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 ידע חדש, כולל טכנולוגי או מדעי ידע ליצור המיועדת ומקורית שיטתית מוגדר כפעילותפ) "(מו ופיתוח מחקר

 .טכנולוגי או מדעי ידע של חדש יישום פיתוח או וחברה אדם, תרבות על

 122-ת, ירד באוניברסיטאוסך התקציב למחקר ממקורות חיצוניים, שאינם התקציב השוטף של ה 2020-ב •

  .2018-מיליון ש"ח ב 99ועלייה של  ,2019-מיליון ש"ח ב 106מיליון ש"ח, לאחר עלייה של 

מדיווחים של האוניברסיטאות עולה שבהשפעת מגפת הקורונה, חלק מהמחקרים במימון מיוחד שתוכננו  •

 .2019לעומת  330ירידה של חלה במספר המחקרים לשנה זו לא בוצעו. 

מיליארד ש"ח. הסכום  2.46-ההוצאה למחקרים במימון מיוחד באוניברסיטאות בישראל, הסתכמה ב •

  .2019-ב 4.3%של , לאחר עלייה 4.8%ה נומינלית של דירמשקף י

המועסקים במחקרים בעלי מימון  שכרל הבהוצאיציבות חלה למלגות, ו הבהוצאנרשמה  3.8% שלה ייעל •

 .בכל אחד מהם) 0.8%( עבור שירותי מעבדה הבהוצאו מיוחד

 ).-2.2%( תקורהובתשלומי  )-4.7%( ציודו) -11.8%( חומריםה לרכישת בהוצאירידה נרשמה  •

 )-25.9%( שונותיוב ברישום סוג ההוצאה למחקר, וירידה באיזון החשבונאי הובילו לירידה, בהוצאות ט •

 ).-37.3%( ובהעברות בין פרויקטים

מיליון ש"ח במדעי הטבע  69למעט תוספות של  ,ברוב תחומי המחקר נרשמה ירידה בהוצאות •

 .סה ובאדריכלותמיליון ש"ח בהנד 24-ו ,ובמתמטיקה

, ביולוגייםהבמדעים מחקרים בוצעו  5,628. במימון מיוחד בוצעו באוניברסיטאות בישראל מחקרים 25,666 •

במדעי החברה, בניהול  3,100במדעי הרוח,  3,230במדעים הפיזיקליים,  3,242, בהנדסה ואדריכלות 5,200

 בחקלאות. 719-ו ובמקצועות עזר רפואיים ברפואה 2,219במתימטיקה ובמדעי המחשב,  2,328ובמשפטים, 

 להגדרות והסברים

 .הטכנולוגיהועל ידי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח במשרד המדע  ןומומן הוזמהמידע השוטף 
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 כוללת שלושה סוגים: מחקר בסיסי, מחקר יישומי, או פיתוח.  פעילות מו"פ
 ועובדות תופעות לגבי חדש ידע רכישת לשם בעיקר שמבוצעת עיונית או ניסויית עבודה הוא בסיסי מחקר

 .מראש מתוכנן שימוש או יישום ללא, גלויות
 שימושית למטרה או מוגדר לייעוד ומכוון ,חדש ידע רכישת לשם שמבוצעת מקורית עבודה הוא יישומי מחקר

 .ייחודית
 ליצור במטרה מעשיים ובניסויים במחקרים הצטבר אשר קיים ידע על המבוססת שיטתית עבודה הוא פיתוח

 לשפר כדי או חדשות מערכות או שירותים, תהליכים להטמיע, חדשים מכשירים או מוצרים ,חומרים

 .הקיימים אלה את משמעותית
 בשתי מסגרות עיקריות:מחקר באוניברסיטאות מתבצע וממומן 

של הסגל האקדמי  )מו"פופיתוח (מחקר מדובר בזמן המושקע בפעילות  - שוטףהתקציב המחקר הממומן מ

 הבכיר המקבל את משכורתו באמצעות התקציב הרגיל של האוניברסיטה.

