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 תקציר

עם  במהלך תהליך של דיפוזיה, דהיינו,משתנה הכיול של כלי מדיניות בו אופן מחקר זה עוסק ב

 2 לאורך השנים אימוצו על ידי יותר ויותר מדינות

מרכזי   -ספציפי  כלי מדיניותומתמקד ב ניתוח ע"פ תיאוריה מעוגנת בשדההמחקר מתבסס על 

, ובמהלך העשורים האחרונים אומצו 1303בשנת לראשונה אקדמי, שהוקמו למחקר המצוינות 

מרכזי מצוינות  המקימותמדינות  ממצאי המחקר מעלים תובנה לפיהבמדינות נוספות רבות2 

יש את האופן בו ו כלי המדיניות הכתיב במידה רבה יותר את הכיול של ל נוטותבשלב מאוחר יותר 

, זאת תוך הגבלת שיקול שלו תהאקדמיהפעילות המבנה הארגוני ו ,להפעילו במסגרת התקציב

 הדעת של המיישמים2
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 תודות

, על הליווי, התמיכה התזה בכתיבת אותי שהנחתה ד"ר ענת גופןלברצוני להודות מקרב לב 

 וההכוונה המקצועית והמסורה שזכיתי להם לכל אורך הדרך2

תודה על האמון  לא הייתי כותבת מילים אלו2 ועידודועידו, שללא תמיכתו היקר,  לאישיתודה 

 האין סופי, יכולת ההכלה והשותפות לדרך2 
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 מבוא
 

-מתוך ניסיון לחזק את המחקר האקדמי בצורה תשתיתית וארוכת ,במהלך העשורים האחרונים

כנגד התופעה ההולכת וגדלה של אף טווח, בכדי למצב את מעמדן בקרב חוקרים מובילים בעולם, ו

 2באוניברסיטאות המחקר מרכזי מצוינותעדיין, ומקימות  ,מדינות רבות הקימובריחת מוחות, 

 המסעל  בהסתמך , זאתיצור סביבות מחקר ברמה בינלאומיתלהיא אלו  מצוינות מרכזימטרת 

 בתחומם2  מוביליםקריטית של חוקרים 

 דיפוזיהשל תהליך  , מאפשרת לחקור לעומקבעולם במדינות רבותכאמור המיושמת  ,מדיניות זו

בחירת הינו תהליך בו במדיניות תהליך הדיפוזיה 2 בספרות המחקריתרבות המתועד במדיניות, 

 Shipan andות )ת/ות אחרה/של מדינמדיניות בחירות ת ממדינה מסוימת מושפעבמדיניות 

Volden, 2012) 2מדיניות בין מדינות,  רעיונותבמעבר של עוסק  המחקר הרווח אודות דיפוזיה

למידה מנגנוני בין מדינה למדינה, כמו למשל  רעיונות המדיניות עובריםבאמצעותם  מנגנוניםוב

 ,יחד עם זאת(Gilardi, Fuglister, and Luyet, 2009; Shipan and Volden, 2008 2) ותחרות

המחקר אודות דיפוזיה עיקר יתרה מכך, 2 מדיניות כלי  במעבר שלעוסק  אינוהקיים  המחקר

תוך התעלמות מההיבטים הספציפיים  ,בהיבטים הכלליים והמופשטים של המדיניותמתמקד 

באמצעות 2 (Howlett, 2009; Howlett and Cashore, 2009)המדיניות  יותר של אמצעי

האם  ובוחן מלא חלל זה מבקש ל הנוכחימחקר , הכלי המדיניות כיול התמקדות בדיפוזיה של 

מגדיר כך, בשלב ראשון, לשם 2 הדיפוזיהתהליך  לאורךכיול כלי המדיניות ובאיזה אופן משתנה 

ממשיג את  "גמישות הכיולהמשתנה "2 " של כלי מדיניותגמישות הכיולהמחקר את המושג "

ולחילופין, באיזו  ,כלי המדיניותשל ותוכנו אופיו המדיניות הפורמלית מגבילה את המידה בה 

מידה המדיניות הפורמלית מאפשרת למיישמי המדיניות חופש ושיקול דעת בכיול הספציפי של 

"תיאוריה ניתוח באמצעות על  תתבסס" של אמצעי המדיניות מגמישות הכיולהכלי2 הגדרת "

ת מדינושש של מסמכי המדיניות הפורמליים של  ,(Corbin and Strauss, 1990) "מעוגנת בשדה

 2פירוט בפרק המתודולוגיה( ו)רא שונותאשר הקימו מרכזי מצוינות בשנים 

מדינות: הבקרב שש  מרכזי המצוינותכיול גמישות  התפתחותחן את והשלב השני של המחקר ב

שתיים מבין המדינות , (1331 ודנמרק 1303 קנדה) נותהראשונות להקים מרכזי מצוי המדינות שתי

ושתי מדינות אשר (, 1002 ושוויץ 1001 גרמניה)כעשור לאחר מכן לאמץ מדיניות זו  הראשונות

 2(1011ישראל ו 1002יפן ) רק לאחרונהזה ביישום אמצעי מדיניות החלו 
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הדיפוזיה ממשיכה, המחקר מצביע על תובנה לפיה בחלוף הזמן, ככל שהממצא העיקרי של 

, המדינות המצטרפות מעניקות פחות ופחות ומדינות רבות יותר מאמצות את כלי המדיניות

מרכזי המצוינות האופן בו יותר את רבה במידה מכתיבות המדינות  ,בהתאמה2 למיישמיםגמישות 

במילים אחרות, עם התקדמותו של תהליך  2יופעלו, תוך צמצום שיקול דעתם של המיישמים

 ושיקול הדעת למיישמים הולך ומצטמצם2גמישות הכיול הדיפוזיה 
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 סקירת ספרות
 

  ת הפשטהורמכלי מדיניות: הגדרות וא. 
 

ההנחות המקובלות אודות האופן בו נעשה שינוי מדיניות מבוססות על עבודותיהם הראשונות של 

Simon (1392ו )-Lindblom (1393( העוסקות בשינוי מדיניות תוספתי )incremental 2 הרעיון)

, הוא ששינוי Hall (1339)ם השל חוקרים, וב השפיע על דורותושעלה ממאמרים אלה, הכללי 

יציבות כבעל  נתפס, והוא וביעדי המדיניותקשור בשינויים שוליים באמצעי מדיניות  תוספתי

(2 שינוי פרדיגמטי, לעומת זאת, Hayes, 1992; Bendor, 1995יחסית במדיניות ארוכת טווח )

קשור לשינויים הנורמלי, לא טיפוסי, לא יציב יחסית, ובדרך כלל קצר מועד אבכתהליך  נתפס

   (Lustick 1980, Sabatier 1988, Baumgartner and Jones 1991, 20022מדיניות ) ביעדי

להבחין בין יעדי או מטרות המדיניות נדרש , לאורך זמן וכיצד היא משתנה מדיניות כאשר בוחנים

(aimsלבין אמצעי המד )( יניותmeans) (Hall, 1993) 2כוללים את  יהמטרותאו המדיניות  יעדי

 , לעומת זאת,המדיניות אמצעיאופרציונליים2 כמו גם יעדים  ,הרעיונות של המטרות להשגה

 כלי מדיניותהאמצעים להשגת יעדי המדיניות2 את כוללים את האסטרטגיה ליישום המדיניות ו

 ,Linder and Peters) ממשלה לנקוט לצורך השגת יעדים אמצעים אותם יכולהה מוגדרים כאותם

1990; Howlett and Ramesh, 1993; Howlett, 2005; Howlett, Kim, Weaver, 2006)2  כדי

מציע המחקר טיפולוגיות אינספור כלי מדיניות שפותחו במהלך השנים, הבחין בין נסות ולל

אשר Vedung (1330 ,)של שתי טיפולוגיות מרכזיות הן לדוגמא, 2 למשפחות של כלי מדיניות

 רגולציה", מסווג את כלי המדיניות לתמריצים, Carrots, sticks and sermonsבספרו "

מבחינים בין חמש ה Schneider and Ingram (1990) ואילו, )או שכנוע מוסרי( ואינפורמציה

סמליות  1(,capacity buildingיכולת ) בנייתסמכות, תמריצים,  קטגוריות מרכזיות של כלים:

  22( ולמידהsymbolic and hortatoryוהטפה )

