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 הודעה לעיתונות

 (במאי 30', הביום  06:00)אמברגו עד 

 

 חדש של מוסד שורש מחקר
 

 עזיבת הארץ המובטחת
 מבט על אתגר ההגירה מישראל

 
 –מתמקד בכמה מההשלכות המרכזיות דוד -מחקר חדש של פרופ' דן בן

של נסיגתה היחסית של המדינה מהמדינות   –בהקשר של הגירה מישראל 
 מעבודת המחקר החדשהמספר ממצאים מרכזיים להלן . המפותחות המובילות

 למטה(: בתרשימים)כולם מופיעים 

 בעלי תואר אקדמי. עד  2.6, עזבו את המדינה לארץ , על כל בעל תואר אקדמי שחזר2014-ב
 עוזבים לכל חוזר. 4.5-, עלה יחס זה ל2017

 2.7%מכלל היצוא של ישראל, רק  40.1%-ל יםתורמ בעוד שענפי תעשייה בתחום ההייטק 
בענפים אלה. לא במקרה, קיים ביקוש גבוה בחו"ל  יםנמצאמשרות השכיר  מכלל

לישראלים עם תארים במדעים המדויקים ובהנדסה מהמוסדות להשכלה גבוהה 
 הישראלים עם שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר. האקדמאיםוזו קבוצת  –המובילים 

 מספרם הכולל של הרופאים הישראלים במדינות ה-OECD  9.8%מחוץ לישראל היווה 
 .2016עד  14%-. נתח זה עלה ל2006-מכלל הרופאים בישראל ב

 באוניברסיטאות יכולים הישראלים במחלקות המובילות  ,כלכלה ומדעי המחשבתחומים ב
ספר הישראלים בעוד מ ,שתי מחלקות ישראליות ממוצעותבארה"ב למלא כמעט 

במחלקות המובילות למנהל עסקים בארה"ב שווה כמעט לשלוש וחצי מחלקות ישראליות 
 למנהל עסקים.

 
 

 עבודת המחקר המלאהלהורדת 
 להורדת ההודעה לעיתונות

 
 

הולך של עזיבה גדל ומובילות לשיעור בישראל לאומיות העדיפויות ה אחת לזו שאחריה,מערכת בחירות מ
 זרימת המוחותאחרים אינם מספיקים כדי לשנות את ו תמריצים כאלההישראלים המשכילים ביותר. 

ממדינה ההולכת ומתרחקת מהעולם המפותח. עבודת המחקר החדשה של מוסד שורש, "עזיבת הארץ 
דוד, מתמקדת באחת התוצאות -מבט על אתגר ההגירה מישראל", שכתב פרופ' דן בן –המובטחת 

העיקריות של מדיניות לאומית הנותנת עדיפות לאינטרסים סקטוריאליים ואישיים על פני אינטרסים 
 .לאומיים

 

http://shoresh.institute/research-paper-heb-emigration.pdf
http://shoresh.institute/press-release-heb-emigration.pdf
http://shoresh.institute/press-release-heb-emigration.pdf
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עבודת המחקר של מוסד שורש מוצאת  .1
 9אוכלוסיית המדינה מונה ששבעוד 

פחות  –מיליון, רק מספר קטן במיוחד 
שומר את  –איש ואישה  130,000-מ

המשק, את מערכת הבריאות ואת 
התשתית האוניברסיטאית קרוב לפסגת 

אותם  עלעולם המפותח. לא במקרה, ה
איכותי שמאפשר היתרון ה נשען אנשים

 לישראל להגן על עצמה. 

 בלבד מכלל משרות  2.7%-בעוד ש
השכיר בישראל נמצאו בענפי תעשייה 

-בתחום ההייטק, הם היו אחראים ל
 מכלל היצוא של המדינה. 40.1%

  סך אנשי הסגל הבכיר בשמונה
האוניברסיטאות )ללא קשר לתחומי 

בלבד  0.1%המחקר( מהווה 
 25לים מהאוכלוסיה הישראלית בגי

 ומעלה. 

  ,מהאוכלוסיה  0.6%בסה"כ  מהוויםעל בריאות כלל אוכלוסיית המדינה, אחראים ההרופאים
 .כשמרבית הרופאים הם בוגרי אוניברסיטאות ישראליות –ומעלה  25בגילים 

גם אם מדובר  –דוד: "בגלל גודלה השברירי של קבוצה זו, לעזיבת מסה קריטית מתוכה -פרופ' דן בן
 ".להיות השלכות קטסטרופליות למדינה כולה ותיכול –ת אלפים בכמה עשרו

 

בנוסף לתמריץ להגירה מצד פריון העבודה  .2
 –והשפעותיו הנלוות על השכר  –בישראל 

שהולך ונסוג יותר ויותר )במונחים 
יחסיים( מהמדינות המובילות, גם יוקר 

המחיה מקשה יותר ויותר על החיים 
 במדינה.