של אנשי הסגל באותו מוסד, במענקי  הזכיינים באמצעות ממומ - (תקציב מיוחד) מחקרים בעלי מימון מיוחד

ת) ומתרומות למחקר. מחקר המתקבלים מקרנות מחקר חיצוניות, מקרנות מחקר פנימיות (כגון קרנות צמיתו

 יתוחפלוחקר אלה ניתנות לזיהוי באמצעות מערכת ניהול החשבונות של הרשויות למהההוצאות למחקרים 

 באוניברסיטאות.

מההוצאה הלאומית למו"פ  3.7% היאבישראל באוניברסיטאות  חדומימון מיחקרים בעלי מל הההוצאסך 

 6-(יותר מ תקציב שוטף ותקציב מיוחד - באוניברסיטאות למחקר ולפיתוחמההוצאה  034.%-ו 1אזרחי בישראל

 מיליארד ש"ח).

פנתה הו 2020-בבמכללות האקדמיות. גם  מחקרים בעלי מימון מיוחדהחל איסוף נתונים של  2019-ב

 .לחינוךאקדמיות אקדמיות ומכללות מכללות  51-ל בקשה רשמית (זהה לבקשה המופנית לאוניברסיטאות)

. פעילות של מחקר ופיתוח ה בהןתקיימה) 2020 תשנ( ףשנה האקדמית תש"בהתבקשו לדווח האם מכללות ה

 9-, ובמיליון ש"ח 18-כ כולל שלתקציב ב של מחקר ופיתוח פעילותהתקיימה  מכללות 22-ב כי ,מדיווחיהן עולה

לשכה מכללות נוספות העומדות לדווח ל 20הנתון אינו כולל  .של מחקר ופיתוח פעילותהתקיימה לא  מכללות

 .על פעילותןהמרכזית לסטטיסטיקה 

לאלו גויסו מקרנות דומות  ,לחינוך האקדמיות התקציבים המיוחדים למחקר במכללות האקדמיות ובמכללות

החדשנות המדע משרד  –אוניברסיטאות. בין הממנים ניתן למצוא: משרדי ממשלה לתקציבים גויסו  שמהן

), קרן אדמונד דה רוטשילד, קרן ISF, הקרן הלאומית למדע (ופיתוח הכפר החקלאותמשרד והטכנולוגיה ו

 לאומי, קופות חולים ומפעל הפיס.ביטוח המוסד למחקר של חברות הביטוח, 

המכללות  ,הנתונים נאספו הודות לשיתוף פעולה בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין האוניברסיטאות

 ה.ההודעאשר העבירו את כל המידע הנחוץ להכנת לחינוך האקדמיות והמכללות האקדמיות 

                                              
 .17.1, לוח 17, פרק 71. מס' 2020). שנתון סטטיסטי לישראל 2020הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 1

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%9E%D7%93%D7%A2,-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2020-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-71.aspx
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 האצוג הוסי פל 3,באוניברסיטאות 2מיוחדקציב תוצאות למחקרים מה
הסכום  מיליארד ש"ח. 2.46-סתכמו בה באוניברסיטאותחד ומי ביתקצלמחקרים מאות צהוהסך  2020-ב

  .2018-ב 4.2%של ו 2019-ב 4.3%של עלייה ת ומלע, בהוצאות 4.8%של ה נומינלית דירימשקף 

 ציודו) -11.8%( חומריםלרכישת  הבהוצאנובעת מירידה  ,למחקרים מתקציב מיוחד ותבהוצאה דירהי

 -25.9%דה של לירי הוביל שיפור ברישום סוג ההוצאה ,כן ). כמו-2.2%( תקורהתשלומי בו )-4.7%(

 .לוח א)( קטיםבין פרוי העברותבסעיף באיזון החשבונאי  -37.3%של  פחתההל, ושונותבהוצאות בסעיף 

המועסקים במחקרים  שכרלבהוצאות יציבות חלה למלגות, ו בהוצאות 3.8% שלה ייעלנרשמה  2020-ב