 The Tools of"בספרו  Salamon (1001)בנוסף, כדי לבחון את כלי המדיניות, מגדיר 

Government"ניתן לבחון כלי מדיניותעל פיהם  מדים, ארבעה מ: ( מידת הכפייהcoerciveness ,)

                                                 
1
 עבור מושגים להם אין מונח מקובל בעברית, יובא גם המונח באנגלית2  
2

 policy) תוצאות המדיניות למידה בה כלי מדיניות משפיעים ישירות או בעקיפין עלסיווגים נוספים מתייחסים  

(outcomes (Howlett, Kim and Weaver, 2006( ועל המידה בה כלי מדיניות מסתמכים על שימוש במידע )Hood 

1986; Anderson 1977 2) 
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(, Directnessמידת הישירות ) ;כלי מגביל התנהגות פרט או קבוצההמודדת את המידה שבה 

מידת  ;המודדת את המידה בה הגוף המסמיך של הפעילות הציבורית מעורב בביצועה

ומידת הנראות  ;(, המידה שבה הכלי מנצל מבנה ניהולי קייםAutomaticityהאוטומטיות )

(Visibility), ם לכלי מופיעים בתהליכי התקצוב המודדת את המידה בה המשאבים המוקדשי

 וביקורת על מדיניות הממשלה2

של כלי  משפחותאו  סוגיםלהבחין לא רק בין  Howlett (1002)-ו Cashore לאחרונה, הציעו

2 ושל אמצעי המדיניות מדיניותמטרות השל  הפשטהשלוש רמות בין  להבחיןבנוסף אלא  ,מדיניות

תוכנה, במאפשרת לאתר שינויים במדיניות ואלו מרכיבי מדיניות רמות ההפשטה של הבחנה בין 

הם את היעדים או מטרות המדיניות  2לאורך זמן הות דפוסים של התפתחות המדיניותלזאף ו

כך, בחירה להלן(2  1)תיאור מפורט מובא בטבלה  הפשטהרמות  להפריד מושגית לשלושמציעים 

יותר  ספציפיותפשטים יחד עם מטרות מתוכננות של כלי מדיניות מלווה באימוץ של יעדים מו

מוגדרות כצעדים תפעוליים אשר צריכות להיות הללו המצופות להשיג את היעדים2 המטרות 

ניתן להבחין בין שלוש באופן דומה,  השגת היעדים2לטובת להיות מנותבים למשאבים יאפשרו 

ביותר מופשטות ובנורמות ההעדפות : החל באמצעים להשגת יעדים אלורמות הפשטה של ה

של שימוש בכלי יותר קונקרטית המשך לרמה מדיניות, תיושם האופן בו המנחות את בחירת 

כלי המדיניות  האופן בובה נקבע  ביותר ספציפיתהברמה  וכלהמדיניות ספציפיים או מכניזמים, 

 2פעלוי

 רמות ההפשטה של מרכיבי מדיניות :1טבלה 

 
 צעדים ספציפיים אופרציונליזציהרמת  רמה גבוהה של הפשטה

יעדי 

 המדיניות

 מדיניות כללייםיעדי 

ההצהרה הכי כללית של יעדי 

הממשלה העומדים בבסיס 

 מהלך הפעולה הנבחר

 מטרות מתוכננות/ רשמיות

המטרות הרשמיות 

והאסטרטגיות אשר אותן 

 המדיניות מבקשת להשיג

 צעדים תפעוליים ספציפיים

הצעדים התפעוליים המדויקים 

די להשיג את כהנדרשים 

 המטרות המתוכננות

אמצעי 

 המדיניות

 העדפות יישום כלליות

העדפות והנורמות ה

ליות המנחות את בחירת הכל

הכלי ליישום, אשר ישמש 

 עבור השגת יעדי המדיניות

 מנגנונים

הכלים הספציפיים שנבחרו 

 לביצוע המטרות המתוכננות

 כיול

הספציפיות בהן עושים הדרכים 

על מנת להשיג את  שימוש בכלי

 הצעדים התפעוליים 

 Howlett  (10032)-( ו1002)  Cashore and Howlettמבוסס עלמקור: 
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 ניתן לראות הדגמה של מונחים אלו עבור המקרה של מרכזי המצוינות: 1בטבלה 

 המקרה של מרכזי המצוינות –המדיניות רמות ההפשטה של מרכיבי  :2טבלה 

 
 צעדים ספציפיים רמת אופרציונליזציה רמה גבוהה של הפשטה

יעדי 

 המדיניות

 מדיניות כללייםיעדי 

חיזוק המחקר האקדמי 

-בצורה תשתיתית וארוכת

טווח כנגד התופעה ההולכת 

 וגדלה של בריחת מוחות

 מטרות מתוכננות/ רשמיות

יצירת מסה קריטית של 

משאבים אשר חוקרים ושל 

יקדמו מחקר לאומי ברמה 

בינלאומית בתחומי מפתח 

של מחקר תוך שיתופי פעולה 

   3בין מוסדיים

 צעדים תפעוליים ספציפיים

קול קורא להקמת מרכזי 

מחקר2 הקול הקורא מצופה 

ליצור תהליך תחרותי בין 

קבוצות מחקר מתחומים 

קבוצות  תבחרנהשונים, ובסופו 

המחקר הטובות ביותר2 

הקריטריונים לבחירת מרכזי 

 ,בין היתר ,המחקר ידגישו

שיתופי פעולה וביסוס סביבות 

 מחקר ברמה בינלאומית

אמצעי 

 המדיניות

 העדפות יישום כלליות

שימוש בכלי מדיניות אשר 

על החופש האקדמי ישמור 

קיום מחקר בסיסי יעודד ו

המקובל באוניברסיטאות 

 המחקר

 מנגנונים

 הנבחר הוא כלי המדיניות

הקמת מרכזי מצוינות שיהוו 

ברמה מוקדי מחקר 

  באוניברסיטאותבינלאומית 

 כיול

עושים שימוש במרכזי האופן בו 

את לממש המצוינות על מנת 

בחירה הקריטריונים שיבטיחו 

של מרכזי המצוינות הטובים 

 הנחייהמתן 2 כמו למשל, ביותר

לגייס מספר  בקול הקורא

חוקרים חדשים במסגרת 

המרכז, או הנחייה לעשות 

שימוש בתקציב המרכז על מנת 

 לרכוש ציוד מחקר מרכזי

 

 

 

  

                                                 
3
 "to establish concentrations of researchers and resources that will pursue excellence in research and 

act as a linkage to international centres’ or ‘to identify and promote national key areas of excellence" 

(Power and Malmberg, 2008, p. 236( 
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 דיפוזיה של מדיניותב. 
 

"Policy diffusion is defined as one government's policy choices being influenced by 

the choices of other governments" (Shipan and Volden, 2012, p. 788). 

אחת לאחרת ממדינה ( diffuseבאופן בו מדיניות עוברת ומתפשטת )עוסק מאוד מחקר עשיר 

(Dolowitz and Marsh 2000; Jordana and Levi-Faur, 2005; Levi-Faur, 2005; Graham, 

Shipan, Volden 2008, p.4; Gilardi, Fuglister, and Luyet, 2009; Makse and Volden 

2011; Shipan and Volden 2012) 2 מצביעים על תופעת הדיפוזיה עצמה המחקרים חלק מן

 Walker, 1969; Gray, 1973; Berry andבדיפוזיה ממדינה למדינה ) עוברתמדיניות מראים כי ו

Berry 1990( בין מדינות שכנות או מדינות דומות ,)Case, Hines, and Rosen, 1993 ,)

 קטגוריותהספרות מזהה ארבע  (Mooney and Lee 19952ובתחומים רבים של מדיניות ציבורית )

 Simmons Dobbin and Garrett, 2006; Shipan and) מנגנוני הדיפוזיהעיקריות של רחבות 

Volden 2008;  Mesugar and Gilardi, 2009; Marsh and Sharman, 2009; Gilardi, 2012; 

Maggetti and Gilardi, 2013)  2 הבמהלכ, למידהדיפוזיה היא  של מנגנוני הראשונההקטגוריה 

 ,Howlett and Ramesh, 1993; Meseguer)מדינה אחת לומדת מניסיונה של מדינה אחרת 

2004, 2005, 2006a, 2006b; Gilardi, Fuglister, and Luyet, 2009)2  בין מחקרים אלו מראים

