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הוראה: הגעה של סטודנטים בנ"ל (I,II, ותלמידי מחקר); חווית לימוד גלובלית (internationalization at home); תארים משותפים; פעילות הוראה בחו"ל (שלוחות)מחקר: מחקרים משותפים, סדנאות וכנסים בנ"ל / קרנות מחקר , שיתוף בנ"ל בתשתיות מחקר, העברת ידע בנ"ל, בניית יכולות: בהוראה (הכשרת סגל, בניית תכניות לימוד, קרדיטציה, טכנולוגיות, ), במחקר (הכשרות סגל טכני ומחקרי, כתיבת הצעות), תהליכים ו"תקני איכות" בינלאומיים, סיוע למדינות מתפתחות



 תואר ראשון 

 :זרקור על סטודנטים בינלאומיים                 ת"ות/ג"מלהמוטיבציה המובילה את 
 תמונת המצב

 ;)ד"תשע, ס"למ( I,II,IIIסטודנטים בשנה לתארים  4,500-כ
 

 תואר שני 

 לא ידוע אוקייניה אפריקה   דרום אמריקה אסיה אירופה צפון אמריקה

 תואר שלישי 

 Iתואר 
2,465 

 IIתואר 
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 IIIתואר 
385 

 צפון אמריקה

 צפון אמריקה

 אירופה

 אירופה

 אסיה אירופה

 אסיה

 אסיה

 סטודנטים לתקופות קצרות 6,500-וכ) מחציתם מהודו וסין(ל "בנ פוסטדוקים 1,000-עוד כ-



: בינלאומיות באקדמיה הישראליתקידום 
 זרקור על שתופי פעולה מחקריים             ת"ות/ג"המוטיבציה המובילה את מל יתרונות אפשריים 
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2013: 30% מכלל הפרסומים המשותפים לחוקרים ישראלים הם עם שותפ/ים מארה"ב, כשהמדינה הבאה בתור היא UK עם כ-9% (ואחכ גרמניה, יפן, איטליה, קנדה, צרפת, רוסיה, ...).



: בינלאומיות באקדמיה הישראליתקידום 
 יתרונות אפשריים 

 למוסדות
 

 לסטודנטים
 

 לסגל ישראללמדינת 

 קידום בינלאומיות באקדמיה    ת"ות/ג"המוטיבציה המובילה את מל
 יתרונות אפשריים: הישראלית 
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למוסדות:         *     איכות אקדמית - נגישות לשוק הגלובלי של סטודנטים וחברי סגל;יצירת/חיזוק מוניטין בנ"לכלכלית - גיוון והגדלת מקורות ההכנסה, התייעלותשימור תחומים ייחודיים / בעלי ביקוש נמוך לסטודנטים:      *    גיוון חברתי ותרבותי – כישורים נדרשים בעולם של היום העלאת האיכות האקדמית (תכניות לימוד, סגל, כישורים, ...) לסגל:             *     שותפים מובילים למחקרים ולהוראה בעולםנגישות לתשתיות ולמשאבים בינלאומייםלמדינת ישראל: *    תרומה מדינית ודיפלומטית  תמיכה ביצירת חברה רב-תרבותיתחיזוק הקשר עם יהודי התפוצות (כשמדובר בסטודנטים/סגל יהודים)Brain Circulation : יכולת לשמר אח"כ כח אדם איכותי במשק ולהכשיר כח אדם ישראלי  במקומות המובילים בעולםלדבר פה על משרד רוה"מ ועל הגיבוי החזק סין-הודו וקדימה



 ת"ות/ג"מלהמוטיבציה המובילה את 

 ;  הרמה והתחרותיות של המערכת האקדמית הישראליתהעלאת 
 

 יגזרו מאמצים מכאן 
 ...   לישראלסטודנטים וחוקרים ברמה אקדמית גבוהה להביא -
 והחוקרים הישראליםבינם לבין הסטודנטים , ככל הניתן, האינטרקציהלהגדלת ולפעול ...     
 לבנות ולבסס יכולות במוסדות ובאקדמיה הישראלית מתוך שתופי פעולה בינלאומיים-
 פ מחקריים מול מדינות מובילות"ליצור ולבסס שת-
 לאפשר גישה ישראלית לתשתיות מחקר מובילות בעולם-
-... 
 

  המוטיבציה המובילה את                 
 ת"ות/ג"מל 



 קביעת מדיניות ותכנון לאומי
 מעקב, תיאום, יעדים, חזון

 :מול המוסדות
 תכנוני ואקדמי, תקצובי וכלכלי –הסדרה רגולטורית  -
 אסטרטגיות ויעדים, קידום תהליכים במוסדות לגיבוש חזון -
 קידום תהליכים לבניית תשתיות מתאימות במוסדות -
 ואסטרטגית שיווק, ל"ת, פ"ייעוץ למוסדות בבניית שת -

 :מול הקהל הבינלאומי
 מאמצי שיווק ומיתוג מרוכזים לאקדמיה הישראלית   -
 הפעלת תכנית מלגות ומענקים למצטיינים -
 ב"בנקים וכיו, ביטוחי בריאות, ובנושאי אשרות, סיוע במידע -