 הנרשמ 2020-ב .לוח א)בכל אחד מהם; ( 0.8% - בהוצאות עבור שירותי מעבדהו בעלי מימון מיוחד

במספר משרות  6.1%של ירידה לעומת , 0.2% -באוניברסיטאות בהוצאות שכר כל המועסקים גם  בותיצי

 4.באוניברסיטאותשכיר 

 ינלי,נומ, ושיעור שינוי לפי סוג הוצאהלמחקרים בעלי מימון מיוחד הוצאות  - אלוח 
 2020, 2019, 2018, כל שנה לעומת קודמתה

 2018 סוג הוצאה
 אלפי ש"ח

2019 
 אלפי ש"ח

2020 
 אלפי ש"ח

2018 
 אחוזים

2019 
 אחוזים

2020 
 אחוזים

 -4.8 4.3 4.2 2,459,465 2,582,209 2,476,055 סך הכל

 1.6 2.8 4.6 1,334,572 1,312,971 1,276,637 כוח אדם

 0.8 2.1 -11.8 941,421 934,370 915,000 שכר

 3.8 4.7 - 393,151 378,600 - מלגות

 -4.7 -1.4 -1.4 248,890 261,262 265,095 ציוד

 -11.8 2.1 -0.6 233,551 264,936 259,527 חומרים

 0.8 7.4 24.5 117,304 116,326 108,348 שירותי מעבדה

 -2.2 12.7 4.6 273,241 279,335 247,949 תקורה

 )1(-25.9 12.5 12.2 222,316 300,194 266,909 שונות

 )1(-37.3 -8.5 -19.6 29,591 47,184 51,591 העברות

 .הוצאותהג ויוסשיפור בחל  )1(

 .מלגותלחסר פירוט על הוצאות  ההי 2018-הדיווחים ב= בחלק מ -

                                              
חומרים, שירותי מעבדה, תקורה (שכר דירה, חשמל, מים) ושונות (החזר כולל הרכיבים: שכר, מלגות, ציוד,  2

 .או זיכוי מתקציב אחר בשנה המדווחת)
 לא כולל האוניברסיטה הפתוחה. 3
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . 2018השינוי במחירים שוטפים בשכר המועסקים באוניברסיטאות לשנת  4

 .9.39, לוח 9, פרק 27. מס' 1220). שנתון סטטיסטי לישראל 2020(

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2021-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-72.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2021-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-72.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2021-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-72.aspx
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, הון פיזי, םגל חומרי, עבודההוצאות עבור מתקציבי בנוי -חוץהרכב עלויות הייצור של המחקר במימון 

הון בגין  14.9% ;16.0% תגולמו 38.3%שכר  -עבודה היו בגין  2020-ב הוצאותהמסך  54.3%. קרקעו

בגין  9.5%-ו ;9% שונותו 11.1% תקורה - קרקע בגין 20.1% ;4.8%שירותי מעבדה ו 10.1% ציוד - פיזי

הוצאות מסך כל  1.2%של יקטים ון פריבהעברות נרשמו התאמות חשבונאיות בגין  ,כן . כמוםחומרי

 .)1 תרשים(

 2020, אחוזים, לפי סוג הוצאהלמחקרים בעלי מימון מיוחד, הוצאות  - 1תרשים 

 

 חקרהוצאות למחקרים מתקציב מיוחד, לפי תחום מ
 122-ב ירד ,תאוניברסיטאושל השאינם התקציב השוטף חיצוניים, למחקר ממקורות סך התקציב  2020-ב

"ח מיליון ש 99עלייה של ו 2019-בש"ח מיליון  106ה של ילעומת השנה הקודמת, לאחר עליש"ח מיליון 

ליון ש"ח במדעי מי 69 של תותוספ למעטהמחקר,  תחומירוב בנרשמה ירידה בהוצאות  2020-ב. 2018-ב

 הנדסה ובאדריכלות (לוח ב).ב מיליון ש"ח 24-והטבע ובמתמטיקה 

שתוכננו לשנה זו לא  מדיווחים של האוניברסיטאות עולה שבהשפעת מגפת הקורונה חלק מהמחקרים

חות פ מחקרים 330 -באוניברסיטאות בישראל במימון מיוחד מחקרים  25,666התקיימו  2020-בהתקיימו. 