, מדינות רבות שיעורי הצלחה גבוהים יותר בקרב מדינות ארה"בהשאר שמדיניות שהייתה לה 

  ;(Volden 2006; Gilardi, Fuglister, and Luyet, 2009) אותה לתחומן" להעתיק"יותר נטו 

ת מבקשות להתחקות אחר ההשפעה הכלכלית ומדינ הבמהלכ ,תחרותהקטגוריה השנייה היא 

מקרים בהם הייתה השפעה הבדיל מ, לאחרתשהייתה לכלי מדיניות מסוים במדינה החיובית 

קטנה תה יבמדינות אחרות היהסבירות לאימוצו בהתאמה והמדיניות כלכלית שלילית לכלי 

(Shipan and Volden, 2008; Gilardi, 2012); במהלכה מדינה חיקוי הקטגוריה השלישית היא ,

מידת מדיניות עצמה וסמך העל , ופחות עושההיא שמה על בסיס  להידמות למדינה מסוימת מנסה

של  כפייההקטגוריה הרביעית היא  ;(Shipan and Volden 2008הצלחתה או אי הצלחתה )

וקרן המטבע  איחוד האירופידוגמת ה)מדיניות על ממשלות לאומיות על ידי ארגונים בינלאומיים 

בלים עסקיים או כפייה של מדינה אחת על מדינה אחרת על ידי סנקציות כלכליות והג( העולמית

(Dolowitz and Marsh, 2000; Simmons, Dobbin, and Garrett, 2006; Shipan and 
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Volden, 2008)2 הטוענים ויש  או לא, הנה מחלוקת באם כפייה יכולה להיחשב כמנגנון דיפוזייש

 Braun) יהה עלתנכפהמדיניות לא עברה למדינה אלא ן אשכ במובןשאין לראות בו מנגנון דיפוזיה 

and Gilardi, 2006; Gilardi 2012; Maggetti and Gilardi 2013)2 

העוסק ברציונאליות מוגבלת ותהליך הדיפוזיה, הוא מתייחס לכך  Weyland (1002)בספרו של 

העיצוב הבסיסי של  את"מעתיקה"  מדינה כל, למדינה ממדינהשל מדיניות  מעברה בתהליךש

   4:המדיניות

"diffusion produces the spread of similarity amid diversity. A number of countries 

with variegated socioeconomic, political, and cultural characteristics adopt the same 

basic institutional feature or policy framework. While they may all introduce some 

modifications to adapt the external import to their specific need, they replicate the 

fundamental design of the foreign innovation." (p. 19). 

ומתמקד במעבר של רעיונות, אידיאולוגיות עוסק בדיפוזיה של מדיניות באופן כללי,  עיקר המחקר

או באמצעות התחקות אחר תופעת הדיפוזיה אם באמצעות הדגמה של בין מדינות, ומושגים 

 Volden, Ting, Carpenter, 2008; Gilardi, Fuglister, Luyet 2009; Shipan) שלהמנגנונים ה

and Volden 2008, 2012; Meseguer and Gilardi 2009)מחקרים מאוד רק מעט  ,2 לעומת זאת

כך  המדיניות2 כיולל שכן בדיפוזיה של לא כ, עצמו מדיניותה כלידיפוזיה של או ב במעברהתמקדו 

 : Zito (1009)-ו Jordan ,Wurzelטוענים 

"While the policy transfer literature is particularly focused on how (policy) ideas are 

transferred across countries, it has paid relatively little attention to the transfer of 

policy instruments." (p. 4).   

 Marsh (1011 :)-ו Dolowitzטענה דומה מעלים 

"Initially studies primarily focused on the "hard" transfer of policy instruments, 

institutions and programmes between governments (Dolowitz, 2003; Jones and 

                                                 
4
 Weyland  כך: 1009כתב גם במאמרו משנת 

"diffusion is defined by a basic feature, namely, the adoption of the same innovation in diverse settings. 

While there often is some adaptation to specific national needs, all reforms enacted in a diffusion wave 

embody the original model's design", p.267-268. 
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Newburn, 2006). But others (such as Stone, 2004) have continually reminded us of 

the importance of the softer transfer of ideas, ideologics and concepts." (p. 5). 

 ,Jordan, Wurzel) יפוזיהדבמהלך כיול של כלי מדיניות הבוחנים אחד מהמחקרים הבודדים  

and Zito, 2003 מכנה את התהליך בו מדינה מאמצת כלי מדיניות ומכיילת אותו מחדש ,)"re-

calibration"2  המכונים)חדשים סביבתיים כלי מדיניות במערך תוך התמקדות NEPIs ; New 

Environmental policy instruments,  במדינות האיחוד האירופי, את הדיפוזיה  בחנוהחוקרים

 הבחינוהחוקרים  25אותן המדינותהמדיניות באימוץ ב והיה מעורב השפיע האיחוד האירופיוכיצד 

ה שלהם ביחס להשגת יעדי המדיניות, על פי מידת הגמישות ומידת ההגבלשונים בין כלי מדיניות 

תהליך אימוץ במהלכו כל מדינה בוחרת כאל ( re-calibrationכיול מחדש )והתייחסו לתהליך ה

, שלהם מידה שונה של גמישות יות הסביבתיים החדשיםקבוצה שונה מתוך מערך כלי המדינ

 2הגבלה לעומת

כיול כלי מדיניות במהלך התפתחות כדי להמשיך ולהעשיר את הידע המועט הקיים אודות 

בכיול מדיניות,  אופנים: ראשית, בהתמקדותבשני ולחדש  לתרוםהמחקר הנוכחי דיפוזיה, מבקש 

, בבחינה אמפירית של האופן בו שניתו ,רמת ההפשטה הנמוכה ביותר של אמצעי מדיניות שהינה

 כיול מדיניות משתנה במהלך תהליך של דיפוזיה2 

  

                                                 
5
 2נים רבים, מנגנון דיפוזיה זה יכול להיחשב מנגנון "כפייה" ולא "למידה," כפי שהגדירו החוקרים את עבודתםבמוב 
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 והשערותיו המחקר שאלת

בין  במהלך תהליך של דיפוזיהכיצד משתנה הכיול של כלי מדיניות היא הנוכחי שאלת המחקר 

אשר ספציפי, כלי מדיניות אחד דיפוזיה של הכיול, המחקר בוחן להתמקד באופן על מנת  2מדינות

 מרכזי המצוינות –אומץ על ידי מדינות שונות בעולם בנקודות זמן שונות על פני ההיסטוריה

של  לממדיםובהתאם  Jordan, Wurzel and Zito (1009,)בדומה למחקרם של 2 אקדמי מחקרב

את  בוחןמחקר הנוכחי גם ה Salamon (1001,) כלי המדיניות הניתנים לבחינה עליהם הצביע

יחד עם זאת, המחקר הנוכחי לא עוסק בדיפוזיה בה מדינות שונות 2 הכיול במונחים של גמישות

בוחרות תמהיל שונה של כלי מדיניות מתוך קבוצה מסוימת, אלא תהליך דיפוזיה בו כלל המדינות 

מדינות אופן בו ב המחקרכך, מתמקד 2 מצוינותמרכזי  –מאמצות את אותו כלי מדיניות בדיוק 

 את אותו הכלי2 מכיילות שונות 

הכיול של כלי המדיניות נהייה יותר מוכוון, כלומר עם פחות לאורך זמן, שהינה השערת המחקר 

2 במילים אחרות, בהשוואה למדינות אשר הקימו מרכזי מצוינות מוקדם יותר, מדינות גמישות

שהקימו מרכזי מצוינות בשלב מאוחר יותר נוטות להגדיר בבירור יותר מהו כיול כלי המדיניות, 

, דיפוזיה אודות התובנה עלזאת תוך הגבלת שיקול הדעת של המיישמים2 השערה זו מבוססת, 

 העיצוב הבסיסי של המדיניות את"מעתיקה"  מדינה כל, למדינה ממדינה רהמעב בתהליך לפיה

 ,Simon)הללו יתבטאו בשינוי תוספתי השינויים  (Weyland, 20072)שינויים ועושה עליו רק מעט 

1957; Lindblom, 1959 ) ,שיגרום לכיול להיות יותר  דברשל עוד ועוד הנחיות לקולות הקוראים

 2דרגה נמוכה יותר של גמישות, ובעל כווןויותר מ
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  ינותמרכזי מצו – מקרה הבוחן
 