 אחריםמיקור חוץ או שותפות עם גורמים , זה דרך רכישת שירותיםובכלל * 

 *ת"ות/ג"תפקידי מל



 ג"מל/ת"ות, ל אסטרטגיה ובינלאומיות"סמנכ, ר ליאת מעוז"ד: מנחה
 

 :משתתפים
 )תואר ראשון ושני(סטודנטים בינלאומיים בישראל  -נשיא המרכז הבינתחומי , אוריאל רייכמן' פרופ•
 +ארסמוס -ספיר נשיא מכללת , עמרי ידלין' פרופ•
 )דוקטורט-דוקטורט ופוסט(תלמידי מחקר  -העברית ' האונ, פ"סגן נשיא למו, ארקיןשי ' פרופ•
 קרנות מחקר בינלאומיות -למדע ר הקרן הלאומית "יו, גיגרבני ' פרופ•
 קשרים עם המזרח הרחוק -א "ת' נשיא אונ, יוסי קלפטר' פרופ•
 ל"מוסדות ישראלים בחו -טכניון , אסטרטגייםלפרויקטים סגן נשיא , פייגיןפאול ' פרופ•
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פרופ' רייכמן – ברוב המדינות שאינן דוברות אנגלית – רוב הסטודנטים מגיעים לתארים מתקדמים; גם בישראל הרבה יותר לתואר שני מראשון ; מכמה סיבות – (א) הקושי בבניית תכנית 3 או 4 שנתית לתואר ראשון (ב) הקושי היחסי של הסט הבנל להגיע לככ הרבה זמן, הפרש הגילאים עם הישראלים (ג) הקושי של הישראלים להשתלב בתואר ראשון בכיתות באנגליתאצלכם מס' גדול של סטודנטים  בנ"ל לתואר ראשון – הכי גבוה מכלל המוסדות בארץ; וגם לא מעט כיתות מעורבות עם ישראליםמדוע החלטתם להתמקד דוקא בתואר ראשון ואיך הצלחתם במקום הזה שנחשב הרבה יותר קשה מהתואר השני?פרופ' ידלין - ספיר מאוד פעילה ומצליחה בשת"פ בינלאומיים בפרט בכל הקשור לתכניות ארסמוס+. המוסד הישראלי עם מס הזכיות הגדול ביותר בפרויקטים של capacity building (רק השנה זכו ב-4 נוספים) וכן זכיות בניידות מול מוסדות בגרמניה, איטליה, פולין, רומניה, בולגריה וצ'כיה.האם אתם חושבים שהמקרה שלכם מייצג ולכל מכללה בישראל יש מה להרוויח מפיתוח הבינלאומיות? או שלדעתך ישנן מכללות אשר צריכות להתפתח בכיוונים כאלו ומכללות אשר צריכות להתמקד באתגרים אחרים?פרופ' ארקין – האונ' העברית היא המוסד המוביל היום בארץ מבחינת משיכת תלמידי מחקר בנ"ל – גם ברמת הדוקטורט (שליש) וגם ברמת הפוסט-דוקטורט (רבע). עדיין בהשוואה עולמית וגם במונחים אבסולוטיים מצבנו די עגום ואין ספק שהמחקר הישראלי נפגע מהמחסור בתלמידי מחקר בנ"ל. האם אתה יכול לחלוק איתנו מה לדעתך האתגרים העיקריים שעליהם נצטרך להתגבר כדי לשנות את תמונת המצב הזו ומה בכל זאת העברית הצליחה לעשות שהוא בר העברה גם למוסדות אחרים?פרופ' גיגר – נמשיך בנושא המחקר - הקרן הלאומית למדע מקיימת כפי שראינו שת"פ דו לאומיים מול מספר מדינות היום – סין, הודו, סינגפור וקנדה. האם לדעתכם המודל הזה של קרנות דו לאומיות הוא מודל מוצלח או שצריך לחפש מנגנונים גמישים יותר שמאפשרים לחוקר הישראלי לעבוד מול עוד מדינות?פרופ' קלפטר – בשנים האחרונות אנו רואים פיתוח מסיבי של שת"פ אקדמיים מול אסיה ובעיקר סין והודו, וזה קורה בשני ערוצים משלימים – הן בערוץ הלאומי כחלק מיוזמת מל"ג/ות"ת ועם משאבים לאומיים משמעותיים שמוקדשים לנושא, והן ע"י המוסדות עצמם שמפתחים עצמאית קשרים מול מוסדות וגורמים נוספים באסיה. מבחינת ות"ת היוזמה היתה למעשה פרי בקשה של מדינת ישראל מתוך רצון לשיפור הקשרים המדיניים מול סין והודו, ולשם כך גם קבלה האקדמיה משאבים תוספתיים יעודיים. האם תוכל להסביר מבחינת המוסדות – מדוע אסיה היא יעד אקדמי כה אטרקטיבי? ומיהם הפרטנרים המרכזיים שלכם שם?פרופ' פייגין – הטכניון עשה בשנים האחרונות שני מהלכים בהיקף חסר תקדים לפתיחת פעילויות הוראה בארה"ב ובסין. אין ספק שמדובר במיזמים מורכבים שיש להם המון פוטנציאל וגם הרבה אתגרים. למעשה בשנים האחרונות מוסדות רבים בארה"ב בקשו לשקול מחדש את המודל של הקמת שלוחות במזרח הרחוק או במזרח התיכון לאור הקשיים והמורכבויות. האם תוכל לשתף אותנו קצת באתגרים המרכזיים שאתם רואים במיזמים הללו וכיצד אתם מתכוונים להתמודד איתם
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