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 תקציר מנהלים
 

 והנ םמה דלכליים והחברתיים מעלה שאחהכ התהליכיםמתעצבים  םשדרכ יםבחינה של הצמתים המרכזי

, במקביל. לכן ישנה גם חשיבות חברתית כללית לאופי הלימודים וההכשרה במחלקות לכלכלה. לימודי הכלכלה

שגברה עם פרוץ , עומדים אל מול קריאה לבחינה מחודשת, ובישראל בפרט, לימודי הכלכלה בעולם בכלל

ובמקביל , ח מקיף שהוגש למועצה להשכלה גבוהה"לכלה זכתה לדוסוגיית לימודי הכ. המשבר הפיננסי האחרון

, תלוי התאגדה קבוצת סטודנטים במסגרת הפורומים השונים לסטודנטים לכלכלה ברחבי הארץ-ובאופן בלתי

 . רצון מהמצב הנוכחי של לימודי הכלכלה-אשר הביעה גם היא חוסר שביעות

להקים קבוצת מחקר , ות הסטודנטים בישראלבשיתוף התאחד, ירושליםב ליר וןכתוצאה מכך הוחלט במכון 

מנת להעמיק את הידע בדבר -הן על, שתדון בנושא לימודי הכלכלה בישראל תוך התמקדות בלימודי הבוגר

הקבוצה כללה סטודנטים ובוגרים מהחוגים לכלכלה . מנת להציע דרכים לשיפור מצב זה-המצב הקיים והן על

כלכלנים בכירים בגופים ממשלתיים , בחוגים אלו ובחוגים במכללותמרצים , במרבית האוניברסיטאות בישראל

 . ונציגות של המגזר הפרטי

הגענו למסקנה שדמות הכלכלן הרצויה היא אדם שרכש כלי ניתוח ?' מהו כלכלן'בנסיון לתת תשובה לשאלה 

אפיינת בהכרה חשיבתו מת. המאפשרים לו להתמודד עם מגוון רב של סוגיות כלכליות וחברתיות בחיי ההווה

בהקשר של קבלת החלטות רציונלית תחת אילוצים ובהפנמת ההנחה , במושגים הבסיסיים של עלות ותועלת

הוא נדרש להבין גם את מורכבות היישום של . שפרטים מונעים מאינטרסים ושמהם נגזרות ההחלטות הכלכליות

ומם של מספר מודלים השונים זה מזה קילהכיר במגבלות המודלים ובעובדת  ובעיקר, כלי הניתוח הנלמדים

 .את ההיסטוריה והפילוסופיה של התחוםגם הכלכלן צריך להכיר , לבסוף. ולכן גם במסקנותיהם, בהנחותיהם

-הנחת ותחושת-בסיכום השלב הראשון של דיוני הקבוצה התגבשו מספר נקודות מרכזיות המבטאות את אי

חוסר היכרות עם ( א: )פכו להשערות המחקר במובן מסוייםוהן ה, החסר ביחס ללימודי הכלכלה כפי שהם כיום

 ( ד)-ו; בכלכלת ישראל מועטה בקיאות( ג); תיותהעדר ביקור( ב); הההיסטוריה והפילוסופיה של הכלכל

מנת לבחון את סוגיית לימודי הכלכלה -על, לאחר מכן. לאירועים כלכליים אקטואליים מועטה התייחסות

העוסקים בהשפעה  סקירת ספרות אקדמית של מאמרים( א) :נבחרו שלושה אפיקים להמשך העבודה ,לעומקה

מיפוי מערך ( ג)-ו; ל"לימודי הכלכלה בחו לשבחינה משווה ( ב); שיש ללימודי הכלכלה על הסטודנטים

 .בישראללכלכלה  הסטודנטים פיות של הצי

ולכן , סקנה שלא ניתן לטעון שללימודים עצמם יש השפעה אינדוקטרינטיביתהגענו למבסיס סקירת הספרות ל ע

. את ההסבר להטייה יש למצוא בתהליך הבחירה של הסטודנטים עצמם בבואם לבחור את תחום לימודיהם

שילוב עיסוק בסוגיות כלכליות בכל הנוגע ל עלה שקיימת שונות גדולה ביניהן מסקר האוניברסיטאות

תפוקה . ועוד התחום לימוד מעמיק של ההיסטוריה והפילוסופיה של, היכרות עם שיח ביקורתי, אקטואליות

עד כמה סקר הסטודנטים ניסה לבחון  .משמעותית בחלק זה היתה קבלת רעיונות לשיפור שניתן ליישם גם בארץ

 את עמדותיהם הכלליות ביחס ללימודיהם, הנחת של חברי הצוות רווחות בקרב שאר הסטודנטים-תחושות אי

אך לא נמצאה , הסקר חשף את התחושה שהלימודים אינם מכינים כראוי לשוק העבודה. ואת השפעתם הערכית

  .עדות ברורה לכך שיש להם השפעה על התפיסות הערכיות של הסטודנטים
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עמדה זה להביא -ואין כוונת נייר, המוטיבציה להמשך העבודה לא היתה ערכית אלא מקצועיתלהדגיש שיש 

הטענה המרכזית שהתגבשה הנה שהתואר . הכלכלה לכיוון כזה או אחר מבחינה אידיאולוגית-להטיית לימודי

ברמה  א איננו מכין את הבוגריםהו( א) :משתי סיבות ולכן רצוי לשפרו, במבנהו הנוכחי הנו תיאורטי מדי

הוא איננו מכשיר בצורה ( ב)-ו; בעלי השלכות חברתיות וכלכליות נרחבותעתידיים לתפקידים  מספקת

במסגרת הקשר רחב יותר המודלים הכלכליים המבינים את , המיטבית את הבוגרים כמדעני חברה עתידיים

 . רבות להסברת תהליכים בעולםוכאפשרות אחת מיני 

 

 צות ליישוםהמל

 :היכרות עם התפתחות המחשבה וההיסטוריה הכלכלית .א

 .בנושא התפתחות המחשבה הכלכלית בחירהחובה או קורס קורס  כנסתה (0

 .כלכליתקורס בחירה בנושא היסטוריה  הצעת (0

 .וכן לאירועים היסטוריים רלבנטייםלים המוד נוצרו התרבותי בו להקשר התייחסותכנסת ה (3

 

 :ורת הכלכלה ומחלוקות בדיסציפלינה הכלכליתהיכרות עם ביק .ב

 .קורסים הקיימיםמסגרת הבו באופן מידתי מרכיבים ביקורתיים שילוב (0

 .עם שאלות כלכליות מרכזיות להתמודדטיביות בהן ידרשו הסטודנטים מטלות אק שילוב (0

 .אורח-תהרצאול כלכלנים בעלי גישות ותפישות מגוונות הזמנת (3

 

 :היכרות עם כלכלת ישראל .ג

 . לפחות זכות-נקודות 4של  בהיקף משמעותי העוסק בכלכלת ישראל חובה קורס הכללת (0

 .ל המשק הישראלי ומגמות בינלאומיותעמומלץ לשלב התמודדות אקטיבית עם נתוני מקרו  (0

 

 :היכרות עם המחקר הכלכלי והאקטואליה הכלכלית .ד

  .ששינו באופן מהותי את תפיסת הכלכלה, חידושים מהמחקר הכלכלי שילוב (0

 .לאורם המודלים בחינתו התפתחויות כלכליות עכשוויות חיםנתמהקריאת מאמרים  שילוב (0

 .בריתד עדכניים בעלימו-תמריצים לכתיבת ספרי העמדת (3

 

 :הכשרה והכנה לשוק העבודה .ה

 . אות לתואר בכלכלהיסוד במימון ובחשבונ-קורסי הוספת (0

 .'אך רק משנה ב, הלימודים למסלול תיאורטי ומסלול מעשיהאפשרות לפצל את  בחינת (0

  .'כבר בשנה א נטציהייריום אומומלץ לקיים  ושכלתמכדי לאפשר בחירה ב ,נוסףב

i. שכר\ז"בתמורה לנ התמחויותבאופן מובנה ת המסלול המעשי ניתן לשלב במסגר. 

ii. מעוניינים בקריירה אקדמיתעבור ה שיר לתואר שנייש לשקול פתיחת מסלול י. 

 .(במידה ואין) ז"נ 82 בהיקף חוגי בכלכלה-ר חדתואאפשרות לאפשרות נוספת הנה פתיחת  (3

 .העשייה הכלכלית בארץ מרכזים יבקרו בסטודנטיבהם ה יםסיור קייםיש ל, מידת האפשרב (4
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 הקדמה
 

הדבר הראשון הנו הכיס : לרוב כאשר מדברים בחברה הישראלית על כלכלה מתכוונים לאחד משני דברים

מבחינת ' כל השאר'הדבר השני כולל את . רות לפרטהריבית בבנק ושאר הדברים הנוגעים ישי, הצרכנות, הפרטי

אך ידוע לנו כי הכוחות הכלכליים הנם מהכוחות . ומקומו שמור לו בין דפי מוסף הכלכלה, האדם הפרטי

נו מודע הנם בעלי השפעה עצומה נוגם הדברים אליהם הרוב אי, המשמעותיים ביותר הפועלים בחברה האנושית

 . בין אם לאובין אם ירצה בכך ו, על חייו

הכלכלה מתרחשת , הנחקרת במעבדות אטומות, אך בניגוד לפיזיקה, אמנם ישנו תחום מדעי העוסק בכלכלה

הסתכלות בפרסומת ואפילו בקריאת השורות הללו , מכירה, בכל רכישה. בין הבריות, בינינו, כאן ועכשיו

אף שבכדי ליישם אותן -ועל, ת עליהישנן שיטות רבות לניהול הכלכלה ולהתבוננו. מתחבאת פעילות כלכלית

מהי מערכת היחסים : בסופו של דבר מדובר בהכרעות ערכיות ותרבותיות בשאלות כגון, דרושים מדענים

האם להשקיע בפיתוח ? כיצד מכוננים חברה ראויה עם בסיס כלכלי איתן? הרצויה בין הכסף לבין האדם

עד כמה להרחיב את התעשייה וכיצד לשמר את ? תטכנולוגיות חדשות או בניצול נכון יותר של הקיימו

ל שאלות לא צריך להיות מדען בכדי לענות ע? האם לחנך להישגיות מתוך תחרותיות או מתוך הדדיות? הסביבה

אין להמעיט , מצד שני. כדי לבנות את המודל שיאפשר ליישם את התשובות צריך להיות מדען בעיקר, כאלו

, שבמחשבה הכלכלית המסוגל לספק הסברים מעמיקים לתופעות חברתיותאמפירי -בערכו של החלק המדעי

 .להציע כלים להנעת תהליכים חברתיים ואף לספק כלים אמינים לחיזוי תהליכים במקרים מסויימים

הנה לימודי מהן אחת ש מעלה מתעצבים המהלכים הכלכליים והחברתיים םשדרכ יםצמתים המרכזיה בחינה של

הן בעולם , אם נביט בדמויות העומדות כיום בתפקידים בכירים במשק. ברסיטאותבעיקר באוני, הכלכלה

אנשים שהחלטותיהם צופנות בחובן משמעות עמוקה עבור כל אזרח ואזרח , העסקים והן במגזר הציבורי

כך . בארץ או בעולם, עברו בשלב כזה או אחר דרך אחת המחלקות לכלכלה מהם חלק ניכרשנגלה , במדינה

בתחום בעל ולמעשה מדובר , חשיבות חברתית כללית לאופי הלימודים וההכשרה במחלקות לכלכלה שישנה גם

מצאנו , דווקא בתוך המחלקות לכלכלה, רמז לחשיבה דומה. הכלכלנים עצמםאשר מ עניין לציבור רחב יותר

בים בכדי שם נאמר שלימודי הכלכלה חשו, של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברקלי' אני מאמין'בדברי ה

השפעות החלופות למדיניות הכלכלית "עוד נכתב שם ש. להבין את השפעת מדיניות הממשל להנהגת הכלכלה

מדובר בעמדה חריגה למדי , יש לציין, אך לצערנו". על רווחת האוכלוסייה ניצבת במוקד ההתעניינות בכלכלה

 (.ראו בהמשך סקירה מפורטת)חשיבה זו נעדרת ובמרבית המחלקות שסקרנו 

  

 לימודי הכלכלה

שגברה עם פרוץ , עומדים אל מול קריאה לבחינה מחודשת, ובישראל בפרט, לימודי הכלכלה בעולם בכלל

ח מקיף "סוגיית לימודי הכלכלה זכתה לדו. המשבר הפיננסי האחרון שהעמיד את מדע הכלכלה באור ביקורתי
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תלמידי כלכלה , במקביל 1.ה בישראלאשר התמקד במצב המחלקות לכלכל, שהוגש למועצה להשכלה גבוהה

הביעו גם הם חוסר שביעות , פורום הסטודנטים לכלכלה הפועל במספר אוניברסיטאותבובפרט , רבים בישראל

בשיתוף התאחדות הסטודנטים , ליר-וןמכון בט וחלכתוצאה מכך ה. רצון מהמצב הנוכחי של לימודי הכלכלה

-הן על, מודי הכלכלה בישראל תוך התמקדות בלימודי הבוגרלהקים קבוצת מחקר שתדון בנושא לי, בישראל

הקבוצה כללה סטודנטים . מנת להציע דרכים לשיפור מצב זה-מנת להעמיק את הידע בדבר המצב הקיים והן על

כלכלנים , מרצים בחוגים אלו ובחוגים במכללות, ובוגרים מהחוגים לכלכלה במרבית האוניברסיטאות בישראל

האחת של , המשתתפים עבדו בשתי קבוצות מקבילות. הפרטי מגזרונציגות של ה שלתייםממ בכירים בגופים

הקבוצות קיימו מספר פגישות עבודה . פעולה ביניהן-תוך תיאום ושיתוף, הסטודנטים והשנייה של אנשי הסגל

טרתו אשר מ, פירות עבודתן מופיעות במסמך זה. וערכו מחקר שכלל הן עבודה תיאורטית והן עבודה מעשית