השכילו להבין שעל מנת להיות בחזית המדע, עליהן להתחרות לא רק על משאבים רבות מדינות 

(, ERCלדוגמא מענקי כיום ברובו על תחרות של גופים בינלאומיים )המבוסס וכספים למחקר, 

 OECD, 2008 and 2009; Auriol, 2010; Hercog)גם כן אלא להתחרות על חוקרים מצטיינים 

and Siege, 2011; Thorn and Holm-Nielson, 2008; Aksnes et al., 2012; Lundequist and 

Waxell, 2010; Murakami, 2009; Cervantes and Goldstein, 2006; Porter, 1998; 

Giannoccolo, 2005 2)וקרים לאור הניידות הגבוהה של ח ,זאת(Auriol 2010; Auriol 2007; 

Empirica 2005; Stephan 2012 תפוקה מחקרית גבוהה במיוחד  בעליחוקרים של (, בייחוד

(Hunter, Oswald and Charlton, 2009; Levin and Stephan 19992)  

טווח ולמצב את מעמדן בקרב -תוך ניסיון לחזק את המחקר האקדמי בצורה תשתיתית וארוכתמ

כנגד התופעה ההולכת וגדלה של בריחת מוחות, מדינות רבות זאת גם חוקרים מובילים בעולם, 

 ;Erawatch, 2012נבחרים בתהליך תחרותי )מחקריים ההקימו ומקימות מרכזי מצוינות 

Malkamäki et al., 2001; Power and Malmberg, 2008 2 מרכזים אלו מיועדים ליצור סביבות)

על ידי יצירת מסה קריטית של חוקרים  ,במוסדות להשכלה גבוהה מחקר ברמה בינלאומית

 למחקר2  תנאים משופרים, תוך אספקת מובילים בתחומם

 היציבכמגמה Power and Malmberg (1000 )-תופעת הקמת מרכזי המצוינות מתוארת ב

השנים האחרונות2 הם מתארים את המדיניות כ"יצירה של סביבות  10 מדע לאורךהבמדיניות 

מחקר חזקות בתחום מחקר ספציפי על ידי מימון ארוך טווח למספר מוגבל של מרכזי מצוינות 

  6(1992שנבחרו בתהליך תחרותי לאומי )או לעיתים בינלאומי(" )עמ' 

ותי ועל כן אמורים לשקף את סדרי העדיפויות והעניין המדעי נבחרים בתהליך תחראלו מרכזים 

המוקמים , זאת לעומת מרכזי מחקר אסטרטגי (למעלה"-"מלמטהשל החוקרים באותה המדינה )

למעלה" -בתהליך של "מלמטה ת המרכזיםהקמ2 לעיתים עבור תחום מחקר מוגדר וידוע מראש

החוקרים ת במהלך עיצוב המדיניות2 מבליט את החשיבות הניתנת למיישמים/מושאי המדיניו

                                                 
6

 the Nordic " הנורדית התכנית מחקר זה לא יעסוק: יוזמות בינלאומיות להקמת מרכזי מצוינות, בהן שתיישנן  

Centre of Excellence (NCoE) Program "הנורדיות במדינות המחקר איכות את לחזק למטרה לה ששמה 
(NordForsk, 2012 ,)מדינת בכוונת ישבאפריקה2 בנוסף,  מצוינות מרכזי להקים העולמי הבנק של חדשה ויוזמה 

 העולמי2 מהבנק הלוואות מתן במסגרת 1019-ב מצוינות מרכז להקים מונטנגרו
 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2013060712280846אפריקה 

 Snapshot.pdf-http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Montenegroמונטנגרו 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2013060712280846
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Montenegro-Snapshot.pdf
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 או מקבוצה של מוסדותהאקדמי להגיע מאותו המוסד נות יכולים המצויחלק במרכז הלוקחים 

 2 אקדמיים שונים באותה מדינה

וממשיכות , ומאז מדינות רבות הקימו 00-מרכזי המצוינות הראשונים הוקמו בסוף שנות ה

 Erawatch 2012; Malkamäki et al., 2001; Power and) מרכזי מצוינות באופן דומה להקים

Malmberg, 2008 לפירוט שם התכנית  1ונספח לרשימת המדינות ושנת ההקמה,  1 ( )ראו תרשים

יש לציין כי  2(להקמת מרכזי המצוינות בכל מדינה, הגוף המקים וקישורים לאתרים מתאימים

במדינות רבות יוצא קול קורא חדש כלומר,  ,מתרחשים מספר סיבובי הקמהבמדינות רבות, 

להקמת מרכזי מצוינות מדי מספר שנים, ומתנהל תהליך תחרותי אשר בסופו נבחרות הצעות 

 1011שני סיבובי הקמה בישראל בשנים יושמו באופן הזה למשל, להקמת מרכזי מצוינות חדשים2 

להתחרות  עשוייםתהליך כזה כמו כן, במהלך  , וסיבובי הקמה רבים בקנדה ובדנמרק10192-וב

משיקולים מתודולוגיים, כפי שיורחב בפרק המתודולוגי, העבודה מרכזים קיימים על מימון נוסף2 

 בלבד2בכל מדינה הנוכחית מתמקדת בגל ההקמה הראשון 

 מרכזי המצוינות במדינות השונות  זמן של מועד הקמת הגל הראשון שלהציר  :1תרשים 

  

 

 

  

1985 1990 1995 2000 2005 2010

 ישראל
 יפן

 סינגפור
 גרמניה
 אירלנד
 שבדיה

 אוסטרליה
 נורבגיה

 שוויץ
 הולנד
 פינלנד

 אוסטריה
 דנמרק

 ב"ארה
 קנדה
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 מתודולוגיה
 

גמישות בשלב הראשון הוגדרו שני משתנים מרכזיים, כיול ו :משני שלביםהנוכחי מורכב המחקר 

על בסיס ניתוח באמצעות תיאוריה מעוגנת בשדה של הקולות הקוראים להקמת  ,כן2 כמו הכיול

משתנה אופן המדידה של הוגדר  ,(N=19בכלל המדינות שהקימו מרכזי מצוינות )מרכזי המצוינות 

בהן מדינות שש בשלב שני, נבחרו 2 מרכזי המצוינותמסגרת בהכיול ומשתנה גמישות הכיול 

גמישות הכיול באופן נבחנה , ולאחר מכן בכל אחת מהמדינותראשית נמדד משתנה גמישות הכיול 

שני משתנים הגדרת )ב(  ;ניתוחםואופן שיטת איסוף הנתונים )א(  :להלן יפורטו 2השוואתי

 האופן בו נבחרוו)ג(  ;במרכזי המצוינות משתנה הכיול וגמישות הכיול ואופן מדידתם -מרכזיים

 השוואתית גמישות הכיול2נבחנה בהן  המדינותשש 

 וניתוחם נתוני המחקרשיטת איסוף  א.
 

הנתונים אודות מרכזי המצוינות על פיהם הוגדרו ההיבטים של הכיול נאספו מתוך שני מקורות 

מסמכי המדיניות הפורמליים כוללים את מידע מרכזיים: מסמכי המדיניות הפורמליים וראיונות2 

 בטרם נבחרו מרכזי המצוינות, שהתפרסמו להגשת הצעות מתחרות להקמהראים והקהקולות 

לי תכניות מרכזי מייל, בטלפון, וכן פנים מול פנים עם מנהה באמצעותת נערכו הראיונו2 שקמו

של המדיניות ברמת העיצוב הרשמי מדינות השונות2 הנתונים שנאספו הם ה 19של המצוינות 

המדינה, ולא ברמת התפעול  ( של התכנית להקמת מרכזי המצוינות באותהdesign)הפורמלית 

 2אודות כלל המדינות אשר הקימו מרכזי מצוינותנתונים אלו נאספו  בפועל2

אמצעי של  "כיולה גמישות"ים כיול ובחירת הערכים שניתנו למשתנבחירת המשתנים, מדידתם ו

 ;Grounded theory modelהמדיניות מתבססים על ניתוח באמצעות "תיאוריה מעוגנת בשדה" )

Corbin and Strauss, 1990; Glaser and Strauss, 1967 )-  תיאוריה הנבנית על מתווה שיטתי

של איסוף נתונים וניתוחם, וזאת במטרה להציע מסגרת מחקר תיאורטית המסבירה את הנתונים 

 Corbin and Straussכפי שמגדירים אותם  2שנאספו, ולאפשר הכללה מעבר למקרה הספציפי

, (open coding) נערך קידוד פתוח ,בשלב ראשון :שלבים שלושהכלל  (, איסוף המידע1330)

שמונת ההיבטים השונים לגביהם ניתנו הנחיות במסמכים הפורמליים, כלומר נערך במהלכו זוהו 

 axialמיפוי הקשרים בין ההיבטים השונים ) 2 בשלב השני, נערךכיול )כפי שיפורטו בחלק הבא(
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coding ארגוניים תקציביים, : למרכיבים מרכזיים(, ובשלב השלישי, שמונה היבטים אלו חולקו

 2 (selective coding) ואקדמיים

 

 במרכזי המצוינות "כיולהמשתנה "הגדרה ואופן מדידת ב. 
 