  ומראה כי מחירהמחקר של מוסד שורש 
של סל התצרוכת של משק בית ממוצע 

מהמחיר בארה"ב  28%-בישראל גבוה ב
 . OECD-מממוצע ה 66%-וב

  שנות עבודה הדרוש לישראלימספר 
דירה גבוה באופן יוצא דופן  לרכישת

יחסית למדינות מפותחות אחרות. שתי 
אביב וירושלים, -ערים בישראל, תל

יותר נכללות בין חמש הערים היקרות ב
 בעולם המפותח.
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של העשור מ 24%-בעוד שאוכלוסיית ישראל גדלה ב .3
, הרי שמספרם של 2006-2016לעשור של  1995-2005

רד אבלו אזרחות אמריקנית או גרין קיהישראלים שק
דוד מוצא -. במילים אחרות, פרופ' בן32%-עלה ב

שהגידול במספר הישראלים שהיגרו לארצות הברית 
היה גבוה בשליש  זה שלפניולעומת  האחרוןבעשור 

 משיעור הגידול באוכלוסיה הישראלית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היחס בין האקדמאים שעזבו את ישראל  .4
-לאקדמאים שחזרו עלה בשנים האחרונות. ב

, על כל בעל תואר אקדמי שחזר, עזבו 2014
בעלי תואר אקדמי )תרשים  2.6את המדינה 

עוזבים לכל  4.5-, עלה יחס זה ל2017(. עד 10
 חוזר.
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הולכת וגוברת, כלפי חוץ לא רק שהזרימה נטו  .5
מוסד  יעל ידשנערכה בחינה מדוקדקת יותר 

שיעורי העזיבה הגבוהים של ל באשרשורש 
ככל האקדמאים מרמזת על מצב חמור אף יותר. 

שהמוסד להשכלה גבוהה איכותי יותר, כך גדל 
 שיעור ההגירה של בוגריו.

  האקדמאים בתחומי מדעי החברה בקרב
מבוגרי המכללות  1.8%והרוח, עזבו את ישראל 

בקרב  4.1%-להוראה. שיעור ההגירה עולה ל
בקרב בוגרי  6.7%-בוגרי המכללות הכלליות, ול

 מדעי החברה והרוח באוניברסיטאות.

  המנוע הכלכלי של ישראל מוזן בעיקר על ידי
התחומים הטכניים, מה שמדגיש את האתגר 

שנוצר עקב שיעורי ההגירה בקרב בוגרי 
דוד -המדעים המדויקים וההנדסה. פרופ' בן

מצא שנתח גדול יותר של בעלי תואר במדעים 
והנדסה ממכללות כלליות )תחומי לימוד אלה 

 ( בהשוואה לשיעור המהגרים בעלי תואר5.2%אינם נלמדים במכללות להוראה( היגר מישראל )
( 9.2%שיעור ההגירה הגבוה ביותר של בעלי תואר במדעים והנדסה ) (.4.1%במדעי החברה והרוח )

 הוא בקרב בוגרי האוניברסיטאות, ואלה הם האנשים החיוניים ביותר לעתיד המשק הישראלי.

 

 

 

 

 

 

כפי שמראה המחקר של מוסד שורש,  .6
מספרם הכולל של הרופאים הישראלים 

מחוץ לישראל היווה  OECD-במדינות ה
. נתח 2006-מכלל הרופאים בישראל ב 9.8%

 . 2016עד  14%-זה עלה ל
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המחקר של ישראל מספקות את המסד  אוניברסיטאות .7
את היכולות בתחומי ההייטק והרפואה. מאפשר ה

האוניברסיטאות  40-דוד ב-במחקרו, מתרכז פרופ' בן
ברמה עם חוקרים  –בארה"ב הטובות 

 –לקבל  ותשמחשהאוניברסיטאות בישראל היו 
שה תחומי מפתח ובוחן את מספר הישראלים עם יבש

 קביעות או במסלול קביעות.

  מחקר מוסד שורש מצא שמספר הישראלים
בארבעים המחלקות המובילות לכימיה בארצות 

מכלל הסגל הבכיר בכימיה  10%-הברית שווה ל
 באוניברסיטאות המחקר בישראל. 

 13%-ובפילוסופיה ל 11%-מגיע שיעור זה ל בפיזיקה . 