הקבוצה יש לציין ש. קידום שיח בנושא ויצירת שינויים ממשיים במחלקות לכלכלה באוניברסיטאות ובמכללות

לחשיבות המכללות ולייחודיותן אך במסגרת המגבלות הקיימות בחרה להתמקד , כמובן, מודעת

יש לציין , בנוסף. באוניברסיטאות תוך הדגשת העובדה שלמחקר זה קיים אופק להמשך בתחום המכללות

 . שעמדת המכללות לא נעדרה מהדיון שכן ניתן להן ייצוג הולם במסגרת קבוצת המרצים

: ח נסובה סביב שני צירים"ביקורת הדו. שהוזכר לעילג "ח המל"ברקע דיוני הקבוצה עמדו מסקנות דו, כאמור

סקה בסוגייה השנייה לא ע ליר-וןקבוצת המחקר ב. הלימודים והשני קשור לסגל ההוראההאחד קשור לתכני 

כן מדובר -כמו. משקל הנידונה בדרגים גבוהים ורלבנטיים יותר-מכיוון שמדובר בסוגייה תקציבית כבדת

יומה -כן עמדה על סדראובתור שכזו היא , ה רוחבית הקשורה לעתיד ההשכלה הגבוהה בישראל בכלליבסוגי

במהלך שנת ת "משרד האוצר והותמול  התנהלבמהלך המשא ומתן ששל התאחדות הסטודנטים הארצית 

  .אך נושא זה חורג מגבולות המסמך הנוכחי, ע"תש

יתה שלימודי ה ,הרלבנטית למחקר זה, לגבי הסוגייה הראשונהג "ח המל"המסקנה הכללית של מחברי דו

יכולת לנתח את והדבר בא על חשבון הקניית ה, הפן התיאורטיעל  רב מדיהכלכלה בישראל שמים דגש 

אותם ייצגו  ,מהשטחשעלו קולות נמצאה תואמת למסקנה זו  2.והישראלית בפרט ,הכלכלית בכללהמציאות 

-לא מצליחים להקנות בפועל הבנה רבבארץ שהלימודים  נטים שהשתתפו בקבוצת המחקר אשר טענוהסטוד

 .מדית של העולם הכלכליימ

 

 ?מהו כלכלן

מהם הכלים הבסיסים ? כלןאול מהו בעצם כלהחלטנו לש, היריעה ולמקד את המחקר-בכדי לצמצם את רוחב

לאריות של לימודי הכלכלה ואף הפופ-מסתבר שעל? לו ומהו הידע הבסיסי שראוי שאליו הוא ייחשףהדרושים 

עד שניתן לומר , ולמעשה כלכלנים משמשים במגוון עצום של תפקידים', כלכלן'אין הגדרה ברורה למקצוע 

, בנוסף .וחלקו המקצועי יכול להפוך אפילו למשני( Signaling)איתות שהתואר בכלכלה מהווה בעיקר סוג של 

 בה העיסוקהכלכלה כיום אינם מעניקים ראייה רחבה דיה של המציאות ולמעשה -לימודי, כפי שנראה בהמשך

 –וכאמור , חשיבות הדבר ניכרת גם בתפקידים ציבוריים שממלאים בוגרי האוניברסיטאות .רדוקטיבי למדי הנו

. משמעות עברו בשלב כזה או אחר דרך המחלקות לכלכלה-מהבוגרים שממלאים תפקידים ציבוריים רבירבים 

                                                           
1
  Committee for the Evaluation of Economics Study-Programs - General Report, Headed by Prof. 

Elhanan Helpman.  Council for Higher Education, Israel. November 2008. 

ד "י3 כניסה אחרונה]< http://www.che.org.il/download/files/Ruppin%20Academic%20Center.pdf>3 ראו
 .ג בנושא לימודי הכלכלה"ח המל"דו3 להלן ([.11.11.12)א "טבת תשע

2
 .12-11' עמ, שם  

http://www.che.org.il/download/files/Ruppin%20Academic%20Center.pdf
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כגון  -ובייחוד בנקודות מפתח בעלות השפעה רבה , ם אלו נדרשת ראיית עולם רחבה ורגישות חברתיתיבתפקיד

ר שתפיסת עולמו הצמחת בוג. החוזרים לשירות לאחר התואר ועוד קצינים בכירים, אגף התקציבים באוצר

ואילו בתחומי אחריותו נמצאים תהליכים הנלמדים , מבוססת על מספר מצומצם של היבטים בתוך הדיסציפלינה

. אף מזיקותעשויה להביא לקבלת החלטות מוטות ו, דיסציפלינות אחרותאף במסגרת ונחקרים במגוון היבטים ו

. וננו להעמיד חוקרים יצירתיים ואינטגרטיבייםבמידה וברצ, אקדמי-לעניין זה חשיבות גם במישור המקצועי

ומתן כלים לניתוח וקבלת החלטות בעולם דינמי שהכלכלה הנה  ראייה רחבהה של פיתוחכאן נכנסת חשיבות 

הן לטובת הקידום והתיפקוד ו, הן לטובת החברה והכלכלה עליהן הוא עתיד להשפיע זאת. רק אחד מהיבטיו

מורכב ודינמי איננה נכס אלא , תרבותי-תר בעולם שהולך ונהיה יותר ויותר רבי-שכן מומחיות, האישי של הבוגר

  3.נטל

אר הראשון בחרה קבוצת המחקר להתמקד בבוגרי לימודי התו?' מהו כלכלן'בנסיון לתת תשובה לשאלה 

הסטודנטים הנה לעסוק בכלכלה רוב מטרת  :אותם ניתן לחלק באופן כללי לשניים, באוניברסיטאות המחקר

שמות דגש על , באופן מסורתי, המחלקות לכלכלה, מנגד. ומיעוטם מתכוון להגיע למחקר הכלכלי, מקצועב

המחקר ולכן ההכשרה הניתנת במסגרתן נגזרת מתפישת הכלכלה כמדע ומהרצון להכשיר את מדעני הדור הבא 

רבית התלמידים מצרכיהם של מ, ג רצוי שלא להתעלם"ח המל"ולפי דו, יחד עם זאת קשה להתעלם. בתחום

,  עריכת דין, ראיית חשבון) בניגוד לרוב המקצועות החופשיים, בנוסף. הרואים בלימודים בסיס לעיסוק מקצועי

ויתכן שהדבר אף איננו אפשרי בשל רוחב , אין תקינה מעגנת בחקיקה של מקצוע הכלכלן( ב"פסיכולוגיה וכיוצ

 .היריעה והשונות בתחום

סקנה שדמות הכלכלן הרצויה היא אדם שרכש כלי ניתוח המאפשרים לו מחשבות אלו הביאו אותנו למ

חשיבתו מתאפיינת בהכרה במושגים . להתמודד עם מגוון רב של סוגיות כלכליות וחברתיות בחיי ההווה

בהפנמת ההנחה שפרטים ובהקשר של קבלת החלטות רציונלית תחת אילוצים , הבסיסיים של עלות ותועלת

הכלכלן המתחיל מצוייד במספר קטן של , בנוסף. מהם נגזרות ההחלטות הכלכליותמונעים מאינטרסים וש

, עם זאת. וכן בכלים בסיסיים לניתוח נתונים כלכליים, כלכליות-מודלים שימושיים לניתוח סוגיות מיקרו ומקרו

ם ובעובדת ובעיקר להכיר במגבלות המודלי, הוא נדרש להבין גם את מורכבות היישום של כלי הניתוח הנלמדים

 –הכלכלן צריך להכיר , לבסוף. ולכן גם במסקנותיהם ,בקיומם של מספר מודלים השונים זה מזה בהנחותיהם

 .של הדיסציפלינה והמקצוע שלואת ההיסטוריה והפילוסופיה  –ולו באופן כללי 

מבוא  ינם אלאאלימודי הבוגר  כלכלנים עיונייםעבור : יש להמשיג שני סוגים של כלכלנים ,בהינתן כל זאת

, בנוסף. מעבר לזה הניתן כיום במרבית המחלקות לכלכלה בארץ ,דורשים ידע מתמטי נרחבהללימודי ההמשך 

מזווית , בו הם מבקשים לעסוק התפתחותו ההיסטורית של המדעעל רחב יותר כלכלנים עיוניים זקוקים לידע 

עבור . מחקר הסוציולוגי של המדעיםוה ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעיםת ודיסציפליניה של יראה

להם משום כך חשוב להקנות . לימודי הבוגר בכלכלה מהווים את סך חשיפתם למדע הכלכלה, כלכלנים מעשיים

התחושה שהידע החלקי אותו רכשו מקנה להם שליטה  הם אתלטעת ב אך לא, הכלכלה מחדאת יסודות מדע 

המתמטי והתיאורטי ההכרחי להבנת כלי הניתוח הכלכליים  לאזן בין הידע יש, כן כמו. מאידך מלאה במקצוע

 . מבחינה מקצועית מציאות הכלכלית ברמה נאותהבכדי לפעול בלבין הקניית היכולת להשתמש בכלים שנלמדו 

                                                           
שם , בשנה שעברהליבה באקדמיה -תבסס על נייר העמדה שהוציאה התאחדות הסטודנטים בנושא לימודימחלק זה  3

ליבה בכלל -נטען שגם לימודים הממוקדים בדיסציפלינה אחת הנם בעייתיים ולכן יש לשאוף להטמעת חובת לימודי
והתאחדות הסטונדטים , אין ספק שנקודה זו רלבנטי וחשובה גם עבור לימודי הכלכלה. האקדמיה הישראלית

תכנית ליבה ( "1222 –ע "תש. )א, לביא3 ראו .יטאותג וראשי האוניברס"מקדמת את הדבר בצורה רוחבית מול המל
התאחדות הסטודנטים בישראל ". נייר עמדה –למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

<http://www.nuis.co.il/mehkarim/274-liba.html >[11.11.12)א "ד טבת תשע"י3 כניסה אחרונה.]) 

http://www.nuis.co.il/mehkarim/274-liba.html
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 תהליך המחקר

-הנחת ותחושת-בסיכום השלב הראשון של דיוני הקבוצה התגבשו מספר נקודות מרכזיות המבטאות את אי

הפכו  במובן מסוייםו, נקודות אלו הנחו את המשך העבודה. לימודי הכלכלה כפי שהם כיוםהחסר ביחס ל

 :מחקר-להשערות

בדומה לשאר תחומי הלימוד במדעי החברה : חוסר היכרות עם ההיסטוריה והפילוסופיה של הכלכלה .א

על ליבת לימודי הכלכלה לכלול קורסים העוסקים בהיסטוריה ובהתפתחות של הכלכלה ושל 

 . וכן קורסים העוסקים במחשבה הכלכלית לגווניה, סציפלינת הכלכלה עצמהדי

 ואין, אין חשיפה מספקת של תלמידי הכלכלה למחלוקות בדיסציפלינה הכלכלית: העדר ביקורתיות .ב

 . היכרות עם דעות וגישות שונות

ות נתונים על לימודי הכלכלה להקנות ידע אודות המשק הישראלי לרב: חוסר בקיאות בכלכלת ישראל .ג

אירועים ותהליכים משמעותיים שתרמו לעיצובו בעבר ומתרחשים בו , חודייםימאפיינים י, כלכליים

 . בהווה

תקים מהמציאות וברמה הלימודים נותרים לרוב מנו: התייחסות לאירועים כלכליים אקטואלייםהעדר  .ד

ומדים בהכרח כיצד הסטודנטים אינם לומדים כיצד לחבר בין המודל למציאות ולא ל, התיאורטית

 .לקרוא את המציאות הכלכלית סביבם באופן מושכל יותר מהאזרח הממוצע

 

נבחרו שלושה אפיקים להמשך העבודה שמטרתם לבחון את ארבע הסוגיות שהועלו לעיל ממגוון  לאחר מכן

 :יעילות וישימות, בתקווה שהמידע שנאסוף יסייע לנו לגבש המלצות מושכלות, מבט-נקודות

 . ספרות אקדמית של מאמרים העוסקים בהשפעה שיש ללימודי הכלכלה על הסטודנטיםסקירת  .א

 .ל"בחינה משווה ביחס לאופן בו מתנהלים לימודי הכלכלה בחו .ב

 .עריכת סקר בקרב הסטודנטים לכלכלה באוניברסיטאות .ג

 

תפיסת שונות וחלקן מציגות , התמונה שהתקבלה היא שיש שונות גדולה בדגשים בין האוניברסיטאות שנסקרו

, היכרות עם שיח ביקורתי, כגון שילוב עיסוק בסוגיות כלכליות אקטואליות, די הכלכלה בישראלוביחס ללימ

לבחון את מידת ההשפעה של ניסה הסקר . לימוד מעמיק של ההיסטוריה והפילוסופיה של מדע הכלכלה ועוד

הסקר . דותיהם הכלליות ביחס ללימודיהםואת עמ, יסותיהם הערכיות של תלמידי כלכלהלימודי הכלכלה על תפ

אך לא נמצאה  ,מכשירים את התלמידים לשוק העבודההתחושה שהלימודים לתואר בוגר אינם  אכן חשף את

 .עדות ברורה לכך שללימודי הכלכלה השפעה על התפיסות הערכיות של הסטודנטים

המוטיבציה להמשך , חברי הקבוצה היסוד של-והן לאור עמדות ,יש להדגיש שהן לאור הממצאים הראשוניים

-להטיית לימודי עמדה זה להביא-אין כוונת נייר, ה לומרצור. מקצועית וחברתית אהעבודה לא היתה ערכית אל

הטענה המרכזית שהתגבשה הנה שהתואר במבנהו הנוכחי . מבחינה אידיאולוגיתהכלכלה לכיוון כזה או אחר 

א איננו מכין את הו( א: )בשני מובנים מהווה החמצהולכן הוא , לומפספס את הרכיבים שלעיהנו תיאורטי מדי 

הוא ( ב)-ו; עלי השלכות חברתיות וכלכליות נרחבותבעתידיים לתפקידים  ,יתברמה המקצועית האיש, הבוגרים