: המושג "כיול כלי המדיניות" מתייחס לדרכים הספציפיות בהן עושים שימוש בכלי המדיניות

"Specific policy tool calibrations- the specific ‘settings’ of policy tools required to 

attain policy targets", Howlett, 2009, p. 75 2 

היבטים  שמונהזיהה המדינות בעולם שהקימו מרכזי מצוינות  19מסמכי של ניתוח הנתונים 

 נקבע כיוללגביהם , כלומר, ובהנחיות להפעלה בקולות הקוראים שונים לגביהם ניתנו הנחיות

 המסגרתהיבטים אלו חולקו לשלושה מרכיבי כיול: כיול  שמונה2 "הכלי "מרכזי מצוינות

 2 (9ראו טבלה ) תאקדמיה המסגרתארגונית, וכיול המסגרת התקציבית, כיול 

 תיאור מרכיבי הכיול של מרכזי המצוינות :3 טבלה

 ההיבטים לגביהם נקבע כיולתיאור 

 תקציביתמסגרת הה כיול .א

 היו יכולים וההנחיות להפעלה(מסמכי ההפעלה )הקול הקורא  היקף התקציב 12

 לקבוע מראש את היקף התקציב, או טווח התקציב, של מרכז2

הגדרת סעיפי  12

תקציב ומגבלות 

 שחלות עליהן

סעיפי התקציב אותם  אתלהגדיר  היו יכוליםמסמכי ההפעלה 

לתקצב במסגרת המרכז, והאם יש עלות מקסימלית או  מותר

מינימלית לכל סעיף )עלות מינימלית מצביעה על הכרח לתקצב 

 סעיף מסוים(2  

 אקדמיתה כיול המסגרת .ב

יכול היה לקרוא להגשת הצעות להקמת מרכזי הקול הקורא  תחומי המחקר 92

 2 ספציפייםמצוינות בכלל תחומי המחקר או רק בתחומי מחקר 

קליטת חוקרים  42

 חדשים

יב בקליטת להגדיר האם המרכז מחו היו יכוליםהפעלה מסמכי ה

חוקרים חדשים, ואף לחייב את מספר החוקרים שיש לקלוט ואת 

 התקציב שיוקדש לצורך כך מסך תקציב המרכז2 

 ארגוניתה כיול המסגרת .ג

מספר שנות פעילות המרכז מוגדר לפי מספר השנים בהן מועבר  שנות פעילות 92

שהוקמו באותה השנה תקציב למרכז, והוא קבוע לכל המרכזים 
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2 מספר שנים זה יכול להיות קצר יותר או ארוך ספציפית במדינה

יותר ביחס למדינות אחרות2 כמו כן, מדינות מסוימות מאפשרות 

למספר השנים  את המשך פעילותם של חלק מהמרכזים מעבר

 הנקוב2  

תנאי להקמת המרכז עשוי להיות קיום שותפים למרכז2 השותפים  שותפים 22

, מכוני מחקרוכן יכולים להיות מוסדות נוספים להשכלה גבוהה, 

 המגזר הפרטי2ממהתעשייה או  גורמים

להיות מחויב לרכוש ציוד תשתיתי2 הכוונה היא  יכולהמרכז  ציוד תשתיתי 22

 המשמש את מרבית החוקרים במרכז2 מחקרי גדוללרכישת ציוד 

 מסגרת ללימודי 02

 דוקטורט

המרכז עשוי להיות מחויב או מתומרץ תקציבית בגין הקמת 

 תכניות מובנות ללימודי דוקטורט2

 

 במרכזי המצוינות "גמישות הכיולהמשתנה "הגדרה ואופן מדידת ג. 
 

כלי מדיניות, ממשיג את המידה בה המדיניות הפורמלית מגבילה  שלגמישות הכיול" " המשתנה

ולחילופין, באיזו אופן הפעולה של המרכז מוכתבת מראש, עד כמה ואת אופיו של כלי המדיניות 

מידה המדיניות הפורמלית מאפשרת למיישמי המדיניות חופש ושיקול דעת בכיול הספציפי של 

 הכלי2 

(, שכתב שניתן לבחון כלי 1001) Salamonל האבחנה של המשתנה "גמישות הכיול" מתבסס ע

(, המודדת את המידה שבה כלי מגביל התנהגות פרט coercivenessמידת הכפייה )מדיניות על פי 

(, המודדת את המידה בה הגוף המסמיך של  directnessמידת הישירות ) , ועל פיאו קבוצה

"גמישות הכיול" יתבסס על שני פרמטרים אלו, 2 המשתנה הפעילות הציבורית מעורב בביצועה

 ויבחן באמצעותם את כיול כלי המדיניות2

הוגדרו מדדים וניתנו ציונים המדרגים את בקולות הקוראים באמצעות השוואה של תכני הכיול 

2 עבור כל אחד משמונת ההיבטים להם נקבע כיול ()גבוהה, בינונית או נמוכה גמישות הכיול דרגת

או ושיקול דעת ההנחיות המפורטות מאפשרות חופש בה מידה גמישות הכיול מתייחסת לדרגת 

ניתנו הנחיות שמשמעה של המשתנה "גמישות הכיול" נמוכה  הדרג2 םתולחלופין מגבילות א

 מידה נמוכה של שיקול דעתולכן נותרת למיישמים  ,למקימי מרכזי המצוינות היא גבוהה מכוונות

משמעה של "גמישות הכיול"  גבוהה המרכזי המצוינות2 דרגשל פעילות לבכל הנוגע להפעלה ו

הגבלה משמעה בינונית  ה2 דרגלמיישמים ומידת שיקול דעת גבוההיחסית מידת הכוונה נמוכה 
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של  גמישות הכיולערך דרגות  תמריץ להפעלה במתכונת מסוימת2מתן חלקית על שיקול הדעת או 

 להלן2 4 טבלהכפי שמתואר בכיול יקבע  מההיבטים להם נקבעכל אחד 

 

 תינומרכזי המצושל כיול ה היבטימבכל אחד  "גמישות הכיול" דירוגאופן : 4טבלה 

 גמישות כיולדרגת  
 נמוכה

 גמישות כיולדרגת 
 בינונית

 גמישות כיולדרגת 
 גבוהה

של  גמישות הכיול .א
 תקציביתהמסגרת ה

   

קביעת מסגרת  היקף התקציב 12
 תקציב ברורה

נקבע טווח 
 לתקציב

 אין מגבלה כלל

הגדרת סעיפי  12
תקציב ומגבלות 

 שחלות עליהן

סעיפים מוגדרים 
מראש, וחלה 

עליהם מגבלה 
 תקציבית 

סעיפים מוגדרים 
מראש, ללא מגבלה 

 תקציבית

אין סעיפים מוגדרים 
 מראש

גמישות הכיול של  .ב
 אקדמיתה המסגרת

   

נבחרו בתהליך  מוגדרים מראש תחומי המחקר 92
מוקדם בשיתוף 

הקהילה 
 האקדמית

 לא מוגדרים מראש

קליטת חוקרים  42
 חדשים

 אין חיוב יש תמריץ יש חיוב

גמישות הכיול של  .ג
 ארגוניתה המסגרת

   

תקופת פעילות  שנות פעילות 92
 מוגבלת

תקופת פעילות ארוכה  -
עם אפשרות להמשך 

למספר השנים  מעבר
 הנקוב

 אין חיוב - יש חיוב ותפיםש 22

 אין חיוב יש תמריץ יש חיוב תשתיתיציוד  22

 מסגרת ללימודי 02
 דוקטורט

 אין חיוב יש תמריץ יש חיוב
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  הצדקה לבחירת המדינותד. 
 