 3,242, דריכלותבהנדסה וא 5,200, במדעים הביולוגייםהתקיימו  מחקרים 5,628 .2019-ממספרם ב

 במתמטיקה 2,328משפטים, בוניהול בעי החברה, דבמ 3,100במדעי הרוח,  3,230 פיזיקליים,הבמדעים 

  .)2 תרשים(בחקלאות  719-, ויםרפואיעזר מקצועות ברפואה וב 2,219ובמדעי המחשב, 
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 ,והשינוי בהוצאות כל שנה לעומת קודמתה ,למחקרים בעלי מימון מיוחד הוצאות - בלוח 
 2020, 2019, 2018, חקרלפי תחום מ

 2019 חקרתחום מ
 אלפי ש"ח

2018  
 שינוי במיליוני ש"ח

2019 
 שינוי במיליוני ש"ח

2020 
 שינוי במיליוני ש"ח

 122 106 99 2,459,465 סך הכל

 -82 63 9 154,366 מדעי הרוח

 -19 2 23 177,125 מדעי החברה

 -3 7 -0.7 20,504 משפטים

 -50 16 -26 159,770 רפואה

 69 -3 44 1,371,522 מתמטיקהטבע ומדעי ה

 -28 4 16 72,719 חקלאות

 24 2 17 479,797 הנדסה ואדריכלות

 -33 16 17 23,663 לא ידוע חקרתחום מ

 2020, לפי תחום מחקרמחקרים בעלי מימון מיוחד  מספר - 2תרשים 
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 אקדמי דסמוהוצאות למחקרים מתקציב מיוחד, לפי 
היה דומה  ,2020-בת אואוניברסיטבוחד מין וימבמלמחקרים התקציבים סך מ האוניברסיטכל של  החלק

 - 21.3% אביב, אוניברסיטת תלמעל ידי חוקרים בפועל ו משוממהתקציבים  22.0% .2019-ב החלקל

מכון טכנולוגי  - טכניוןמה - 14.4%, למדע מכון ויצמןמ - 15.7%, בירושליםמהאוניברסיטה העברית 

 וניברסיטתאמ - 4.8%אילן, -רסיטת בראוניבמ - 7.4%, בנגב גוריון-אוניברסיטת בןמ - 11.6%, לישראל

 .)ג(לוח  אוניברסיטת אריאלמ - 2.9%-חיפה ו

 2020, 2019, הוצאות לפי מוסד אקדמיסך  - גלוח 

 2019 מוסד
 אלפי ש"ח

2019 
 אחוזים

2020 
 אלפי ש"ח

2020 
 אחוזים

 100.0 2,459,465 100.0 2,582,209 סך הכל

 22.0 539,991 22.1 569,643 אוניברסיטת תל אביב

 21.3 522,813 22.4 579,110 האוניברסיטה העברית בירושלים

 15.7 386,983 14.7 379,523 מכון ויצמן למדע

 14.4 355,365 13.3 344,633 כון טכנולוגי לישראלמ -הטכניון 

 11.6 284,605 10.8 278,369 וריון בנגבג-אוניברסיטת בן

 7.4 181,323 9.0 233,675 ןאיל-אוניברסיטת בר

 4.8 117,504 5.0 129,610 אוניברסיטת חיפה

 2.9 70,881 2.6 67,646 אוניברסיטת אריאל

הוצאות שכר  2020-ב .(לוח ד) למחקרמסך ההוצאה מהווה כמחצית  כוח האדם המחקריההוצאה למימון 

חומרים ושירותי  ,ציודההוצאה למימון . )54.3%מיליארד ש"ח ( 1.334-ומלגות לחוקרים הסתכמו ב
הוצאות בנוסף, . )11.1%( מיליון ש"ח 273תקורה  עבורו, )24.4%(מיליון ש"ח  599-הסתכמה ב מעבדה