במסגרת המודלים הכלכליים המבינים את , מדעני חברה עתידייםמכשיר בצורה המיטבית את הבוגרים כאיננו 

 . רבות להסברת תהליכים בעולםהקשר רחב יותר וכאפשרות אחת מיני 
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 סקירת ספרות
 

 ?לימודי הכלכלה על הסטודנטיםוכיצד משפיעים האם 

להעריך האם כלכלנים שונים בערכי המוסר המשתקפים  שניסו פורסמו מחקרים רביםמאז שנות השמונים 

כלה את השונות חס ללימודי הכלסיון לבחון האם ניתן ליינעשה נ, בפרט. בבחירות ובהתנהגות הנגלית שלהם

יתכן כי מקור , לופיןילח? (הפנמת מסרים והנחות)האם השונות היא תוצאה של אינדוקטרינציה , כלומר -הזו 

האנשים הפונים , כלומר .ומשפיעה על עצם הבחירה תחום הלימודים הקודמת לבחירתיה יבהטהנו השונות 

 .יג את תמצית סקירת הספרות בתחוםנצלהלן . ללימודי הכלכלה הנם שונים לכתחילה מהטיפוס הממוצע

יותר  ('Free Riders')' נוסעים חופשיים' להיותהאם סטודנטים לכלכלה נוטים  4מרוול ואיימסבדקו  0980-ב

.  בצורה חריגה ביחס לממוצע האינטרס הציבורי פני להעדיף את טובתם האישית על ונוטים מסטודנטים אחרים

תבקש להפריש כסף לטובת סוי של כלכלה התנהגותית בו כל שחקן מנילצורך המחקר ביצעו מרוול ואיימס 

קבוצת בממוצע ביחס ליים נפי ש יםחופשי יםכלכלנים נוטים להיות נוסעמסקנתם היתה ש 5.הציבורית הקופה

 6.הביקורת

לכל שחקן : קלאסי של תורת המשחקיםתנהגותם של כלכלנים באמצעות מבחן בחנו את ה 7ירונסיקרטר וא

שרשאי לסרב להצעה ובכך לשלול , אותם עם השחקן השני עליו להחליט כיצד לחלוקאה דולר ומ ניתנים

והם מסכימים , יתירה ביחס לממוצע בציבורברציונליות כלכלנים מתנהגים : המסקנה. כסףמשניהם את כל ה

 .סכומים קטנים יותר מציעיםו לקבל סכומי כסף קטנים יותר

הידוע גם הוא כאחד הניסויים , את ניסוי דילמת האסיר על כלכלנים 8פרנק ואחריםביצעו , באופן דומה

כלכלנים נטו פחות להתנהגות של הם מצאו שביחס לאוכלוסיות אחרות ה. המפורסמים בתורת המשחקים

גוברת לאורך שנות מקצועות אחרים הנטייה לשתף פעולה בבקרב סטודנטים בעוד ש, בנוסף. פעולה-שיתוף

החשיפה  המרובה עורכי המחקר הסיקו מממצאים אלו ש .ים לא נצפתה תופעה דומהאצל הכלכלנ, הלימודים

גורמת להטייה אצל הסטודנטים המביאה להעדפה חריגה יחסית של האינטרס למודלים של אינטרס פרטי 

ניתן להסביר את ההבדל בין כלכלנים ש שטענו, 9אך מסקנה זו ספגה ביקורת מצד יצר ואחרים. הפרטי שלהם

קבלת שגוזרת , המוצגות בפניהם הדילמותשל  טים אחרים בכך שלכלכלנים יש הבנה טובה יותרלסטודנ

ניסוי בהמשך לביקורת ביצעה קבוצת חוקרים זו . פעולה-שיתוףביחס לת יותר וורציונלימציאותיות  החלטות
                                                           

4
  Marwell, Gerald, and Ruth E. Ames (1981) "Economists Free Ride, Does Anyone Else? Experiments 

on the Provision of Public goods IV". Journal of Public Economics 15:295-310. 
ם כלל השחקנים יפרישו את מכאן ברור שא. עבור התועלת הכוללת 1-מ כפל במקדם הגבוהסכום הכסף המופרש מו 5

 .כל כספם התועלת הציבורית תהיה המירבית
 .בקבוצת הביקורת 21%לעומת , מכפסם בממוצע 12% הפרישוהכלכלנים   6

7
 Carter, J.R., and M.D Irons (1991) "Are Economists Different, and if So, Why?". Journal of 

Economic Perspectives, 5:171-77. 
8
 Frank, R.H., T. Gilovich, and D.T. Regan (1993) "Does studying Economics Inhibit Cooperation?' 

Journal of Economic Perspectives, 7:159-71. 
9
 Yezer, A.M, R.S Goldfarb, and P.J Poppen (1996) "Does Studying Economics Discourage 

Cooperation? Watch What We Do, Not What We say or How We play". Journal of Economic 

Perspectives, 10:86-177. 
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י המאפשר דולרים ומכתב רשמ 02מעטפה ובתוכה  הם זרקו מספר פעמים באמצע הכיתה :'בחיים האמיתיים'

ממצאיהם מעידים לכאורה . מבלי שהסטודנטים יהיו מודעים לכך, (הלא הוא המרצה)לאתר את בעל המעטפה 

שיעור החזרת בכיתות של סטודנטים לכלכלה מסתבר ש: על מציאות הפוכה לזו שתיארו פרנק וחבורתו

  .מאשר שאר הקבוצות 02%-המעטפות מתוך הפעמים שהן נזרקו היה גבוה ב

חוסר כגון ', חיים אמיתיים'ב םעל בעיות מתודולוגיות בניסויי ,10וחוקרים נוספים, לכך הצביעו פרנק בתגובה

לימודי הכלכלה לפיה חידדו את טענתם הם , בנוסף.  (ועוד זהות המחזיר, מגדר)יכולת לבודד מרכיבים מרכזיים 

 פרטים רים מראים שכאשרוהוסיפו שמספר מחק, שאנשים מונעים מאינטרס פרטימביאים להפנמת ההנחה 

-בסביבתם מונעים מאינטרס פרטי בלבד הם יטו להתנהג כך גם כן וימעיטו בשיתוף אחריםפרטים מאמינים ש

  .פעולה

של יצר בדבר הפרשנות המוטעית של לביקורת ( לא אותו הפרנק)גוטנר ופרנק שלוש שנים מאוחר יותר הצטרפו 

לא לימודי הכלכלה הם ההצבעה על הסיבתיות וטענו שיתכן והם ביקרו בעיקר את . פרנק הראשון וחבורתו

, בנוסף (.Selection) אלא העדפה שונה מלכתחילה, שאר האוכלוסייהכלכלנים לההבדלים בין את היוצרים ה

 המשתתפים בניסוי. ביחס לממוצע נם מושחתים יותרשמטרתו לבחון האם סטודנטים לכלכלה הערכו ניסוי  הם

כאשר מתקיימת )דת התועלת שלהם מול מידת הפגיעה בקבוצה אליה הם משתייכים התבקשו לבחור את מי

לאחר מכן נשים , גברים שלומדים כלכלה נמצאו כמושחתים ביותר(. תחלופה בין התועלת הפרטית לקבוצתית

בשלבים שונים לא נמצאו הבדלים בין סטודנטים , בנוסף. גברים אחרים נשים אחרות ולבסוף, שלומדות כלכלה

משפיעים על ההבדלים בין הם ההלימודים שלא  על בסיס ממצאים אלו הסיקו גוטנר ופרנק. של לימודי הכלכלה

 .אחריםסטודנטים סטודנטים לכלכלה ל

הניסוי נערך על . בדומה ליצר, קודמיהם באמצעות ניסוי חיטענות להתמודד עם  11פריי ומאירניסו  0220ת בשנ

במהלך התבקשו סטודנטים באוניברסיטה בציריך לתרום לקרן חברתית  סטודנטים ובמהלכו 32,222מדגם של 

סטודנטים לכלכלת שבעוד  ,הממוצעסטודנטים  לכלכלה לא התנהגו בצורה שונה מנמצא ש. חמישה סמסטרים

לא נמצא כי , להלן וגנדל ורוקאס שיובאו, שהובאו לעיל בדומה לגוטנר ופרנק .עסקים תרמו פחות מהממוצע

 .בסלקציה שמקורהמדובר בהטייה שאלא , מקור השונותהלימודים הם 

עדוף הערכים בקרב סטודנטים לכלכלה לעומת סטודנטים אחרים יניסו לבדוק את ת 12רוקאס ואחרים ,גנדל

ל מערכת סקרים המבוססת עהניסוי התבצע באמצעות . בישראלוהפעם מדובר בניסוי שנערך , למדעי החברה

( בעקיפין)סטודנטים לכלכלה דירגו ש נמצא 13.רכים בקרב חברות וקבוצותהמתודולוגיה של שוורץ לבחינת ע

 גנדל ורוקאס, בנוסף. גבוה יותר מאשר סטודנטים למקצועות אחרים נהנתנות והישגים במיקום, ערכים של כוח

או שמא אנשים בעלי ערכים שונים הם אלו  ,ניסו לבדוק האם ההבדלים הללו נובעים ישירות מהלימודים

השוואת קבוצות של סטודנטים לכלכלה בשלבים שונים של הלימודים . ם ללמוד כלכלה מלכתחילהשבוחרי

 . צפו הבדלים בין סטודנטים בשלבים השונים של הלימודיםנלא  שכן, חיזקה את הסברה השנייה

, רך סקר בקרב סטודנטים למדעי החברהשע, רובינשטייןניסוי מפורסם נוסף שנערך בישראל הנו הניסוי של 

ולבחור את , ל חברה"להיכנס לנעליו של מנכ בסקר התבקשו הנשאלים. יקים בישראליוהמדעים המדו, משפטים

                                                           
10

 Frank, R.H., T. Gilovich, and D.T regan (1996) "Do Economists Make Bad Citizens?" Journal of 

Economic Perspectives,10:187-92. 
11

 Frey B. and Meier Stephan (2002) "Are Economists Selfish and Indoctrinated? Evidence from a 

Natural Experiment". Economic Inquiry, 41:448-462. 
12

 Gandal Neil, Roccas Sonia, Sagiv Lilach and Amy Wrzesniewski (2005) "Personal value Priorities of 

economists".  The Tavistock Institute. 
מחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הברית וכן זכה בפרס ישראל בתחום של כלכלה שלום שוורץ כיהן  כראש ה 13

 (. בין מדינות לרוב)השוואתי התחום חקר הערכים בהמודל שלו מוכר ברמה בינלאומית  .התנהגותית
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בחרו שסטודנטים לכלכלה רובינשטיין מצא ששיעור ה .גובה הרווח של החברה כתלות במספר המפוטרים

  .היה הגבוה ביותר, גם במחיר מפוטרים רבים ,םהרווחיאת למקסם 

 

 דיון בממצאים

 ? ם שוניםנאם סטודנטים לכלכלה הה

שונות המתבטאת בהעדפת התועלת , ניכר כי הספרות מצביעה על שונות ערכית בקרב סטודנטים לכלכלה

שמרבית הספרות  יש לשים לב לכך ,מנגד. אם כי לא מדובר בשונות חדה, הפרטית על פני התועלת הציבורית

אחת הבעיות המרכזיות עולה . ת מתודולוגיות עקרוניותנשענה על ניסויים מבוקרים אשר סובלים מבעיו הזו

בהכרח משקפים  לאולפיה ניסויים מבוקרים , ישראל אומן' שפיתח פרופ, "הרציונליות של הכללים"מתיאוריית 

יש לשלב את המבחנים הללו במסגרת דילמות בשגרת לשם בחינת התנהגותם האמיתית . את התנהגות הפרטים

שלא גילו שונות בקרב סטודנטים , פי עקרונות אלו נעשו כאמור מספר ניסויים-לע. החיים האמיתית שלהם

מדובר בכמות מצומצמת של מחקרים אשר ספגו ביקורות לא מעטות משום חוסר היכולת , עם זאת. לכלכלה

למרות . משום כך התשובה לשאלת השונות של סטודנטים נותרת עמומה. שלהם לבודד משתנים בצורה מספקת

דות נוספת לשונות של סטודנטים לכלכלה צפה ממחקרם של גנדל ורוקאס אשר איננו מהווה ניסוי ע, זאת

סטודנטים התבקשו לדרג ישירות את העדפותיהם הערכיות ודווקא שם , במסגרתו, כאמור. בכלכלה התנהגותית

 . נהנתנות והישגיות, נצפתה העדפה חריגה של סטודנטים לכלכלה לכוח

 

 ? מקור השונותהאם הלימודים הם 

אם קיימת הנסיון לבחון ה .אין תשובה ברורה לשאלה זו ואין הוכחה שאכן הלימודים הם מקור השונות הערכית

( אינדוקטרינציה אם יש שונות כזו היא מעידה עלתוך הנחה שמ)פני שנות לימוד שונות בקרב סטודנטים על 

הספרות מצאה השפעה של הלימודים על  ההעדפות לא ניתן לטעון  ש, כלומר. העלה כי לא קיימת שונות כזאת

, מקורה אחריםלסטודנטים סטודנטים לכלכלה ו כך שבמידה במידה וקיימת שונות בין .הערכיות של כלכלנים

 . יה הכרוכה בסלקציה ולא באינדוקטרינציהיבהט הנו, ככל הנראה

 

 סיכום

אז אולי אין טעם לנסות להכניס בהם , היה הערכית איננה נעוצה בלימודי הכלכליאם בעיית ההט, לכאורה

והטענה , זה איננה יצירת שינוי ערכי עמדה-המוטיבציה המרכזית שבבסיס ניירכאן יש להדגיש ש? שינויים

מטרת הלימודים האקדמיים בכלל שכן יש לשאול האם , המרכזית איננה שקיימת בעיה ערכית בלימודי הכלכלה

כחלק מבחינה רצינית של התחום , עם זאת? בגילאי העשרים אפשרילל האם זה בכ'? ערכים'לשנות או להקנות 