לפי תופעת  מתוך כלל המדינות שהקימו מרכזי מצוינות, נבחרו שש מדינות בהן מחקר זה מתמקד

2 המדינות קובצו לקבוצות על מנת שנת ההקמה קבוצות לפי קובצו לשלושבריחת המוחות, ו

 שיהיה ניתן להשוות את משתנה "גמישות הכיול" בין הקבוצות2 

נועדה לחזק את המחקר בהשכלה הגבוהה כנגד  מרכזי המצוינותכפי שתואר קודם לכן, הקמת 

עם בריחת בהן בחרנו להתמקד הן מדינות המתמודדות המדינות  כל, ולכן תופעת בריחת המוחות

, אלא כל החוקרים דווקא עוברים ולכן לא נבחרה ארה"ב כי אין ממנה בריחת מוחות) מוחות

מתוך מיעוט המחקרים העוסקים  2(כעתשמראים שני המחקרים הבאים עליהם נפרט כפי , אליה

המוסד ללימודים הסקר של ניתן למצוא את  7בהשוואה בינלאומית של בריחת מוחות,

חוקרים  -"international scholars"מספר גבוה של מצביע על ה(, IIE ,1011)בארה"ב בינלאומיים 

מדינות בהן בחרנו שש ה, בו/או מורים שאינם מהגרים ושאינם רשומים כסטודנטים בארה"ב

סגל מראה כי OECD (1003 ,)-ה2 (9 טבלה) : קנדה, דנמרק, שוויץ, גרמניה, יפן וישראללהתמקד

מהעובדים באוניברסיטאות בחלק מהמדינות, ומציג אקדמי שגויס מעבר לים מהווה חלק נכבד 

בתפוקות בעלות איכות גבוהה יותר )ראו מלווה חוקרים זרים אלו  ראיות לכך שהמוביליות של

 (OECD 1003 2: 1 נספח

 מוצאעל פי ארץ  " בארה"בInternational scholars"-שיעור ה: 5 טבלה

Rank Place of 

Origin 

2011/12 % of Total 

 WORLD 

TOTAL 

116,917 100.0 

4 Germany 5,477 4.7 

5 Japan 4,783 4.1 

6 Canada 4,493 3.8 

14 Israel 1,702 1.5 

22 Switzerland 799 0.7 

(unknown) Denmark 548 0.5 

  Institute of International Education (IIE), (2011) מקור:

                                                 
7

רב בביצוע ההשוואה מפאת  למרות חשיבות ההשוואה הבינלאומית של בריחת מוחות במדינות השונות, ישנו קושי 
לרוב המדינות אין תמונה שלמה של דפוסי ההגירה של החוקרים שנולדו במדינתם, בגלל  הקשיים באיסוף המידע2

של בעלי דוקטורט לא עוקב אחר  NSF-הקושי של מעקב אחר מקומות העבודה מחוץ למדינתם2 לדוגמא, סקר ה
עם זאת, ישנם מספר מחקרים בתחום אשר יעידו בו את ארה"ב2  אנשים אשר קיבלו דוקטורט בארה"ב ולאחר מכן עז

 על המגמות2
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את מדינות על מנת להשוות  12-סקר בינלאומי ב(, ערך 1011ואחרים )  Franzoniשל ,מחקר נוסף

אותן בחנו במחקר כל המדינות בכי , 1בתרשים ניתן לראות מאפייני ההגירה אל ומתוך כל מדינה2 

היא היעד המרכזי אליו  רה"בשא, וחוקרים שיוצאים מארץ מוצאם ועוזבים לארץ אחרתיש זה 

  28הם עברו

 9הגירה של חוקריםדפוסי  :2 תרשים

 

  Franzoni et al., (2012) מבוסס על מקור:

 

כך  2בחירת המדינות התבססה על ציר הזמן מתוך שאיפה לבחון את כיול כלי המדיניות לאורך זמן

-1303( ועד להיום לשלוש תקופות: מוקדמת )1303חולקה תקופת הזמן מהקמת המרכז הראשון )

שתי מדינות שהיו המדינות הנבחרות קובצו ל(2 1002-1019( ומאוחרת )1330-1002(, ביניים )1332

(; 1331ודנמרק  1303קנדה הראשונות ליישם את מדיניות מרכזי המצוינות, להלן "הראשונות" )

נות אשר אימצו את מרכזי המצוינות ככלי מדיניות כעשור לאחר מכן, להלן "המאמצות" שתי מדי

(; ושתי מדינות אשר יישמו את מדיניות מרכזי המצוינות רק בשנים 1002וגרמניה  1001שוויץ )

(2 נקודת הזמן נקבעה בהתבסס על שנת 1011וישראל  1002יפן האחרונות, להלן "הממשיכות" )

המצוינות הראשונים שהוקמו באותה מדינה, דהיינו ה"גל הראשון", וזאת על ההקמה של מרכזי 

 מנת לנטרל את השפעתם של מרכזי מצוינות קודמים שהוקמו באותה המדינה2

 

 

                                                 
8
ואחרים   Franzoniמתוך שש המדינות שנחקרו במחקר זה, ישראל אינה מופיעה כיוון שאיננה נכללה במחקרם של  
(10112) 
9 Emigration – חוקרים שעוזבים את ארץ מוצאם ועוברים למדינה אחרת 

Immigration-  שעוברים ממדינה למדינהחוקרים 
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 ממצאים 

, של כל אחד ממרכיבי הכיול ממצאי העבודה מציגים את מדדי גמישות הכיול בשש המדינות

כל אחד ממרכיבי עבור המסגרת התקציבית, המסגרת הארגונית והמסגרת האקדמית2  כלומר

בנוסף, מוצגת השוואה של  לגמישות הכיול2ומתן ערך ניתוח המדדים שהוגדרו, נערך הכיול 

 גמישות הכיול בין שלוש קבוצות המדינות2

 התקציביתשל המסגרת כיול גמישות הא. 
 

השוואה למדינות ה"ראשונות" והמדינות ה"מאמצות", ב מעלה תובנה לפיהניתוח הנתונים 

במדינות מסגרת התקציבית2 בכיול ה להעניק פחות גמישות נטוהמדינות ה"ממשיכות" 

 2(2)טבלה  ה"ראשונות" וה"מאמצות" נמצאה אותה דרגה של גמישות הכיול

מדד הראשון באה לידי ביטוי בבמדינות ה"ממשיכות", יפן וישראל, יותר גמישות הכיול הנמוכה 

 2מסגרת התקציבית שעל מרכז מצוינות לעמוד בוה מהי על כך שאותן המדינות הגדירוהמצביע 

של גמישות יותר דרגות גבוהות  מצאולעומת זאת, במדינות ה"ראשונות" והמדינות ה"מאמצות" נ

דרגה בינונית של גמישות הכיול  נמצאההכיול2 בכל אחת מן הקבוצות האלו, למדינה אחת 

דרגה נמוכה של גמישות הכיול: קנדה )ראשונות( וגרמניה )מאמצות(  נמצאהולמדינה השנייה 

ולכן הראו דרגה בינונית של גמישות, ודנמרק )ראשונות(  -הגדירו טווח אפשרי לתקציב הכולל

מגישי ההצעה  ושוויץ )מאמצות( השאירו את המסגרת התקציבית פתוחה לשיקול דעתם של

 ולכן הראו דרגה גבוהה של גמישות2  -להקמת המרכזים

הראו דרגה נמוכה של גמישות בכך ישראל ויפן המדינות ה"ממשיכות" בעוד במדד השני נמצא כי 

הגדירו סעיפי תקציב ספציפיים על פיהם המרכזים מתבקשים לתקצב את פעילותם, וכן הגדירו ש

הראו דרגה המדינות ה"ראשונות" והמדינות ה"מאמצות"  2לכל סעיףאת טווח תקציבי מותר 

לא הכתיבו טווח ו ,למילוי )ולא מחייבים(סעיפי תקציב אפשריים רטו פיבינונית של גמישות בכך ש

 לכל סעיף תקציבי2 מותר 
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 המסגרת התקציביתשל כיול גמישות ה: 7טבלה 

 סעיפי תקציב ספציפיים מסגרת התקציב 

 בינונית דרגת גמישות קנדה
 

 בינונית דרגת גמישות
 

 נקבע טווח לתקציב: 
"We provide a budget range in the guidelines" 

(Chantal Abou Debs, interview 1). 

נקבעו סעיפי תקציב מוגדרים מראש אך לא חלו 
מקסימום -של מינימום  עליהם מגבלות תקציביות

(Chantal Abou Debs, interview 1) 2 

 גבוהה דרגת גמישות דנמרק
 

 בינונית דרגת גמישות
 

 מגישי הבקשה יכלו לבקש כל תקציב שראו לנכון: 

"There is no budget framework, every application 

for the establishment of a center may ask the 

amount of budget they think is necessary" (Niels 

Christian Nielsan, interview 3). 

