופקולטות קטנות יחסית מצליחות
להציג בו הישגים יפים .כדי לא להציג
רשימה ארוכה ובלתי נגישה ,ביקשנו
להצטמצם לארבעה מקומות בלבד.
את המקום הראשון בדירוג שלנו
תופסת הפקולטה של הטכניון ,שדורגה
במקום ה־ 18במדד שנחאי היוקרתי
בקטגוריית מדעי המחשב ,שני מקומות
מעל אוניברסיטת תל־אביב ,שדורגה
במקום ה־ .20האוניברסיטה העברית
בירושלים ומכון ויצמן מופיעים גם הם
בדירוג ,שניהם במקומות 100־ .76מספר
הציטוטים האקדמיים שזכו להם מחקריו
של הטכניון הוא הגבוה בארץ ,וגם במדד
זה שנייה לו אוניברסיטת תל־אביב בהפרש
לא גדול .מחקרה של הברת PitchBook
 Dataשהוזכר קודם ,המציג את דירוג

מחשבים
נקודות חוזקה
מקו□ גבוה במדדים בינלאומיים
• אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(
 -שיגצורי שכר גבוהי□

 .2אוניברסיטת
תל־אביב

• מקום גבוה במדדים בינלאומיים
* אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(
שינצורי שכר גבוהים

 .3האוניברסיטה
העברית

י מקום גבוה במדדים בינלאומיים

 .4אוניברסיטת
בן־גוריון
המכללה
האקדמית נתניה

אימפקט אקדמי גבוה )ציטוטים(
שיעורי תעסוקה גבוהים
אחוז גבוה של מסיימי לימודים
בזמן התקני
" שיעורי תעסוקה גבוהים

 50האוניברסיטאות שבוגריהן אחראים
להקמת הסטארט־אפים הרבים ביותר
וגיוס־ ההון הגבוהים ביותר ,מציין כ־
 61%מהחברות שהכניסו את אוניברסיטת
תל־אב־ב אל מדד זה)אל המקום התשיעי(
עוסקים בתהומי התוכנה ובטכנולוגיות
מידע ,בעוד ש־ 58.5%מבוגרי הטכניון
)שהכניסו אותו אל המקום ה־ 16בדירוג(
עוסקים בתחומים אלו.
אל המקום השלישי בדירוג נכנסת
האוניברסיטה העברית ,שכאמור זוכה
גם היא להכרה בינלאומית לא מבוטלת,

הן במדד שנחאי והן במחקר שערכה
 .PitchBookאת המקום הרביע־ חולקות
אוניברסיטת בן גור־ון ,שהשפעתה
האקרמית ,הנמדדת כאן בציטוטי מאמרים
ומחקרים ,היא השלישית אחרי הטכניון
וששיעורי
תל־אב־ב,
ואוניברסיטת
התעסוקה של בוגריה לאהר שנתיים מיום
סיום התואר גבוהים מאוד :והמכללה
האקדמית בנתניה ,שבה אחוז מסיימי
התואר עם איחור של לא יותר משנתיים
מהזמן התקני הוא הגבוה ביותר ,כמו גם
שיעורי התעסוקה של הבוגרים■ - .