בחינה זו . מצאנו לנכון להעניק מקום לשאלה שנמצאת בשיח בדבר ההשפעה של  הלימודים על הסטודנטים

: שהמסקנה העולה מממצאים אלו הנה דווקא הפוכה, בזהירות רבה, נוגעת כמובן גם לענייננו שכן ניתן לטעון

אזי הצידוק , ים לכלכלה נוטים להעדיף את האינטרס הפרטי שלהם על פני האינטרס הציבוריאם הסטודנט

 .והצורך לייצור לימודים אקטואליים וביקורתיים מקבל משנה תוקף

שאלון שעליו התקבלו -עמדה זה ערכנו גם אנחנו סקר מבוסס-כחלק מהמחקר שנעשה לצורך גיבוש נייר

, יוצגו בהמשך הסקר המקומי העלה תוצאות מעניינות אשר. רחבי הארץתשובות ממאות סטודנטים לכלכלה ב

 .וישרתו אותנו בהגיענו לדיון המסכם ולגיבוש המסקנות וההמלצות
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 השוואה בינלאומית
 

השוואה ה, כניות הלימודים לתואר ראשון בכלכלה בישראלואנו לגבש מסקנות בדבר טיבן של תבב

בחלק זה נסקור את תכניות הלימודים במחלקות  .הנה מתבקשת בעולם לאוניברסיטאות מובילות בתחום

וכן , רכוש בכדי לבחון את תכניות הלימודים בארץנולאחר מכן נשתמש בידע ש, לכלכלה המובילות בעולם

  .נסיון-פתרונות והמלצות יעילים יותר ומבוססי, בכדי לגבש רעיונות

 אין ביכולתה להתייחס לנסיבות המיוחדות לישראל: ותישנן מגבלהבינלאומית יש לציין כי להשוואה , עם זאת

הנורמות והפרדיגמות  סיון ומרעיונות שאינם בתחומיללמוד מנואין ביכולתה , (משאביםהמגבלת  כגון)

לפני שהתחלנו לבדוק את , עוד יש לציין שהשערת המחקר שלנו. בארץ לכלכלה לטות במחלקות המובילותוהש

ון דעים במידה רבים ושלא נמצא שונות ומגו-ת המובילות תתגלה אחידותהיתה שבקרב המחלקו, התכניות

ון רחב של מודלים ללימודי ובפועל גילינו מג, עם זאת. לארץ רלבנטיים תשיוכלו לסייע לנו לגבש רעיונו

 .אותם נציג להלן בקצרה, כלכלהה

 

 מתודולוגיה

הוספנו , ב"ם שמרביתן נמצאות בארהאך משו .ARWUהדירוג העולמי של על בסיס  נבחרו האוניברסיטאות

אקראית במקום עשרת המקומות  שובצווהן , שדורגו גבוהממקומות אחרים לרשימה גם אוניברסיטאות 

 :להלן רשימת האוניברסיטאות שנבחרו. האחרונים

 

 אוניברסיטה דירוג אוניברסיטה דירוג

1 Harvard University 11 Carnegie Mellon University 

2 University of Chicago 12 Northwestern University 

3 Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 

14 University of Michigan - Ann Arbor 

4 Columbia University 16 University of Maryland, College Park 

5 Stanford University 17 London School of Economics  

6 University of California, 

Berkeley 

18 University of Cambridge 

7 Princeton University 19 University of California, Los Angeles 

8 University of Pennsylvania 21 University of Oxford 

9 New York University 23 University of British Columbia 

10 Yale University 45 The Hong Kong University of Science and 

Technology 

 

http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Harvard%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Carnegie%20Mellon%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=University%20of%20Chicago
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Northwestern%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Massachusetts%20Institute%20of%20Technology%20(MIT)
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Massachusetts%20Institute%20of%20Technology%20(MIT)
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Columbia%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Stanford%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=London%20School%20of%20Economics%20and%20Political%20Science
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=University%20of%20California,%20Berkeley
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=University%20of%20California,%20Berkeley
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=University%20of%20Cambridge
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Princeton%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=University%20of%20California,%20Los%20Angeles
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=University%20of%20Pennsylvania
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=New%20York%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=Yale%20University
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=The%20Hong%20Kong%20University%20of%20Science%20and%20Technology
http://www.arwu.org/Institution.jsp?param=The%20Hong%20Kong%20University%20of%20Science%20and%20Technology
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ופיע באתרי האינטרנט של האוניברסיטאות השונות הלימודים נעשתה על בסיס המידע שה בין תכניות ההשוואה

וכן  ות הלימודים והקורסים שהוצגו בהםכנית, את אתרי המחלקות בחנו. 0229-0202במהלך שנת הלימודים 

 (.היכן שהם היו זמינים)ים של קורסי מבוא סילבוס

הן של , הדיון שלנו-תכניות הלימודים גובשו על בסיס הדיונים שנערכו בקבוצותבין הקריטריונים להשוואה 

 :להלן הקריטריונים שנבחרו. עלו בהןהביקורות המרכזיות ש ובעיקר על בסיס, הסגל-הסטודנטים והן של אנשי

 .ה באתר המחלקהיכפי שזו משתקפת בהצהרה המצוי :מטרת התואר .א

, חוגי-חד: לפי הפרמטרים הבאים המסגרות הקיימות של מיפוינערך  :המסגרת הכללית של התואר .ב

למתמטיקה  שיעור הלימודים המוקדשים, זכות-כמות קורסים ונקודות, אפשרויות שילוב, חוגי-דו

 . שיעור קורסי החובה ביחס לקורסי הבחירה וקיומם של מסלולים מיוחדים, וסטטיסטיקה

המקומית הכלכלה , ושאי מדיניות כלכליתהיצע הקורסים בנ נבחן: מידת התיאורטיות של התואר .ג

 . וכלכלתן של מדינות אחרות

תפתחות ובפרט קורס בנושא ה ,האם קיימים קורסים היסטורייםבחנו : היסטורי ופילוסופי הקשר .ד

 ?הם  בגדר קורסי חובה או בחירהוהאם , המחשבה הכלכלית

חלקות לתנאי שוק העבודה בדקנו מה מידת החשיבות שמעניקות המ:  הכוונה לשוק העבודהה מידת .ה

מתקיימת תחלופה  בין מידת התיאורטיות של התואר כמובן ש. עבודה-וכוונימסלולים מוהאם קיימים 

 (.ראו לעיל) לשוק העבודה ונטיות שלוזו משפיעה על הרלב, שלו לבין מידת היישומיות

 

 ממצאים

 מטרתו המוצהרת של התואר 

 :כאשר המרכזית שהן הנה, (מחלקות 07) מרבית המחלקותבקרב  מספר מטרות שחוזרות על עצמן ישנן

הכרה של ( א: )נמצאו עוד שתי מטרות משנה מרכזיותתחת קטגוריה זו ". ידע כלכלה בת זמננו סטודנטה"

מטרות נוספות . כלים לניתוח ופתרון בעיות כלכליותמתן ( ב)-ו; בכלכלה המודלים המרכזייםו נושאי הליבה

כלים  במתןלצורך והתייחסות ( מחלקות 9) הכנה לשוק העבודה: הנן, ן מהמחלקותאך רק בחלק קט, שנמצאו

 (.מחלקות 7) מדיניות ציבוריתלהערכה או פיתוח של 

כאשר , כך גם המצב בישראל. קיים פער בין המטרות המוצהרות לבין תכני התואר בפועלכי יתכן ש יש להדגיש

אך , תואר אמור לשמש ככלי עבור הבוגרים בשוק העבודהרוב המחלקות האוניברסיטאיות מצהירות על כך שה

  .נקודה זו בסעיף שעוסק בשוק העבודהבנרחיב . אין לכך תרגום ממשי לאופי תוכניות הלימודים

, מצאנו במחלקה לכלכלה של אוניברסיטת ברקליההתייחסות המשמעותית ביותר להגדרת מטרות התואר את 

 14:ל נכתב כךלבקטע העוסק במטרות התואר בכ. קורס וקורסאשר בחרה לקבוע מטרות מפורטות לכל 

 

Economics is important in studying the impact of government policies, ranging from 

regulatory activities in individual markets to general measures for stabilizing and steering 

the economy at large. The effect of alternative economic policies on the welfare of the 

population is a core concern in economics. 

 

                                                           
14 <http://emlab.berkeley.edu/econ/ugrad/ugrad_goals.shtml >[11.11.12)א "ד טבת תשע"י3 כניסה אחרונה]) 
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 המסגרת הכללית של התואר

 לימודי חובה קבועים :מרבית המחלקות לכלכלה שסקרנו מציעות תואר ראשון במסגרת המוכרת לנו מישראל

במסגרת זו ניתן לקחת את לימודי הכלכלה כחוג יחיד . מתמטיקה תמהיל משתנה של קורסי בחירה ולימודי לצד

קיימים מספר מודלים שונים המציעים מסלולים פנימיים שמטרתם לתת מענה  ,עם זאת. חוגית-או במסגרת דו

בחירה כלכליים לפי תחום -מקבצי קורסי, מטיקה בדרגות שונותמת לימודי: לשונות הקיימת בין התלמידים

מספר מודלים כאלו יתוארו . מסלולים מעשיים מול תיאורטייםוכן ( פיננסית או מחקרית, תציבורי)התמחות 

בדומה לתכנית ) חוגיים-או רב, (כגון כלכלה וחשבונאות) חוגיים מובנים-קיימים מסלולים דו, בנוסף .בהמשך

 .אינטגרטיבייםרסים קומציעים גם מגוון רחב של אלו מסלולים  (.המוכרת לנו מהארץ ם"הפכ

ביחס הפוך כמובן , 53%-ל 05%נע בטווח שבין  לימודי הבחירהמצאנו ששיעור , מבחינת תמהיל הלימודים

מוד לניתן ל(.  חוגי-חוגי או דו-חד)לשיעור לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה ובהתאם למסלול הלימודים 

לימודי מבחינת . משךדבר שנעשה בה, הבחירה המוצעים בה-רבות על אופי התואר והמחלקה מניתוח קורסי

כלכלה -מקרו, כלכלה-קורסי מבוא וקורסים מתקדמים במיקרוהם כוללים  במרבית המחלקותש נמצא, החובה

לפעמים גם )יברסיטאות חובה כמעט בכל האונ הנםלימודי מתמטיקה וסטטיסטיקה , בנוסף. אקונומטריקהו

ל "והסטטיסטיקה בתואר הן במחלקות מחו המתמטיקהבתרשים שלהלן ריכזנו את שיעור לימודי . (כתנאי קדם

שיעור ניתו להבחין בוכן , 32%-ל 05%בין  נע במרבית המחלקות שיעור זהשניתן לראות . והן במחלקות בארץ

 15(.39%)הגבוה שמקדישה האוניברסיטה העברית ללימודים אלו 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

אותם נציג , במהלך סקירת תכניות הלימודים מצאנו גם מספר דוגמאות לקורסים חריגים ומעניינים במיוחד

 :הלימודים בארץ-להלן בתור רעיונות שיוכלו לשרת גם את תהליכי החשיבה של שידרוג תכניות

                                                           
 זכות-נקודותמצאנו חלוקה מסודרת של  ןרק באוניברסיטאות שבה. יקיםיהאחוזים המתוארים בגרף אינם מדו 15

ם הכמותיים נציין כי היכן שהלימודי. הקורסיםביצענו חישוב לפי המספר הכולל של  מצאנו היכן שלא .יקיהאחוז מדו
משום שהמבנה , בנוסף. מניין הקורסים הכוללב הם נכללו( ב"אוניברסיטאות רבות בארה)היוו תנאי קדם לתואר 

 באוקספורד אין, למשל. השוואה לחלוטין-הנם בריקשה לטעון שהנתונים , הבסיסי של התואר יכול להיות שונה
 .היקףה-המבוא והליבה רחבי-בקורסיבפועל לימודים אלו מוטמעים אך . לימודים כמותיים תחוב לכאורה
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במסגרת ". תיניתוח חבר" :לקחת קורס שנקרא .B.A-אוניברסיטת הרווארד מחייבת את תלמידי ה .א

ומעבירים להם הרצאות בנושאים עכשוויים ויישומיים  חלקים את התלמידים לקבוצות קטנותהקורס מ

 . בכלכלה

 :בכלכלה קורס חובה שנקרא .B.A-מכלילה במסגרת מסלול ה Carnegie Mellonאוניברסיטת  .ב

בתוך זיים בכלכלה הקורס מתייחס לרעיונות ולמודלים המרכ". רעיונות בהיסטוריה כלכלית וניתוחם"

מחקר הכלכלי והסטודנטים מנתחים מציג את המגמות האחרונות ב, תחותיהתפ-היסטורי הקשר

 . מדיניות כלכלית עכשוויתבמסגרתו 

בו נבחנות סוגיות שונות בהתאם , אוניברסיטת סטנפורד מכלילה קורס כתיבה במסגרת לימודי החובה .ג

 . ים בעצמם ומציגים אותם בפני הכיתהוהסטודנטים מבצעים את הניתוח, לבחירת המרצה

 (ב)-ו; "היסטוריה כלכלית בריטית( "א) :שני קורסי חובה מיוחדים ישנם' גדאוניברסיטת קיימבריב .ד

 . "פוליטיים והסוציולוגיים של הכלכלההעל ההיבטים  –פוליטיקה "

 

לימודי הכלכלה  ישנן שתי דרכים לקשר אתנעשתה בהתאם להנחה ש התיאורטיות של התואר מידתבחינת 

באמצעות קורסים ( ב)-ו; ם מציאותיים ויישומיים באופן ישירבאמצעות קורסים בנושאי (א): למציאות

. סוגיות היסטוריות ואף אקטואליות, שאלות מדיניות, הקושרים בין המודלים התיאורטיים לסוגיות קונקרטיות

 נושאים יישומיים( א: )שלושה נושאים הבחירה המוצעים במחלקות לפי-מתוך כך החלטנו לפלח את קורסי