"The centers may differ in size and mode of 

organization, depending on their subject and 

scope. Some centers become rather large during 

the grant period, employing more than 60 people 

divided into several research teams, while others 

have fewer than 15 members" (DNRF, 2010). 

נקבעו סעיפי תקציב מוגדרים מראש אך לא חלו 
 מקסימום -של מינימום עליהם מגבלות תקציביות

"There are general budget items, of personnel, 

equipment etc. there is no obligation to ask 

for any of the items, or for specific amount of 

budget for each item, but obviously 

everybody asks for these budget 

componenets" (Niels Christian Nielsan, 

interview 3). 

 בינונית דרגת גמישות גבוהה דרגת גמישות שוויץ
 

 מגישי הבקשה יכלו לבקש כל תקציב שראו לנכון: 
"A pre-proposal.. must include…. An 

approximate budget for the NCCR’s first four 

years of operation"(SNSF, 1999a, p.8) 

"NCCRs vary in size, structure, form of operation 

and annual budget according to the specific needs 

of the research theme and the structures 

necessary for an efficient transfer of knowledge 

and technology"(SNSF, 1999a, p.6) 

"The budget is not rigid and there are no 

restrictions"(Bachman, interview 4).   

נקבעו סעיפי תקציב מוגדרים מראש אך לא חלו 
 מקסימום-מינימוםשל עליהם מגבלות תקציביות 

(SNSF, 1999a, p. 10; SNSF, 1999b, p. 7)2 
"There is no obligation to request specific 

budget items and there are no min/max 

boundaries." (Bachman interview, interview 

4). 

 בינונית דרגת גמישות גרמניה
 

 בינונית דרגת גמישות
 

 נקבע טווח לתקציב: 
"The funding amounts…Clusters of excellence: € 

3 million to € 8 million each per year" (DFG, 

2006a, p. 1; also indicated by Paul Konigs, 

interview 7).   

 

 

מוגדרים מראש אך לא חלו  נקבעו סעיפי תקציב
מקסימום -של מינימום עליהם מגבלות תקציביות

(DFG, 2006b, p. 13-15)2 
בעת הגשת ההצעה היו סעיפי תקציב מוצעים2 "

מגישי ההצעות יכלו לבקש איזה סעיף תקציבי 
שירצו ולא היה הכרח לבקש תקציב לכל אחד 

מהסעיפים, אבל מאחר והם יודעים במה כרוך 
מן הסתם ביקשו תקציב לכל המחקר הם 

 (Robert Paul Konigs, interview 7 2) "המרכיבים

 נמוכה דרגת גמישות יפן
 

 נמוכה דרגת גמישות
 

 נקבע תקציב קבוע לכל מרכז מצוינות: 
"There is a fixed budget of M17$ per each center 

The budget is composed mainly from salaries and 

facilities. Since the number of researchers that 

should be hired is pre-decided, the budget 

framework is known" (Toshio, interview 8). 

נקבעו סעיפי תקציב מוגדרים מראש, וחלה עליהם 
 ,WPI) מוםמקסי-מינימוםשל מגבלה תקציבית 

2007, p. 27-28)2 
"The budget is composed mainly from 

salaries and facilities" (Toshio, interview 8). 

 נמוכה דרגת גמישות ישראל
 

 נמוכה דרגת גמישות

 נקבע תקציב קבוע לכל מרכז מצוינות: 
 מלש"ח 19"מימון ות"ת למרכז, בממוצע, יעמוד על 

מלש"ח לחמש  19לחמש שנים, ובכל מקרה לא יעלה על 
  (I-CORE, 2010d, p. 3 2) שנים"

נקבעו סעיפי תקציב מוגדרים מראש, וחלה עליהם 
 ,I-CORE) מקסימום-מינימוםשל מגבלה תקציבית 

2010d, p. 3; I-CORE, 2010c, p. 3-52) 
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 האקדמיתגמישות הכיול של המסגרת ב. 
 

מידה גבוהה יותר של גמישות  העניקוהמדינות ה"ראשונות" מעלה תובנה לפיה הנתונים ניתוח 

המדינות ה"מאמצות" וה"ממשיכות"2 בהשוואה למדינות מסגרת האקדמית, הכיול של ה

, כפי מהמדדיםאחד בנמוכה יותר מהמדינות ה"מאמצות" רק  גמישות העניקוה"ממשיכות" 

 2(0)טבלה  שיפורט להלן

המדינות עד כמה מגבילים את תחומי המחקר של מרכזי המצוינות, נמצא שבמדד הראשון, שבדק 

מדינות המאמצות ל בהשוואהשל גמישות יותר דרגה גבוהה  העניקוה"ראשונות", קנדה ודנמרק, 

להגיש בקשות להקמת מגבלה על תחומי המחקר בהם היה ניתן קבעו אף לא והממשיכות, בכך ש

מגבלה על בחירת תחומי  הטילהגרמניה לא  ,ה"מאמצות"מת זאת, במדינות לעו 2מרכזי מצוינות

קר ספציפיים , אך בשוויץ היה ניתן להגיש בקשות רק בתחומי מח)גמישות גבוהה( המחקר

בתחומי יפן היה ניתן להגיש בקשות ב ,במדינות ה"ממשיכות"2 )גמישות נמוכה( שנבחרו מראש

, ובישראל תהליך בחירת התחומים קדם (בינוניתמישות )ג פוטנציאל למחקר יישומימחקר בעלי 

)גמישות  לקול הקורא להגשת הצעות, והיה בשיתוף עם ראשי המוסדות המדעיים בישראל

  2בינונית(

שהמדינות נמצא , חוקרים חדשיםבה חייבו את המרכזים לגייס  המידה במדד השני, שבדק את

ת בינונית דרגת גמישו העניקודרגת גמישות גבוהה, המדינות המאמצות  העניקוהראשונות 

המדינות ה"ראשונות" לא חייבו כלל דרגת גמישות נמוכה2 כך,  והמדינות הממשיכות העניקו

נתנו תמריצים משמעותיים לקליטה של קליטה של חוקרים חדשים, המדינות ה"מאמצות" 

ס חוקרים חדשים והוטלו הוראות מדויקות בדבר ייגחובה להיה מדינות ה"ממשיכות" , ובחוקרים

התמריצים שהפעילו  מספר מינימום של חוקרים שמוכרחים להיקלט בכל אחד מהמרכזים2

כללה את מספר החוקרים החדשים המרכזים חלק מהערכת  -בשוויץהמדינות המאמצות היו: 

שנות פעילותו מעבר ל המרכז על סיכויי המשך פעילות שגויסו למרכז, ולהערכה זו הייתה השפעה

מימון  ובליקהמוסדות מרכזי המצוינות היוו את הכלי המרכזי באמצעותו  -בגרמניההמקוריות, ו

 לקליטת חוקרים2
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 המסגרת האקדמיתשל כיול ה גמישות: 8טבלה 

 מחויבות לקלוט חוקרים חדשים עד כמה מגבילים תחומים 

 דרגת גמישות גבוהה קנדה
 

 גבוההדרגת גמישות 
 

 ללא מגבלה על תחומי המחקר כלל: 
"It (the first call for proposals) was OPEN (to 

all fields of research) at the start" (Chantal 

Abou Debs, interview 1).  

 ללא מחויבות לקלוט חוקרים חדשים כלל:
"NO (there is no obligation to recruit new 

researchers). This was (still is) left to them to 

decide." (Chantal Abou Debs, interview 1) 

 דרגת גמישות גבוהה דנמרק
 

 דרגת גמישות גבוהה
 

 ללא מגבלה על תחומי המחקר כלל: 
"Centers can be established within and/or 

across all research areas: Humanities, Life 

Sciences, Physical Sciences, Technical 

Sciences and Social Sciences. The application 

procedure is conducted as a ―bottom-up‖ 

process, and applicants from all research fields 

may apply. " (DNRF, 2010) 

 ללא מחויבות לקלוט חוקרים חדשים כלל:
"Some centers recruit new researchers, but it is 

not obligatory" (Schroder, interview 2). 

 דרגת גמישות נמוכה שוויץ
 

 בינונית דרגת גמישות
 

  חובה להגיש הצעות רק בתחומים ספציפיים: 
"In the first round of the program, there were 

specific fields of research in which the 

applicants could apply proposals for an 

establishment of a center" (Bachman, interview 

4). 

