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 19.2.07: תאריךעלה לאוויר בהמרשם 
ִ השתתפו במ ) 15.7.2007( עד כה  •  . איש ואישה911-כרשם         

 נתונים דמוגרפים

 .45 מעל גיל 4.9%, 21-47: טווח הגילאים •

  נשים33%- גברים ו67% •

 .)ת\בת זוג ישראלי\עם בן, למעט בודדים (כולם בעלי אזרחות ישראליתכמעט  •

 . עם בן זוג והשאר רווקים73% •

 . מהחיים בזוגיות יש בן זוג ישראלי86%-ל •

  עם ילדים72% •

  בבריטניה השאר במדינות אחרות10%-כ, ב"ים כיום בארה מהמשיבים שוה75% •

 נתונים אקדמיים

 . הם בעלי תואר דוקטור והשאר דוקטורנטים60%מבין המשיבים  •

 .ל"השאר בחו,  מבעלי תואר דוקטור רכשו את התואר בישראל73% •

 : בעלי תואר דוקטורתחומי מחקר עיקריים של  •

 50% פיסיקה\כימיה\ביולוגיה
 13% תמטיקהמ\מדעי המחשב
 11% כלכלה\ניהול\מנהל עסקים
 7% מדעי הרוח

 7% רפואה
 6% מדעי החברה

 3% הנדסה
 2% משפטים
 1% גיאוגרפיה

 :דוקטורנטיםתחומי מחקר עיקריים  •

 21% מדעי החברה
 21% מדעי הרוח
 19% פיסיקה\כימיה\ביולוגיה

 12% כלכלה\ניהול\מנהל עסקים
 11% מתמטיקה\מדעי המחשב

 8% שפטיםמ
 6% ארכיטקטורה\הנדסה
 2% רפואה

 1% גיאוגרפיה

 



 עמדות
 ):דוקטורנטים ובעלי תואר דוקטור(מבין כלל המשיבים  •

o 97%מתלבטים לגבי ההחלטה34%מבין הדוקטורנטים  ( מתכוונים להמשיך בקריירה אקדמית (. 

o 93%שוקלים להמשיך בישראל . 

o 95%כחצי בודקים באורח פעיל , מתוכם . אין סידור מוגדר להתחלת הקריירה האקדמית בישראל

 .אפשרויות לחזור לישראל

o 20% כחצי ( מאילו שבודקים אפשרות לחזור לישראל מעריכים שיש סיכוי קטן למצוא משרה מתאימה

 ).חושבים שזה אפשרי

 : לישראללחזור עיקריות מוטיבציות •

o סיבות משפחתיות 

o בות חברתיות ותרבותיותסי 

o חינוך הילדים 

o סיכויי מציאת משרה הולמת 

 :לא לחזור לישראלש עיקריות מוטיבציות •

o  חייםורמתשכר  

o סיבות פוליטיות 

o סיבות ביטחוניות 

 .הרוב מאמינים בסיכויים למצוא משרה מתאימה בישראל •

 positive negative unimportant 
1. Chances for suitable professional employment     66% 31% 2% 
2.  Prospective salary and standard of living     43% 44% 13% 
3.  Family considerations     88% 5% 7% 
4.  Education of children     65% 18% 17% 
5.  Cultural and social considerations     80% 9% 11% 
6.  Political considerations     21% 43% 36% 
7.  Security considerations     12% 38% 49% 
8.  Religious considerations  16% 21% 62% 

 

 עמדות כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל •

o  בדעה חיובית70% –איכות אינטלקטואלית ואתגר  

o  בדעה חיובית47% –איכות ההוראה  

o בדעה חיובית40% –ד המעבדות ומתקני הלימו, איכות הספריות  

 
 
 
 

        ,  יערימנחם' פרופבראשותו של נשיא האקדמיה ', המשנה לקידום המחקר האקדמי-ועדת'המרשם נערך במסגרת פעולת *
.שוחט) בייגה (אברהם מר בראשות, 'בישראל הגבוהה ההשכלה מערכת לבחינת הוועדה'פעלה בתוך ש    

 