היסטוריה  (ג)-ו; אחרות של מדינותכלכלות מקומית או כלכלה  (ב); (כגון מדיניות ציבורית או מימון) מובהקים

שלא ניתן לאפיינם באופן , 'גבוליים'קורסים  יש לציין כי ישנם. כלכלית או התפתחות המחשבה הכלכלית

בעיקר מודלים  בו כי ילמדובמקרים אלו נקטנו בכלל לפיו קורס שנכתב  .מובהק כתיאורטיים או יישומיים

ונתונים , קשיחים אמנםהקריטריונים . מדיניות יישומי יחשב כקורס, תינתן התייחסות למדיניותולבסוף 

זאת לקבל תמונה כללית של אופי לימודי הכלכלה במחלקות המובילות -אך הפילוח מאפשר בכל, לפרשנות

אילן שיעור לימודי -ברחיפה ו, העברית אוניברסיטאותקל לראות כי ב, למשל. המחלקות בארץלצד , בעולם

  16.הבחירה התיאורטיים גבוה מהממוצע

רק מחלקות בודדות מחייבות את . שניתן במסגרת התואר התרבותי והפילוסופי, ההקשר ההיסטוריעוד בחנו את 

ההיסטוריה הכלכלית המקומית או הפוליטיקה , התלמידים ללמוד קורס רקע בנושא הכלכלה המקומית

כלכלת "זאת בדומה לקורס . כמעט כולן מציעות קורסי בחירה בנושאים אלו, עם זאת. הכלכלית מקומית

ובחלקן אף , (אילן-בר, העברית, חיפה)המוצע במרבית האוניברסיטאות הישראליות כקורס בחירה " ישראל

ספר רב של מחלקות מציעות קורס העוסק בהתפתחות המחשבה מ, כמו כן(. גוריון-בן, אביב-תל)כחובה 

 .אך אף אחת מהן איננה כוללת את הקורס בלימודי החובה, (02מתוך  04)הכלכלית 

 

 

 

                                                           
אשר הצביעה על , ג"עדה לבחינת איכות המחלקות לכלכלה בארץ של המלמסקנות הוו םממצא זה מתיישב ע 16

עבור מסלול  הנו ןאיל-הנתון עבור אוניברסיטת בר. חולשה של האוניברסיטה העברית בהיצע הקורסים היישומיים
 מאוד ולכן נדמה כאילו מספרגבוה ם בגדר חובה במסלול האמור ניש לציין כי שיעור הקורסים שה. כלכלה מורחב

 .רחבהנו ומגוון הקורסים ף בפועל מצאנו כי היק. קורסי הבחירה מאוד נמוך
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בתחום . ולא רק כותרות התכנים, שיטת הלימודהיבט נוסף שחשוב לבחון בנסיון להבין את לימודי הכלכלה הנו 

וראו בעניין זה את נייר )האופנים בהם ניתן לשפר את הוראת הכלכלה  וכן לבחון את, זה עוד יש להעמיק

תי דוגמאות מעניינות שנביא כאן , על כל פנים(. 'שיפור ההוראה'העמדה של התאחדות הסטודנטים בנושא 

  :לשיטות לימוד בכלכלה שאולי ניתן לקבל מהן השראה גם ללימודים בארץ

הסילבוס של קורס המבוא . אותה כבר הזכרנו לעיל, רקליאת הדוגמה הראשונה נביא מאוניברסיטת ב .א

קריאה אקטואליים -וכמעט כל שיעור בו מלווה בקטעי, 17באוניברסיטה זו מהווה תופעה חריגה בנוף

 כך לדוגמה. הקורס מתחיל בהסבר על כלכלת ימינו ומתייחס אף למשבר האחרון. ואף ביקורתיים

  .ג"כחלק מהשיעור העוסק בתמ, "GDP Fetishism: "הסילבוס מביא מאמר שכותרתו

. ערות בחברהבאוניברסיטת מרילנד קורסי המבוא מועברים תוך קישור מתמיד למדיניות ולסוגיות בו .ב

מדיניות להכחדת , על התנהגות פרטים צרכנים וחברות: בתיאור הקורסים מופיעים הנושאים הבאים

                                                           
17

   <http://www.econ.berkeley.edu/~olney/spring10/econ1/syllabus.pdf >[א "ד טבת תשע"י3 כניסה אחרונה
(11.11.12.]) 

http://www.econ.berkeley.edu/~olney/spring10/econ1/syllabus.pdf
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עצמאות כלכלית של מדינות והשוואה בין סוגי  ,רווחה ויעילות, בעיות של זיהום סביבתי, עוני ואפליה

 .מדיניות שונים

 

 הכנה לשוק העבודה

יה ימתעלמות מהסוגחלקן . לב מועטה להכנה לשוק העבודה-נמצא שמרבית המחלקות מעניקות תשומת

לשוק  וות הכנהשמטרתן תיאורטית וכי הלימודים אינם מתיימרים לה בריש גליאחרות מכריזות ו, כמטרה בתואר

, בייל הכלכלה זוכה ליחס של: "מחלקה לכלכלה של אוניברסיטת יילאתר הב, למשל, כך נכתב. עבודהה

מציעות מסלולים  מחלקותמספר , מצד שני". לא כהכנה לעיסוק מסויים, חלק מהחינוך הליברלי, ונלמדת בתור

טה המוכרת לנו השי. הן מתמודדות עם הצורך להכין את הסטודנטים לשוק העבודה יוחדים שבאמצעותםמ

מודלים שלא אך קיימים גם . ל"והיא נפוצה גם בחו, מהארץ היא שילוב התואר עם חשבונאות ומנהל עסקים

 :ניתן למצוא בישראל

כל הסטודנטים מחוייבים לבחור בין מסלול מדיניות למסלול  NYUבמחלקה לכלכלה באוניברסיטת   .א

קורסים פחות מכיל ת עמקה במתמטיקה ודורש פחו, מסלול המדיניות הוא מעשי יותר. תיאורטי

ומסלול , תארים מתקדמים ומחקרקראת המסלול התיאורטי מכין ל, באופן מוצהר. תיאורטיים

מדיניות הסללה . משפטים ועוד, מנהל עסקים, מכין לשוק העבודה בתחומי מדיניות ציבוריתהמדיניות 

 .שונות של לימודים כמותיים שם קיימת הסללה לפי רמות, דומה קיימת בפרינסטון והרווארד

התוכנית פותחת . co-op programפועלת תוכנית שנקראת  British Columbiaבאוניברסיטת  .ב

תמורת )בפני סטודנטים ממגוון תארים את האפשרות להתמחות במהלך התואר בתחום לימודיהם 

 Marylandיטת באוניברס, באופן דומה (.בירושלים 'רוח חדשה'עמותת בניגוד למודל של , תשלום

 .זכות לתואר-ישנה הכרה בשעות עבודה מעשיות כנקודות

 

 סיכום

חורגות אינן האוניברסיטאות בארץ הלימוד של המחלקות לכלכלה המובילות בעולם עולה ש-מסקירת תכניות

 תהלימודים הכמותיים מאשש בחינת תמהיל קורסי הבחירה ושיעור ,עם זאת. בצורה ניכרת מהנורמה העולמית

מרכיב תיאורטי בשיעור גבוה ב תאפיינותמבארץ מרבית האוניברסיטאות  לפיהימת את השערתנו ידה מסובמי

 . אוניברסיטה העבריתובפרט הדבר הנכון ב, לממוצע העולמי יחסית

ת לכלים ממשיים ויצירתיים שלל הדוגמאו העמדה הנה-המידע שהצגנו לניירהתרומה המשמעותית של 

-בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות הכלכלית ר יוצרים חיבורים מרתקיםאש, הקיימים ברחבי העולם

, בנושאים אקטואליים)קורסי חובה ייחודיים  בתוך אלו ראויים לציון. פוליטית וביניהם לשוק העבודה

תבות אקטואליות כ שילוב באמצעות) ת הלימוד בקורסי המבואושדרוג שיט, (היסטוריים או ביקורתיים

כלים דומים  ציעהמלצות נבקש לההבפרק הסיכום ו, לאור זאת. ופירוק התואר למסלולים שונים (ותוביקורתי

היכולת לאמץ כלים מסוג זה נסמכת לא רק על שבכפוף להנחה  ,ותבוריאציות שיתאימו למחלקות הישראלי

 .עשות כןל ןאלא  גם על מידת המוטיבציה שלה, האמצעיים החומריים העומדים לרשות המחלקות לכלכלה
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 השאלון וממצאיו
 

 מתודולוגיה

תוך תיאום עם קבוצת אנשי , הנחת שלנו מלימודי הכלכלה בישראל-שניסחנו בקבוצת הסטודנטים את אי לאחר

לשם כך חיברנו שאלון מחקרי שהופץ  .בשטח על המציאותת ומבוסס תחושותינוביקשנו לבדוק עד כמה , הסגל

מטרת השאלון היתה לבדוק שני סוגים של  .האוניברסיטאות בארץ ת לכלכלה בחמשבקרב תלמידי המחלקו

 :שאלות מחקר

 ,הם בחרו ללמוד דווקא מקצוע זהמדוע  :בחינת הלך הרוח בקרב הסטודנטים לגבי לימודי הכלכלה .א

 ?ומה תחושותיהם במהלך הלימודים תחילת הלימודיםלפני  יהםציפיותהיו מה 

ליים ועל הם של הסטודנטים בשורה של נושאים אקטואהשפעת לימודי הכלכלה על עמדותי בחינת .ב

 .בהמשך לסקירת הספרות בתחום שהצגנו לעיל, אופן קבלת ההחלטות שלהם

 

 :השאלון הורכב משלושה חלקים

? בחר ללמוד כלכלההוא מדוע  - יחסו האישי של הסטודנט ללימודי הכלכלה בדיקת :0-4שאלות  .א

עד כמה תחומים מסויימים נלמדים בצורה ? בכלכלהאילו תכונות דרושות למסיים תואר ראשון 

 ?לה שלומספקת בתואר ומה דעתו על לימודי הכלכ

-בתיו הבריאות, הפרטת החינוך – הסטודנט לגבי מספר סוגיות אקטואליות בחינת עמדת: 5שאלה  .ב

מטרת החלק הזה היתה להשוות בין תשובותיהם של . 'ההוצאה הציבורית וכו, היקף המס, הכלא

נטים בשנים השונות ולראות האם לימודי הכלכלה משפיעים על עמדות הסטודנטים בסוגיות הסטוד

 .אקטואליות

 הוא הסטודנט נשאל אילו צעדים – בחינת המניעים להחלטות הסטודנט בשאלה תיאורטית :6שאלה  .ג

רווחי וכמה עובדים היה מוכן לפטר על מנת להביא את  ,ל חברה הנמצאת בקשיים"היה נוקט כמנכ

 (.אריאל רובינשטיין במחקר שעשה' שאלה כמעט זהה לשאלה שהעביר פרופ) החברה למקסימום

שנת , מין: ענות על מספר מאפיינים דמוגרפייםבסיום השאלון התבקש הסטודנט ל -שאלות אפיון  .ד

 .לימוד ומוסד אקדמי

 

עות האלקטרוני של ונשלח לסטודנטים בדואר האלקטרוני או דרך לוח המוד השאלון הוגש בצורה ממוחשבת

, חיפה: האוניברסיטאות חמשמשיבים מ 774ענו על השאלון  .ואנונימי התנדבותיהמענה לשאלון היה . החוגים

תשובות  767רלוונטיות נותרו -בלתילאחר סינון תשובות חלקיות או . גוריון-העברית ובן, אילן-בר, אביב-תל

ניברסיטאות התפלגות התשובות היתה דומה בכל האו גוריון ומהעברית אך-מרבית המשיבים היו מבן. מלאות

 מוסד לימודים, בשלב ניתוח השאלות נבחנו התשובות לפי שנת לימודים .נציג בהמשךמלבד מספר שאלות ש

ולהלן נציג רק , 'א בנספח ופיעההשאלון מתוצאות הצגה מילולית וגרפית מלאה של ניתוח . ופרמטרים נוספים

 .ילולית תוך הצגה מינימלית של פרטי התוצאותאת עיקרי הממצאים בצורה מ
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 ממצאים

 כללי

חלק גדול מהסטודנטים העידו . נשאלו הסטודנטים לגבי המוטיבציה שלהם לבחירה דווקא בתחום זה 0בשאלה 

 ויות התעסוקה וכושר ההשתכרות שהםהגיעו ללימודי הכלכלה מתוך סקרנות ובשל אפשרשהם על עצמם 

ן למניע הרצון לשנות את החברה וניקוד נמוך במיוחד ניתן ללחץ מהסביבה או תקווה ניקוד נמוך נית. יםמעניק

  .לעומס נמוך בלימודים

 צויינוהתכונות ש .תכונות הדרושות למסיימי תואר ראשון בכלכלההנשאלו הסטודנטים לגבי  0בשאלה 

חשיבה , מטיתה מתחשיב, יכולת לזהות כשלי שוק ,ראייה רחבה וכלל מערכתית :היו במיוחד כנדרשות

(. בממוצע 3.5מעל ניקוד קיבלו  כל אלו) כלכלי-כלכלת ישראל ורגישות למצב החברתיבקיאות ב, יצירתית

בקיאות בהיסטוריה הכלכלית ויכולת , מיומנות בניהול אנשים :צויינו( 3.0-ל מתחת)כתכונות חשובות פחות 

 . לזהות הזדמנויות עיסקיות

התחומים עד כמה " :שאלהל השייכים לכלכלה ביחס תחומי לימודים 07רג התבקשו הסטודנטים לד 3בשאלה 

לא צריך ללמוד  – 0) 7עד  0טודנטים נדרשו לדרג את התשובה בסולם של הס. "?נלמדים בצורה מספקת הבאים

 :והתשובות דורגו בהתאם, 6-ל 4בין ממוצע התשובות נע (. יש ללמוד הרבה יותר - 7, כלל

 

עד כמה לדעתך נלמדים התחומים הבאים בצורה מספקת?
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". ?עד כמה אתה מסכים לגבי לימודי הכלכלה" :שאלהל היגדים ביחס 7הסטודנטים לדרג בקשו הת 4בשאלה 

 4-ל 0 ממוצע התשובות נע בין(. מסכים במידה רבה – 5, בכלל לא מסכים – 0) 5עד  0בסולם של  הדירוג היה

 :והתשובות דורגו בהתאם
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עד כמה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים?
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ם שונים שעוסקים במעורבות הממשלה היגדים אקטואליי לגבידעתם  את התבקשו הסטודנטים לחוות 5בשאלה 

, בכלל לא מסכים – 0) 5עד  0מידת ההסכמה דורגה בסולם של . (וכדומה מדיניות כלכלית, הפרטהכגון )במשק 

 :מסקנות ניתן להסיק מספר הראשוןחלק מתוצאות ה (.מסכים במידה רבה – 5

הסטודנטים סימנו את שראות ניתן ל. ימודים אינם מקנים היכרות מעמיקה מספיק עם כלכלת ישראלהל .א

, לעומת זאת. ברשימת הנושאים אותם יש ללמוד יותר 07מתוך  0-כנושא ה" המשק הישראלי"

-מ 8)קיבל מקום לא גבוה , שיכול להיות מרכזי בלימודי כלכלת ישראל ,"וויוןש-עוני ואי" :נושאה

07.) 