  .במדעי המחשב ובכלכלה האחוזים גדולים בהרבה
מספר הישראלים בארבעים המחלקות המובילות 

במדעי המחשב בארה"ב הינו קצת מעל חמישית 
ממספר החוקרים במחלקות הישראליות, וכמעט 

בכיר בכלכלה באוניברסיטאות הרבע מהסגל 
 . בכמה מן המחלקות האמריקאיות המובילות, יש יותר מחוקר ישראלי אחד. ישראליות

  המצב במחלקות למנהל עסקים נמצא ברמה אחרת לגמרי, כאשר מספרם של הישראלים בארבעים
מכלל הסגל הבכיר במחלקות למנהל עסקים  43%-המחלקות האמריקאיות המובילות שווה ל

מובילות למנהל עסקים בארה"ב יש מספר דו באוניברסיטאות בישראל. בכמה מהמחלקות ה
 ספרתי של אנשי סגל ישראלים.

 

 

על מנת לקבל מושג על קנה המידה של ההגירה  .8
 המחקר של מוסד שורשמישראל בתחומים אלה, 

משווה בין מספרם הכולל של הישראלים 
באוניברסיטאות האמריקאיות המובילות לגודלן 
הממוצע של המחלקות הישראליות בכל אחד מן 

 התחומים. 

  ,בתחומי הפילוסופיה, הכימיה והפיזיקה
מספר הישראלים בארבעים המחלקות 

-ו 77%, 67%-האמריקאיות המובילות שווה ל
של מחלקה )בהתאמה( מגודלה הממוצע  86%

 בישראל. 

  בכלכלה ובמדעי המחשב יכולים הישראלים
במחלקות המובילות בארה"ב למלא כמעט 

 שתי מחלקות ישראליות ממוצעות. 

  מספר הישראלים במחלקות המובילות למנהל
עסקים בארה"ב שווה כמעט לשלוש וחצי 

 מחלקות ישראליות למנהל עסקים. 
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דוד מסכם: בעוד ששיעורי ההגירה הכוללים מתוך האוכלוסיה בישראל עדיין נמוכים יחסית, -פרופסור בן
אלה החיוניים לשמירת מעמדה  –הרי שהנתח שהעזיבה נוגסת מתוך חלקיה המשכילים ביותר של החברה 

מישראל, השלכות. לאור היקפה, עומקה ומגמותיה של ההגירה מ חףאינו  –של ישראל בעולם המפותח 
, שהתמקדו בטיפול סימפטומטי, הבלתי אפקטיביםפתרון רציני לבעיה מחייב הרבה יותר מהאמצעים 

 שננקטו עד כה. נדרשת תפנית בעדיפויות הלאומיות הקובעות את סדר היום התקציבי של המדינה.
 

השכלה( הענקת הכלים הדרושים )לדוגמה  –והמחקרים הקודמים  –כפי שמראה המחקר של מוסד שורש 
והתנאים הדרושים )לדוגמה תשתיות( לחלקי אוכלוסיה נרחבים בהרבה לא רק תוריד את שיעורי העוני, 

שהם מן הגבוהים בעולם המפותח, אלא אף תעלה את קצב הצמיחה הכלכלית של המדינה. מיצוי 
ת מכל קבוצו –הפוטנציאל של נתחים גדולים בהרבה מן הישראלים המוכשרים והמבריקים ביותר 

יגדיל את פריון היצור, יאפשר להפעיל את המנוע הכלכלי הלאומי עם יותר  –האוכלוסיות במדינה 
מהצילינדרים הקיימים שלו, ויעלה את כל המשק לרמה חדשה ולמסלול צמיחה תלול בהרבה. זה לא רק 

 אלה שעזבו.את ישאיר את הישראלים בארץ, אלא עשוי אף להתחיל למשוך בחזרה 
 

ד מזהיר את בכירי הממשלה שתקום: "מימדי העזיבה, כיוון המגמה, וכיוונה של ישראל כולה דו-פרופ' בן
צריכים  –מדינות אחרות במאוד  שמבוקשים עבור אלהמדינה שצריכה להישאר מספיק אטרקטיבית  –

 להדליק נורות אדומות בכל המסדרונות של קביעת העדיפויות הלאומיות של ישראל."
 

תלוי לחקר מדיניות -דוד, הוא מכון עצמאי ובלתי-חברתי, בראשות פרופ' דן בן-לכלימוסד שורש למחקר כ
העורך מחקרים מבוססי עובדות על המשק ועל החברה האזרחית בישראל. מוסד שורש מספק מידע 

למקבלי ההחלטות המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים 
על מקורן, אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות  ברורים ונגישים

 מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.
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