 .)ד(לוח  )1.2%( מיליון ש"ח 29) העברות בין פרויקטיםאיזון חשבונאי (ו, )9.0%( מיליון ש"ח 222 שונות
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 2020, הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחדמחקר ופיתוח באוניברסיטאות בישראל: 

12/12/2021 

 2020, ומוסד אקדמי מקובץ הוצאות לפי סוג הוצאה - דלוח 

 צוין אחרת אלא אם כן, ש"ח ילפא

סך הכל  מוסד
 הוצאות

כוח 
 )1אדם(

ציוד חומרים 
ושירותי 
 מעבדה

 שונות תקורה
 העברות

בין 
  פרויקטים

 29,591 222,316 273,241 599,744 1,334,572 2,459,465 סך הכל
 1.2 9.0 11.1 24.4 54.3 100.0 אחוזים

 0 83,313 55,832 92,802 290,866 522,813 האוניברסיטה העברית בירושלים

 26,181 62,518 48,428 120,355 282,508 539,991 אוניברסיטת תל אביב

 2,054 3,381 61,253 115,492 204,804 386,983 מכון ויצמן למדע

 0 8,814 50,270 99,155 197,127 355,365 כון טכנולוגי לישראלמ -הטכניון 

 0 22,962 28,767 72,724 160,152 284,605 וריון בנגבג-אוניברסיטת בן

 1,020 31,395 15,589 45,256 87,063 181,323 ןאיל-אוניברסיטת בר

 0 0 10,349 33,977 73,178 117,504 אוניברסיטת חיפה

 337 9,933 2,752 18,984 38,875 70,881 אוניברסיטת אריאל

 ומלגות שכר עבור הוצאות )1(
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 2020, הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחדמחקר ופיתוח באוניברסיטאות בישראל: 

12/12/2021 

 לחינוךאקדמיות הוצאות למחקרים מתקציב מיוחד במכללות אקדמיות ובמכללות 
 אקדמיות לחינוך, מכללות אקדמיות ומכללות 22-ב פעילות של מחקר ופיתוחה תקיימה 2020ר, בשנת כאמו

 .)מיליון ש"ח 25( 2019ת שנלהתקציב מ, נמוך מיליון ש"ח 18-בתקציב כולל של כ

ם, יטכנולוגית, מדעי הביובתחומי המחקר: הנדסה, תכנון אורבני, הנדסה  מחקריםנערכו אקדמיות המכללות ב

 .ומערכות מידע קנה, מדעי ההתנהגות, ממשל וחברה, משפטים, מנהל עסקיםִ מדעי הבריאות, חקר הז

בתחומי המחקר: ספרות, חקר השואה, חינוך מוזיקלי, חינוך  מחקריםלחינוך נערכו האקדמיות במכללות 

 ילדיםסביבתי וספרות 
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 2020, הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחדמחקר ופיתוח באוניברסיטאות בישראל: 

12/12/2021 

 הגדרות והסברים

חריה : שנת לימודים מתחילה בסוף שנה לועזית אחת ומסתיימת באמצע השנה הלועזית שאשנה אקדמית

לשם הבהירות,  .)2020והסתיימה באמצע שנת  2018החלה בסוף שנת  (לדוגמה, שנת הלימודים תשע"ט

 .2019 - השנה הלועזית העוקבת, למשל תשע"ט שנות לימודים מוצגות לפי

שקיבל הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה, הוסמך להעניק תארים לימודים מוסד  :מוסד להשכלה גבוהה

 אקדמיים וקיימת בו פעילות מחקרית.

 דות) במוסי הלימודגחו( חקרהממקצועות  שלהקבצה היחידה האקדמית שבה נערך המחקר.  :תחום מחקר

 ים.כמשתייהם  יולאש ימדעם התחופי הל להשכלה גבוהה

, חומרים, ציוד, מלגות, שכר :אלההמוסדות התבקשו לפרט עבור כל פרויקט את סוגי ההוצאה ה :סוג הוצאה

 .םקטייורבין פהעברה ו ,שונות ,תקורה
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