וההיסטוריה של המחשבה  תהלימודים אינם מקנים היכרות מעמיקה מספיק עם ההיסטוריה הכלכלי .ב

היכרות עם זרמים וגישות שונות " :התייחסו בדיוק לסוגיות אלה 3אלה שני סעיפים בש. הכלכלית

, בהתאמה 9-ו 02)סעיפים אלה זכו למיקום לא גבוה ". היסטוריה של המחשבה הכלכלית"ו" בכלכלה

חוסר רב בהיכרות עם מרגישים  אינםניתן להבין מכך שמרבית הסטודנטים (. הנושאים 07 מתוך

ולאור סקירת הסילבוסים של המחלקות ניתן להציע , ההיסטוריה הכלכלית והמחשבה הכלכלית

שלכולם נחשפים , בשונה מתחומים אחרים ברשימה)היכרות עם התחום -שהדבר נובע גם מחוסר

והה גם לאור ההתכווננות הגב מובנים הדברים. (הסטודנטים בשלב כזה או אחר לאורך לימודיהם

 (.ראו להלן) רבים מהסטודנטיםציינו לשוק העבודה ש

לשאלה . יפלינה הכלכליתצהלימודים אינם חושפים את הסטודנטים מספיק לביקורת ומחלוקות בדיס .ג

התנהגותית מעלה ביקורת על רבות ה והכלכלה אחרמ אך, יו סעיפים שהתייחסו באופן ספציפיזו לא ה

( 07-מ 3) 3בשאלה שניתן לתחום תן לראות את הדגש בבסיס התיאוריה הכלכלית נישמההנחות 

הסטודנטים בה התבקשו  - 5מתוך שאלה , בנוסף .כסימן לציפייה ליותר עיסוק בביקורת הכלכלה

רוב " :ביותר היה רחבהההיגד שזכה להסכמה ה .עולה תמונה מעניינת -להתייחס להיגדים שונים 
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ב בין ויצי ,בממוצע 4.23" )ליתחים התנהגות רציונשהם מני קים משוםיהמודלים הכלכליים אינם מדוי

 (. 'ג-'שנים א

הלימודים אינם מחוברים מספיק אל החידושים במחקר הכלכלי ואל אירועים אקטואליים בכלכלה  .ד

זכה לדירוג גבוה " יותר היכרות עם המחקרים הכלכליים הנעשים כיום" :ההיגד. המקומית והעולמית

 "הלימודים אינם מסייעים לסטודנטים לגבש עמדה פוליטית"יגד לפיו הה, בנוסף(. 07-מ 5) 3בשאלה 

 .אבל לא בהכרח, יכול להעיד על מיעוט התייחסות לאקטואליה כלכלית

, מבין הנושאים שהוצעו כנושאים שיש ללמוד יותר. ם אינם מספקים הכשרה לשוק העבודההלימודי .ה

 ,בנוסף. לדירוג הגבוה ביותר" שוק העבודהקורסים מוכווני "ו" היכרות עם שוק ההון"זכו הנושאים 

מתוך  5.7)' לשנה ג( 7מתוך  5.0)' עבודה עולה משמעותית בין שנה א-וכווניהציפייה ליותר קורסים מ

" מספק לי כלים לשוק העבודה"ו "התואר מבהיר לי את תפקיד הכלכלן" :ההיגדים, באופן עקבי (.7

 (.0.5-פחות משניהם בציון של ) 4דירוג נמוך בשאלה זכו ל

בהמשך לסקירת הספרות . לא נמצאה עדות חותכת להטייה ערכית בקרב הסטודנטים לכלכלה בישראל .ו

בדומה לחלק מהממצאים בסקירת . בדקנו את הדבר גם במסגרת השאלון שהופץ בארץ, שהצגנו

 .לא עלו תוצאות מובהקות כלשהן( 6-ו 5שאלות )מהרגרסיה שנעשתה על תוצאות חלק זה , הספרות

 

 סיכום

הנחת של חברי -מטרת חלק זה היתה לבחון עד כמה הסטודנטים לכלכלה בישראל שותפים לתחושת אי

ניסה הסקר לבחון את מידת ההשפעה של לימודי הכלכלה על תפיסותיהם הערכיות של תלמידי , בנוסף. הקבוצה

בסיסיים עליהם הקויים ליהימודי הכלכלה אכן סובלים מדעת רבים מהסטודנטים להסקר הראה של. כלכלהה

כגון )ידע מהותיים לכלכלן -עלתה התחושה שהלימודים לתואר בוגר חסרים תחומי, בפרט. ג"עמדה ועדת המל

יחד עם זאת אין עדות ברורה . וכן אינם מכשירים את התלמידים לשוק העבודה( היכרות עם המשק הישראלי

 .טודנטיםלכך שללימודי הכלכלה השפעה על התפיסות הערכיות של הס
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 ומסקנות סיכום
 

הן בשוק העבודה , הן בקרב אנשי סגל, נחת מסויימת מלימודי הכלכלה בארץ-בפתח דברינו טענו שקיימת אי

על בסיס תחושות אלו התגבשו שני צוותי חשיבה במסגרת התכנית . ג"הקולט את הבוגרים והן בקרב ראשי המל

אשר הציבו לעצמם למטרה לבחון , בשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל, ליר-וןלכלכלה וחברה של מכון 

, מבחינה חברתית לימודי הכלכלה מהווים צומת מרכזיטענו שבמבוא . את הסוגייה לעומק ולהציע פתרונות

 חסרים מרכיבים הדרושים להכנת הבוגריםהכלכלה בארץ -לימודילובנוסף טענו ש, השפעה רבה ול תשנודע

בהיבטים הציבוריים הן , לסוגיות אלו השלכות רחבות על החברה הישראלית. מימדי-לשוק עבודה דינמי ורב

ומכאן המוטיבציה לעריכת המחקר בתחום זה והגשת מסקנות והצעות , והן בהיבטים הכלכליים והעסקיים

 .לפעולה

 : במחקר עצמו התמקדנו בשלושה כיוונים

בחנו ספרות מחקרית מהעולם שבאה לבדוק את הקשר שבין לימודי הכלכלה להטיות ערכיות  ראשית .א

ולכן את , ה שלא ניתן לטעון שללימודים עצמם יש השפעה אינדוקטרינטיביתהגענו למסקנ. מסויימות

תהליך הבחירה של הסטודנטים עצמם ל ייחסיש לשנמצאה במחקרים מסויימים יה יההסבר להט

 .בבואם לבחור את תחום לימודיהם

וראינו , הלימודים של האוניברסיטאות המובילות בעולם בתחום הכלכלה-לאחר מכן בחנו את תכניות .ב

ים הניתנים ושניתן למצוא רעיונות משמעותיית קיימת שם שונות רבה שבניגוד להשערה המקור

 . להלןנציג כהצעות מעשיות  שאת חלקם, ליישום גם בארץ

בכדי להבין האם הם , בחלק השלישי הצגנו את תוצאות הסקר שערכנו בקרב סטודנטים לכלכלה בארץ .ג

כאן המקום לשוב ולהבהיר . ומה ציפיותיהם מלימודי הכלכלה הנחת של חברי הקבוצה-שותפים לאי

בנסיון להשיג הקלות או , של ציבור הסטודנטים' ועד עובדים'מטרתו של נייר זה לשמש שופר ל שאין

המבט של -מטרת הסקר היתה להכיר את המצב בשטח ולקבל את נקודת. התאמות בלימודיהם

 .אבל לא בלעדי או מחייב בצורה מוחלטת, מידע חשוב נוסף-הסטודנטים כפריט

בתקווה שזו תיושם במחלקות , כנית לימודים סטנדרטית בכלכלהלת ברצוננו להציע מספר המלצותכעת 

 שיוצגויש לציין כי חלק משמעותי מההמלצות . ולאחר מכן גם במכללות, לכלכלה באוניברסיטאות בארץ

 . עבור כל אוניברסיטה משתנה מסעיף לסעיף בנטיות של ההמלצותולכן הרל, מיושמות בחלק מהאוניברסיטאות

 

 הכלכליתוההיסטוריה חות המחשבה היכרות עם התפת

או בסוגיות \ומההשוואה הבינלאומית שערכנו עולה שהכללת קורסים העוסקים בהתפתחות המחשבה הכלכלית 

מצאנו כי חלק מהאוניברסיטאות מחייבות , בנוסף. בהיסטוריה של הכלכלה הנה כמעט בגדר סטנדרט בינלאומי

מחסור משמעותי בעיסוק  נמצאסקר שערכנו לא ב, מצד שני. לימוד של היסטוריה כלכלית בפורמט זה או אחר

בנושא  קיים קורסהאוניברסיטאות בארץ מ בר שבחלקתסעוד מ. הסטודנטיםהמבט של -מנקודת, בתחומים אלו

אוניברסיטה ובאוניברסיטת חיפה וב ,הבחירה-אך זאת רק במסגרת קורסי, התפתחות המחשבה הכלכלית
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גם קורס העוסק בסוגיות בהיסטוריה של הכלכלה איננו מצוי בכל . לא קיים קורס כזה כלל העברית

  .האוניברסיטאות

 

   ותהמלצ

במסגרת הלימודים בכל  בנושא התפתחות המחשבה הכלכלית בחירהחובה או קורס קורס  כנסתה .א

 .(קדם-המבוא כתנאי-עם קורסי) האוניברסיטאות בארץ

 .(קדם-בוא כתנאיהמ-עם קורסי) כלכליתקורס בחירה בנושא היסטוריה  הצעת .ב

וכן  נוצרוהתרבותי בו הם  להקשרלהתייחס  מומלץ בקורסים הסטנדרטייםהמודלים במסגרת לימוד  .ג

 .לאירועים היסטוריים רלבנטיים

 

 ומחלוקות בדיסציפלינה הכלכליתהכלכלה ת היכרות עם ביקור

הן על  :שאים שוניםהמחקר הכלכלי סוער פעמים רבות בשל מחלוקות על נו, כפי שידוע לכל מי שמצוי בתחום

אינם וכמעט  וויכוחים אל, אך באופן מפתיע. בסוגיות של מדיניות כלכליתוהן , תקפותם של מודלים תיאורטיים

מדוייק של עולם המחקר הכלכלי בקרב הסטודנטים -נוצר דימוי בלתיהלימוד וכך -ימוצאים את דרכם אל חומר

-אך יתכן והעדר תחושת, שמעי לגבי סוגייה זומ-וון חדאמנם מאמירות הסטודנטים בסקר לא עולה כי. לכלכלה

יש לומר  אמנם .עדר מידע בדבר קיומן של המחלוקות ולכן מדובר במצב המזין את עצמוההחסר נובע מ

לימוד בוא על חשבון עלולה להלימוד השגרתיים -שדווקא בגלל ריבוי המחלוקות והדיונים הכנסתם לחומרי

שלמעשה הוא המאפשר בכלל להבין את הדיונים , ידע בסיס בתחום והקניית מעמיק של מודלים תיאורטיים

 היסוד-יש להניח שדווקא ניתוח ביקורתי באמצעות הכלים הנלמדים בכיתה של הנחות, עם זאת .ולהשתתף בהם

יאפשר לסטודנטים להבין טוב יותר את  ,(ראו להלן) בפרט אקטואלייםכלכליים אירועים  ושל, בכלל המודליםו

הלימודים -תכניותמניתוח  .ואף להשתתף בעתיד בצורה משמעותית בשיח הכלכלי עצמם תיאורטייםהמודלים ה

ברזולוציה  יםהלימוד-בעיקר בשל הקושי לבחון את תכניות, לימוד ביקורתיעדויות רבות ל לא מצאנו שערכנו

, לכך מצאנו בקורס המבוא במחלקה לכלכלה של אוניברסיטת ברקלי דוגמה מובהקת, עם זאתחד י .קרובה דיה

 . הכולל ניתוח אירועים אקטואליים והיכרות עם מגוון דעות בדיסציפלינה באופן מובנה

 

 המלצות

 ,בדיסציפלינה מחלוקות הקיימותים לתם לחשוף את התלמידשמטר ,מרכיבים ביקורתיים שילוב .א

נו שאינמאמר ביקורתי  בתדירות סבירהלהציג ניתן , למשל. קורסים הקיימיםמסגרת הבו באופן מידתי

ומאמרים מהבלוגים  The Economist-המופיעים בהמאמרים  כגון, מבחינה תיאורטית ורכב מדימ

 18.של הכלכלנים המובילים בעולם כגון פול קרוגמן

באמצעות )עם שאלות כלכליות מרכזיות  להתמודדטיביות בהן ידרשו הסטודנטים מטלות אק שילוב .ב

 .(קריאה וכתיבה

שונות ברמה המחלקתית אורח -תבכדי לתת הרצאו כלכלנים בעלי גישות ותפישות מגוונות הזמנת .ג

 .או ברמת הקורס\ו( במסגרת קולוקוויוםכגון )

                                                           
18

ד טבת "י3 כניסה אחרונה]< http://krugman.blogs.nytimes.com>3 וכן< http://www.economist.com>3 ראו  
 ([.11.11.12)א "תשע

http://www.economist.com/
http://krugman.blogs.nytimes.com/
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 היכרות עם כלכלת ישראל 

והקשר ישימות התיאוריה הכלכלית לצורך המחשת  הנה הכרחיתבמרחב הגלובלי היכרות עם כלכלת ישראל 

ית העדויות בדבר הצורך להעניק מקום משמעותי יותר להיכרות היסטור .אות הכלכלית בארץשלה למצי

בו , המקור הראשון הנו הסקר שערכנו בקרב הסטודנטים. ממספר מקורות עולותואקטואלית עם כלכלת ישראל 

עדות זו . נושאים לבחירה כנושאים שאינם נלמדים דיים 07השני מתוך  במקום 'המשק הישראלי' דורג נושא

, מציאותיים, שקיים צמאון בקרב רבים מהסטודנטים להיחשף יותר לנושאים אקטואליים חיזקה את השערתנו

גם כאשר הם חורגים מגבולות המודלים , וגם היסטוריים הקשורים ישירות למשק ולחברה הישראלית

 .הכלכליים

שכן הסתבר שמרבית האוניברסיטאות , תוקף למסקנה זו-ה לאוניברסיטאות בעולם מעניקה משנהההשווא

.  מלמדות קורס בחירה בנושא הכלכלה המקומית וחלק נכבד מהן אף מכלילות אותו בקורסי החובה

קורס אביב נדרשים התלמידים לבחור -בעוד באוניברסיטת תל: באוניברסיטאות בישראל קיימת שונות בעניין זה

נקודות זכות  0לתלמידי האוניברסיטה העברית ניתנה האפשרות ללמוד קורס של ,  בכלכלת ישראל כקורס חובה

 . אליו יכולים להיכנס רק עשרות סטודנטים כל שנה, בלבד אודות המשק הישראלי

 

 ותהמלצ

בהיבטים השתלבותה במרחב הגלובלי וקורס מרכזי ומשמעותי העוסק בכלכלת ישראל  הכללת .א

 4של  בהיקף, החובה-במסגרת לימודי או היסטוריים\ו בינלאומיים, פוליטיים, חברתיים, דינייםמ

 . לפחות זכות-נקודות

ל המשק הישראלי ומגמות עמומלץ לשלב התמודדות אקטיבית עם נתוני מקרו  הקורסבמסגרת  .ב

 .סקירות ספרת בתחוםכלכליות או -סקירות מקרו כגון מטלות הצגת, בינלאומיות

  

 טואליה הכלכליתוהאק מחקר הכלכליהיכרות עם ה

, עשרות שניםמזה קיבעון התכנים בו היא שרויה נית הלימודים בכלכלה לביקורת על בשנים האחרונות זכתה תכ

ביקורת זו  19.בין המציאות המתעדכנת של הכלכלה המקומית והעולמיתהמביא למרחק גדול בין חומר הלימוד ל

ם המחקרים הכלכליים הנעשים כיום ערבה יותר  בו הרצון ליצירת היכרות, עלתה גם בתוצאות הסקר שערכנו

הכלכלה לא נדרשו אפילו -נוצר מצב בו בוגרים רבים של לימודי, למעשה .(07מתוך  5) יחסית לדירוג גבוהזכה 

ן עצמאי כמעט ולא השתפרה ויכולתם לעשות זאת באופ, פעם אחת לפתוח מאמר כלכלי בתקופת לימודיהם

עולה שבמרבית המחלקות המובילות לכלכלה ניתן דגש גם  וואה הבינלאומיתמההש, בנוסף. םהלימודיבעקבות 

ואליה האקט מעשיות להכנסתמספר דוגמאות הלימודים שלהן -ובנוסף ניתן למצוא בתכניות, על תחום זה

כגון סוגיות בכלכלת )הכלכלית אל תכנית הלימודים וכן לשילוב חידושים מהמחקר העולמי באופן תדיר 

 (.תקשורת בעולם המודרני ועוד כלכלת, סביבה

בכל ' הניתנים כחובה בשנה ג, הקשורים לעניין זה, במסגרת דיוני קבוצת המחקר עלתה גם סוגיית קורסי החקר

לדברי חלק מהמרצים . וקיימת מחלוקת לגבי נחיצותם, זכות-נקודות 4מדובר בקורסים בהיקף של . המחלקות

-ולדעת אחרים הם מהווים פיצוי בלתי, לכן חשיבותם גדולהו, הם מאפשרים לימוד חשיבה אינטגרטיבית
                                                           

, הארץ, "בין כלום בכלכלהעוד אחד שלא מ" (1223 – ה"תשס) .מ, רפפורט 19
<

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=660670&contrassID=2&subContrassID=

13&sbSubContrassID=0 >[21.12.12)א "חשון תשע' ל3 כניסה אחרונה.]) 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=660670&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=660670&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0
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באמצעות הכנסת חובת קריאה פיצוי שעדיף לתת , שאר התוארעבור המחסור בקריאת מאמרים במתאים 

 .לקורסים

 

 המלצות

באופן שיאתגר ויגוון את , ששינו באופן מהותי את תפיסת הכלכלה, חידושים מהמחקר הכלכלי שילוב .א

ניתן ליישם  .(ועוד תיאוריות חיפוש, כלכלה סביבתית, גון ערעור הנחת הרציונליותכ) הליבה-לימודי

  .זמננו ברמה הולמת לתואר ראשון-העוסק בתיאוריה כלכלית בת ליבה-המלצה זו גם בדמות קורס

תוך , סגרת הקורסים הקיימיםבמ התפתחויות כלכליות עכשוויות חיםנתמהקריאת מאמרים  שילוב .ב

 .פתחויות כלכליות לתכנית הלימודיםוהכנסת דוגמאות להת, לאורם המודלים בחינת

שיהיו זמינים גם במהדורה אלקטרונית , לימוד עדכניים בעברית-תמריצים לכתיבת ספרי העמדת .ג

 .שתתעדכן תדיר

 

 הכשרה והכנה לשוק העבודה

של הסטודנטים מרמת ההכשרה רצון ה-בסקר היתה חוסר שביעותביותר  אחת הסוגיות שעלו בצורה הבולטת

שבמרבית המחלקות מההשוואה הבינלאומית עולה . ודיהם לעבודה מעשית בעולם הכלכליוההכנה של לימ

ושליש מהמחלקות מצהירות על מתן , םלימודיהמהמטרות המפורשות של  הנה אחתהכנה לשוק העבודה ה

בחלק מהמחלקות ההכנה , מצד שני. כלים להערכה או פיתוח של מדיניות ציבורית כאחת ממטרות הלימודים

ניתן למצוא  ,במישור המבני, כך שבפועל. אפילו באופן מוצהר, העבודה איננה חלק ממטרות התוארלשוק 

קושי שונות ולקחת -ללמוד מתמטיקה בדרגות, למשל, חלק מהאוניברסיטאות מסלולים שונים המאפשריםב

 .העניין-בחירה לפי תחומי-מקבצים של קורסי

אך המטרה העוסקת , האוניברסיטאות 5תוך מ 4-בפיעה המטרה להקנות כלים לשוק העבודה מו בארץ אמנם

התוצאות המובהקות שעלו בסקר בסוגייה זו , בנוסף. אחת מהן-ימת באףיבכלים למדיניות ציבורית איננה ק

חלק מחוסר ניתן לייחס יתכן ש. בפועל ההכנה לשוק העבודה לוקה בחסר ,אף ההצהרות-מעידות על כך שעל

יש לציין שמצד שוק העבודה . בין החוגים לכלכלהציפיות לקוי בין הסטודנטים ל-םתיאוהזו להרצון -שביעות

הכלכלה בפועל -אף שבסופו של דבר החברות מעסיקות את בוגרי לימודי-והיא שעל, 20עולה טענה מסוג אחר

לאור דברינו במבוא . העבודה כמעט חסרי כלים מעשיים ונאלצים לעבור הכשרה נוספת-הם מגיעים למקומות

יש לתת את הדעת על מצב בעייתי זה גם ביחס לשוק העבודה העתידי ולדינמיות שנדרשת מבוגרי הלימודים 

מנת להעניק -ננו מספיק עלשתואר בוגר איבכך תוך הכרה  ,ובוגרי לימודי הכלכלה בפרט, כללהאקדמיים ב

 . הכשרה מקיפה בתחום כה רחב

עוסקות  שלהלן לפני שנעבור להמלצות בתחום זה נדגיש שבשונה מהתחומים הקודמים מרבית ההמלצות

היקף -ברור לנו ששינויים כאלו דורשים התגייסות מערכתית רחבת. בשינויים מבניים בלימודי התואר בכלכלה

לפיכך אנו מציעים . מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלמבט של כלל -וזאת מתוך נקודת, והקצאת משאבים

-מובאות כאן כחומר כללי למחשבה אך לא כדבר' ה-ו' בעוד שהמלצות ד, שלהלן 'עד ג' להתמקד בהמלצות א

 .במסגרת התארים הקיימים שינוייםשעוסקות ב, מה ישים בטווח הקרוב כמו ההמלצות שניתנו עד כה
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 . הסגל מצד אישים בכירים הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי-הטענה עלתה במסגרת דיוני קבוצת אנשי  
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 המלצות

 . אות לתואר בכלכלהיסוד במימון ובחשבונ-קורסי הוספת .א

ומעלה בכדי ' אך רק משנה ב, הלימודים למסלול תיאורטי ומסלול מעשיהאפשרות לפצל את  בחינת .ב

 .כנסים בטרם יכריעו על המשך דרכםו הם נלילאפשר לסטודנטים לקבל מושג כלשהו על העולם א

 .'כבר בשנה א נטציהייריום אומומלץ לקיים  ושכלתמכדי לאפשר בחירה ב (0

התמחויות במשרדי ממשלה או חברות באופן מובנה ת המסלול המעשי ניתן לשלב במסגר (0

 .שכרזכות או -בתמורה לנקודותיות עסק

מעוניינים בקריירה עבור ה יש לשקול פתיחת מסלול ישיר לתואר שני באחת האוניברסיטאות (3

 .אקדמית

באוניברסיטאות בהן לא ) חוגי בכלכלה-ר חדאפשרות נוספת הנה פתיחת האפשרות ללימוד תוא .ג

שיאפשר הן לימודים מעשיים והן לימודים , זכות-נקודות 82בהיקף של , (קיימת אפשרות כזו

 .תיאורטיים בצורה רחבה יותר

סיור או שניים עבור הסטודנטים בהם הם יבקרו בנקודות מרכזיות של  קייםיש ל, מידת האפשרב .ד

השטח וילמדו -ם אנשייפגשו ע, (השקעות גדולים-כגון בנק ישראל או בתי)העשייה הכלכלית בארץ 

 .מהנסיון המצטבר
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 נספחים
 

 תוצאות סקר הסטודנטים –' נספח א

סיכומי התשובות יופיעו בקצרה  .שאלונים שהופצו לסטודנטים לכלכלהבהרחבה את סיכום ה זה נביא חבנספ

 .תוך מתן דגש על תוצאות מעניינות ויוצאות דופן

 

 רקע כללי על המשיבים לשאלון

 

 :קהל היעד .א

ון הועבר בצורה ממוחשבת ונשלח דרך המייל ולוחות המודעות האלקטרוניים השאל (0

חיפה , אילן-בר, גוריון-בן, אביב-תל: במחלקות לכלכלה בחמש אוניברסיטאות בישראל

 . והעברית

 . שאלונים מלאים 774כשבסופו היו , 0202לאורך חודש מרץ על השאלון ענו הסטודנטים  (0

כוללת פסילת שאלונים חשודים לפי פרמטרים שהוגדרו לאחר בדיקת מהימנות הנתונים ה (3

הזנת , תשובות עוקבות באופן חריג, שאלות לא ממולאות, זמן מילוי שאלון קצר)מראש 

 . שאלונים 767פי התשובות של  -נותחו הנתונים ע( מטים לא סביריםפר

עם  (Trim Mean)ממוצע הפנים , עם זאת. דקות 44 היהממוצע למילוי השאלון הזמן ה (4

נתון זה משקף טוב יותר בעינינו את . דקות 04מהנתונים הקיצוניים הוא  3%של  הכללה-אי

 . משך הזמן הממוצע של מילוי השאלון

 . 99%לשאלות השאלון היו מעל  המענהאחוזי , קרב המשיביםב (5

 

 :מאפייני המשיבים .ב

ובאוניברסיטה  גוריון-למדו באוניברסיטת בן\רוב המשיבים שענו לומדים: לפי אוניברסיטה (0

 . העברית
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חשוב לציין כי . חלק מהשאלות נותחו באופן נפרד עבור הלומדים באוניברסיטאות אלה, בשל סיבה זו

מלבד מספר מגמות שיצויינו בהמשך היתה התפלגות התשובות דומה בין הסטודנטים באוניברסיטאות 

 .השונות

 

 : לפי שנת לימוד ולפי סוג תואר (0

 

 כ"סה 5 4 3 2 1 שנת לימוד

 655 1 34 248 223 149 סטודנט לתואר ראשון

 72 6 3 3 22 38 סטודנט לתואר שני

 40 37  3   בוגר תואר ראשון

 767 44 37 254 245 187 כ"סה

 

 

 :מאפייני המשיבים (3

 . בנות 42%-ו ,בניםמהמשיבים הנם  62%

 .(08 –הצעיר ביותר , 38 –המבוגר ביותר )שנה  05 הנוממוצע הגילאים  

 .מ לשעבר בעיקר"מגיעים מברה היתר, הנם ילידי ישראל מהמשיבים 85%

  :לפי אוניברסיטאותלהלן החלוקה . משלבים תואר נוסף 72%, לומדים רק כלכלה 32%
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משלבים לימודי כלכלה עם לימודי  50%, מתוך אלה המשלבים תואר בחוג נוסף

 .מנהל עסקים\חשבונאות

 .אחר 0%, מוסלמים 0%, נוצרים 0%, יהודיםמהמשיבים על השאלון הם  96%

 .דתיים 8%, מסורתיים 04%, חילונים 77%

 .מהסטודנטים עובדים 72%, ח בחודש"ש 3,222מהסטודנטים משתכרים עד  72%

 .במגזר השלישי 7%במגזר הציבורי ו 30%, עובדים במגזר הפרטי 60%

 

 (4-4שאלות )יחסו האישי של הסטודנט ללימודי הכלכלה 

 

 "?עד כמה השפיעו עליך הגורמים הבאים בבחירתך ללמוד כלכלה": 0ה שאל

 (במידה רבה מאד = 5  עד בכלל לא  = 0 –טווח בחירה )
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 : פירוט התשובות עבור חמש התוצאות הראשונות

 

 

 

 

 

ם רצון לשנות את פני החברה יורדים עעסוקה ושנתית ניתן לראות כי המניעים של אפשרויות ת-הביןבהשוואה 

 ".תואר בעל יוקרה חברתית"המניע של כושר השתכרות עולה וגם המניע של  ,לעומת זאת .השנים
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עבור חובה מדובר בון שוכימציינו מספר רב יחסית של סטודנטים כי בחרו ללמוד כלכלה " אחר"בסעיף 

 .מעוניינים ללמוד חשבונאותה

 

 

 "?שון בכלכלהממסיימי תואר רא, לדעתך, מהן התכונות הדרושות" – 0שאלה 

 (במידה רבה מאד=5בכלל לא עד =0 –טווח בחירה )

 

 

 

 : פירוט התשובות עבור חמש התוצאות הראשונות
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בקטגוריית . כך זוכה בממוצע כל תכונה לציון נמוך יותר, מעניין לציין כי ככל שהסטודנט לומד יותר שנים

ללא דגש על נקודה , צד כישורים ערכייםללכליים הבנה של עקרונות ותהליכים כבעיקר ציינו המשיבים  'אחר'

 .ספציפית
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 "?עד כמה התחומים הבאים נלמדים בצורה מספקת במסגרת לימודי הכלכלה, לדעתך" – 3שאלה 

 (צריך ללמוד יותר במידה רבה=7לא צריך ללמוד כלל עד =0 –טווח בחירה )
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ממוצע התשובות

 

 

ניכר כי קורסי המבוא . 4-חום לא קיבל ציון נמוך מאף ת. ככלל ניתן להעיד כי הסטודנטים רוצים ללמוד יותר

 .והיסודות המתמטיים זכו לציונים נמוכים באופן יחסי

קורסים מוכווני , כלכלה התנהגותית, המשק הישראלי, שוק ההון :הם הנושאים שזכו לדירוג גבוה באופן יחסי

 . כלכלה פוליטית וציבורית, היכרות עם מחקרים שנעשו, שוק העבודה

 . חשבונאות וניהול -יסודות מיקרו ובמפתיע , מתמטיקה :נושאים מת זאת בדירוג נמוך זכולעו

עבודה לבין הרצון לצמצם בקורסים -בין הרצון לקורסים יותר מוכווניכדי לנסות להסביר את הסתירה 

ת ותלמידי בדקנו האם תלמידי החשבונאות דירגו נמוך את הצורך בתוספת לימודי חשבונאו, בחשבונאות וניהול

בקרב כלל התלמידים היה דירוג : שהמצב הפוךאך הסתבר  ,מנהל עסקים את הצורך בתוספת לימודי ניהול

 .דירוג הניהול היה דומה לממוצע. 4.95-בקרב תלמידי החשבונאות הוא אפילו עלה ל, 4.5לימודי חשבונאות 

הם לאו דווקא חושבים על , בודהניתן להסיק מכך שכשהסטודנטים מבקשים יותר קורסים מוכווני שוק הע

 .גבור לימודי החשבונאות והניהולית

 

 :(ביחס לממוצע הארצי)מגמות בכל אוניברסיטה 

 5.58לעומת  4.85) קורסים מוכווני שוק העבודהדרישה גבוהה יותר ל העברית

לעומת  5.7)דרישה גבוה ללמוד זרמים שונים בכלכלה  (. בממוצע הארצי

 (בארצי 5.07
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 .אוד דומה לממוצע הארצימ  חיפה

 .מאוד דומה לממוצע הארצי  א"ת

  (.בארצי 5.04לעומת  5.5)רוצים גם דילמות ערכיות  אילן-בר

 .(בארצי 4.5בהתאמה לעומת  5-ו 5.3) לא מוותרים על ניהול וחשבונאות

לעומת  6.03)לקורסים מוכווני שוק העבודה  יתדרישה גבוהה באופן יחס

 .(5.78לעומת  6.38)ועל שוק ההון ( 5.58

והיסטוריה של ( 5.0לעומת  4.7)דרישה נמוכה לנושאי עוני ואי שיוויון 

 .(5.0לעומת  4.4)המחשבה הכלכלית 

 .ממוצע הארצידומה ל גוריון-בן

 

 

 "?ציין ליד כל אחד מההיגדים הבאים עד כמה אתה מסכים לגבי לימודי הכלכלה" – 4שאלה 

 (במידה רבה מאד=5בכלל לא עד =0 –טווח בחירה )
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 :סטודנטים פחות מסכימים שהלימודים :סטודנטים נוטים להסכים שהלימודים

  מתאפיינים ברמה אקדמית גבוהה 

 בעלי אופי מתמטי

 מבהירים את תפקיד הכלכלן

 מספקים כלים לשוק העבודה

 עוזרים לגבש עמדה פוליטית
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 : אותרסיטבחלוקה לפי אוניב, התשובות עם הממוצע הגבוה ביותר

 

 

 : נתונים מעניינים

 .האוניברסיטאותפחות משאר  2.4א מרגישים שמקבלים "בת, בממוצע כללי .א

מעניין לבדוק האם )עברית מרגישים במיוחד ברמה אקדמית גבוהה ובאופי מתמטי אוניברסיטה הב .ב

 .(מתמטיות מעניקה תחושה של רמה אקדמית גבוהה

לא , א"בעברית ובמיוחד בת. מקנים יכולת הבנה של העולםובחיפה מרגישים שהלימודים  גוריון-ןבב .ג

 . מרגישים זאת

יש ירידה הדרגתית במה שהסטודנטים מרגישים , עם זאת. בין השנים השונות משמעותי לא ניכר הבדל .ד

 .('שנה ג) 0.73-ל( 'שנה א) 3.26-מ)שהם מקבלים ככלל 

 

 (5עד  4-ה מטווח בחיר, היגדים) מדת הסטודנט לגבי סוגיות אקטואליותע

ניתן לראות , עם זאת. מטרת ההיגדים לבדוק האם לימודי הכלכלה משפיעים על הסטודנטים במרוצת השנים

מורכבות ולא המסקנות . לעמדות הסטודנטים לכלכלה בנושאים אקטואליים 'נקודות ביקורת'בשאלות גם כמה 

 .משמעיות-חד

 



 

 

38עמוד   
 

 

 

 : נקודות מעניינות

 .(3ממוצע )מינימום מזיקה השהעלאת שכר  סטודנטים לכלכלה לא מסכימים .א

 ץ(בעד כלא פרטי 0.6, להפריט 3.6)כן בעד הפרטת חברת חשמל אך התנגדות מוחלטת לכלא פרטי  .ב

 (.יציב לאורך כל השנים 4ממוצע ) יקיםיסטודנטים לכלכלה אומרים שהמודלים לא מדו .ג

ווקא התוצאות האחידות ד ,בניגוד לטענה כי הסטודנטים אינם ביקורתיים כלפי חומר הלימוד .ד

והמובהקות ביותר נגעו לכך שהמודלים הכלכליים אינם מדוייקים כי הם מניחים התנהגות רציונלית 

 (.4-5בחרו  78%. )של הפרטים

יתכן והדבר קשור לכך שבעניינים . באופן כללי' 3'בתשובה  בחרומשיבים מעט  :התפלגות התשובות .ה

 .פוליטיים יש נטייה לנקוט עמדה ברורה

  

ניכר שבחלק . לסיכום ניתן להגיד כי קשה להסיק מסקנה נחרצת מתוצאות השאלון כלפי השפעת הלימודים

סטודנטים , במיוחד מציבה קושי העובדה שבממוצע. מהסעיפים ישנה השפעה אך קשה לקבוע את מובהקותה

כך שלמעשה רק . במהלך השנים 3.25-ל 3.48ירידה מממוצע של  –' פחות נחרצים מאלה בשנה א' בשנה ג

 . חורגים מהממוצע, ההיגדים המודגשים לעיל

 



 

 

39עמוד   
 

 ( ממקסמי רווח)שאלת אריאל רובינשטיין 

 

 

 

 :הערות ומסקנות

  .הנתונים נותחו רק עבור תלמידי תואר ראשון .א

 .רווחיםלמקסם פחות נוטים כך , ככל ששנת הלימוד מתקדמת יותר .ב

 . 'פיטורים אין' :יותר בחרו, ככל ששנת הלימוד מתקדמת יותר .ג

 047: בשאר השנים .אנשים בלבד 34אינם מהימנים משום שמדובר ב' הנתונים של שנה ד: חשוב .ד

 . 'משנה ג 046', משנה ב 000', משיבים משנה א

 . לא מדובר ברגרסיה כך שיתכן והשוני בין השנים נובע מסיבה אחרת: סייג נוסף .ה

 

 

 

 

 

 



 

 

44עמוד   
 

 משתתפי קבוצת המחקר – 'ב נספח

 

 (ב"לפי סדר א)נטים קבוצת הסטוד

 

סטודנט לתואר שני בכלכלה ', אופקים'בוגר בכלכלה מאוניברסיטת חיפה בתוכנית המצטיינים , יובל אופק

כתב כלכלי בעיתון ; אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים-בתכנית המחקרית המשותפת של אוניברסיטת תל

 .'הדף הירוק'

 

עובדת במשרד ; בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים-סטודנטית לכלכלה וליחסים, קריסטינה גרינשפון

 .האוצר

 

עובדת במועצה הלאומית ; בוגרת בכלכלה ובמדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, רוני הכהן

 .לכלכלה

 

רכז התכנית לכלכלה וחברה במכון ; ית בירושליםבוגר בכלכלה ובפילוסופיה מהאוניברסיטה העבר, טל וולפסון

 .ון ליר בירושלים

 

 .סטודנטית לכלכלה ולמשפטים באוניברסיטת חיפה, יעל חכים

 

עובד במחלקת תורמים ושוחרים ; עסקים במכללה למנהל-סטודנט לכלכלה ולמנהל, שי זאב יוסיפון

 .גוריון בנגב-באוניברסיטת בן

 

סטודנט לתואר שני בכלכלה , אביב-הבינתחומית של אוניברסיטת תל בוגר התכנית, ניר ינובסקי דגן

 .אביב-באוניברסיטת תל

 

, בוגר כלכלה וגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים וסטודנט בתכנית למדע, אהרן אריאל לביא

התאחדות חבר מחלקת המחקר והמדיניות של ; אילן-אוניברסיטת בר -טכנולוגיה וחברה ובמכון הגבוה לתורה 

 .הסטודנטים בישראל

 

 .Vmwareעובד בחברת  ; סטודנט לכלכלה ולפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, צביקה מסינג

 

 .עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים-סטודנט לכלכלה ולמנהל, ציון נקאש

 

טודנטים לכלכלה ממקימי פורום הס; גוריון בנגב-עסקים מאוניברסיטת בן-בוגרת בכלכלה ובמנהל, נעה סנדלר

 .בקמפוס

 

 .עובד לשעבר בבנק ישראל; עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר כלכלה ומנהל, איתמר פרלוב



 

 

44עמוד   
 

 

עובד במועצה ; המדינה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים-מדע, סטודנט לכלכלה, הד קוטלרוא

 .הלאומית לכלכלה

 

 .עובדת בבנק ישראל; עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים-סטודנטית לכלכלה ולמנהל, עדי שמש

 

עובדת במשרד המדען ; סטודנטית לכלכלה ולחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, רעות שפיגלמן

 .ת"הראשי במשרד התמ

 
 .אוניברסיטה העברית בירושליםב ט בכלכלהנדוקטור, יניב רינגוורץ: מלווה מקצועי

 
 

 (ב"לפי סדר א)קבוצת אנשי הסגל 
 

ום השיח על מבנה הלימודים מכירים בחשיבות קי לדיוני הקבוצה והםאנשי הסגל הרשומים להלן היו שותפים 
והדברים שנאמרו בגוף הסכמה מלאה מצדם לכל ההמלצות  בכדי להעיד עלאך אין ברשימה זו , בכלכלה
 .המסמך

 

 . לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושליםהתכנית ; המרכז האקדמי רופין - לאה אחדות' רופפ

 

 .יועץ למנהלת חטיבת המחקר, בנק ישראל -ר יעקב ברוידא "ד

 

 .כלכלנית ואסטרטגית ראשית, פסגות -ורד דר  'גב

 

התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר ; האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לכלכלה - נתן זוסמן' פרופ

 . בירושלים

 

 .בית הספר לכלכלה, אביב-אוניברסיטת תל - ר חוסני זועבי"ד

 

 .דיקאן בית הספר לכלכלה, המכללה למנהל -ר ארז סיניבר "ד

 

 .האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לכלכלה -יניב ריינגורץ מר 

 

 .ראש אגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר-ר אלדד שידלובסקי "ד

 

 .ית בירושליםהאוניברסיטה העבר, המחלקה לכלכלה -ר משה שעיו "ד

 

 .האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לכלכלה -אמנון שרייבר מר 

 