"NCCRs should have a unifying research focus 

involving areas of research supported by the 

SNSF. Preference is given to NCCR research 

themes in the following areas, defined as 

priorities by the Swiss Federal Council: 

- Life Sciences (bio, medical and neuro 

sciences etc.) 

- Social Sciences and Humanities 

- Sustainable Development and Environment 

- Information and Communications 

Technologies." (SNSF, 1999a, p. 6)  

 :לקליטת סגלתמריצים משמעותיים יש 
"It's not obligatory to recruit new researchers. In 

practice 80% of the centers recruited new 

researchers, and it's also part of the assessment 

process- they get extra "points" if they recruit 

new researchers" (Bachman, interview 4).  

 דרגת גמישות גבוהה גרמניה
 

 בינונית  דרגת גמישות
 

 ללא מגבלה על תחומי המחקר כלל: 
"The competition was open for submission of 

proposals from all fields of research" (Paul 

Konigs, interview 7).  

 

 ש תמריצים משמעותיים לקליטת סגל:י
אחרות בהן היה ניתן לממן קליטה של  לא היו תכניות

 חוקרים חדשים:
"It's not obligatory to recruit new researchers, 

but there was a very significant incentive for that 

because there are no other programs that could 

finance the recruitment of new researchers" 

(Robert Paul Konigs, interview 7).  
לפרט את שמות החוקרים מגישי הבקשה התבקשו 

 (DFG, 2006c 2) החדשים שיקלטו במסגרת התכנית
 בינונית דרגת גמישות יפן

 
 נמוכה דרגת גמישות

 
אין קביעה של תחומי מחקר ספציפיים, אך כן נקבעה  

דרישה לתחומי מחקר המכוונים לקיום מחקר 
 יישומי: 

"A field of basic research, including one aiming 

at the transition from basic research to applied 

research… the field should be interdisciplinary, 

spanning or combining two or more of research 

 חדשים:יבות מפורשת לקלוט חוקרים קיימת מחו
"Purpose of the program.. aimed at creating 

world premier international research centers 

staffed at their core with the world's most 

leading researchers." (WPI, 2007, p. 1) 

"At all times, at least 30% of the researchers 

should be from overseas, including those on 
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areas" (WPI, 2007, p. 2). 
 

 

short stays" (WPI, 2007, p. 3) 

"the core should use the following as yardstick": 

(a) At least 10-20 world class principal 

investigators, at least 20% of whom are foreign 

researchers invited from abroad; (b) A total of at 

least 200 staff members; (c) At all times, at least 

30% of the researchers should be from overseas, 

including those on short stays (WPI, 2007, p. 3; 

Toshio, interview number 9) 

  נמוכה דרגת גמישות בינונית  דרגת גמישות ישראל

לקול הקורא קדם תהליך של בחירת תחומי המחקר  
 :להגשה ביחד עם הקהילה המדעית

נבחרו "לאחר התייעצות עם מוסדות תחומי המחקר 
, במסגרתם טיים נוספים"המחקר וגורמים רלבנ

 מוסדות יכלו להגיש הצעות להקמת מרכזי מצוינות2
לאחר קבלת הצעות לתחומי המחקר, בחרה ועדת 

נושאים בהם יוכלו להגיש הצעות  10ההיגוי לתכנית 
צוינות, כאשר הכוונה הייתה לבחור להקמת מרכז המ

 (I-CORE, 2010a 2)עשר הצעות זוכות 

 יבות מפורשת לקלוט חוקרים חדשים:קיימת מחו
תכנית מרכזי המצוינות אומצה ע"י ממשלה ישראל 

הקרויה "תכנית  1909בהחלטת ממשלה  1010במרץ 
לאומית להבאת מוחות לישראל": "מחליטים222 תכנית 

מרכזי מצוינות, תוך מתן דגש על שתכליתה יצירת 
הבאת חוקרים צעירים ומבריקים מחו"ל2 הממשלה 

רואה בהבאת אנשי מדע וטכנולוגיה ישראלים ויהודים 
מצטיינים מחו"ל ככלי מדיניות מרכזי לצורך העלאת 

 מוסדות להשכלה הגבוהה והמחקר"2  רמת המצוינות ב
 
חוקרים ( השבת מוחות: החזרת 1) יעדי התכנית: 222"

מצטיינים לארץ ככלי מרכזי לחיזוק היכולות 
 ;המחקריות והסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה2

יצירת מסה קריטית והעצמת היתרונות היחסיים ( 9)
 ,I-CORE) בתחומי מחקר נבחרים במוסדות השונים"

2010c2)   
 

קרים חדשים, רוב תקציב המרכז מיועד לקליטת חו
ולבניית המעבדה שלהם, ומגישי ההצעות התבקשו 

מסכומו מיועד לקליטת  40-29%להגיש תקציב ש 
 (I-CORE, 2010c2)חוקרים חדשים 

 

 הארגוניתגמישות הכיול של המסגרת ג. 
 

דינות מגמה לפיה מנמצאה שני מדדים )הראשון והשלישי( בתוצאות לפיהן העלה נתונים ניתוח ה

דרגת גמישות נמוכה יותר, כלומר הן העניקו בזמן שהקימו מרכזי מצוינות בשלב מאוחר יותר 

בשני המדדים האחרים )השני  2במסגרת הארגונית בבירור יותר מהו כיול כלי המדיניות והגדיר

 2(3)טבלה  בין שלושת הקבוצות של המדינותעקבית והרביעי( לא נמצאה מגמה 

מספר שנות פעילות המרכזים, נמצאה דרגה גבוהה של גמישות בכל  הגבלתבמדד הראשון, 

 טילה הגבלה זושה , שהייתה המדינה היחידהמהמדינות ה"ממשיכות" שראלהמדינות, פרט לי

חובה שלמרכז יהיו שותפים  כל המדינותבשנמצא  ,חיוב לשותפים דד השני,במ 2)גמישות נמוכה(

דרגת גמישות גבוהה  העניקהאשר  מהמדינות ה"ראשונות",, פרט לדנמרק )דרגת גמישות נמוכה(

חיוב לרכישת ציוד במדד השלישי, כיוון שאין זה חובה שלמרכזים בדנמרק יהיו שותפים2 

חייבו את  בזמןשמדינות שהקימו את מרכזי המצוינות בשלב יותר מאוחר נמצא , תשתיתי

מדינות שהקימו את המרכזים קודם  , לעומת)גמישות נמוכה יותר( המרכזים לרכוש ציוד תשתיתי

דרגה גבוהה של גמישות ולא חייבו רכישת ציוד תשתיתי,  העניקוכך המדינות ה"ראשונות" לכן2 
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דרגה גבוהה של גמישות ולא חייבה רכישת ציוד תשתיתי,  העניקהשוויץ  -"מאמצות"במדינות ה

2 דרגה בינונית של גמישות כיוון שישנו תמריץ לרכישת ציוד תשתיתי העניקהואילו גרמניה 

דרגה נמוכה של גמישות2  העניקוולכן  חייבו לרכוש ציוד תשתיתי ה"ממשיכות"המדינות ו לבסוף,

נימלית שעל המרכז לתקצב לצורך גדירה מהי ההשקעה המיה , מהמדינות הממשיכות, אףישראל

דרגת , אין מגמה ברורה של י ספר מובנים לדוקטורטחיוב להקמת בתהאחרון,  במדד2 כך

ספר -הקמה של בתי אשונות" והמדינות ה"ממשיכות" לא חייבו2 בעוד שהמדינות ה"רהגמישות

חייבו הקמת בתי ספר לדוקטורט )גמישות , המדינות ה"מאמצות" (גבוהה)גמישות  לדוקטורט

 נמוכה(2

 המסגרת הארגוניתשל כיול גמישות ה: 9טבלה 

מספר שנות ל עהגבלה  
 פעילות

מסגרת הקמת  ציוד תשתיתי מספר שותפים
 דוקטורט  ללימודי

  גבוהה דרגת גמישות קנדה
 

 ה גבוה דרגת גמישות דרגת גמישות נמוכה
 

 גבוהה דרגת גמישות
 

הגבלה נמוכה על מספר  
 שנות הפעילות:

"The NCE-Networks at 

first received funding 

for up to two 7-year 

cycles. Since 2007 – 5 

year funding, with the 

possibility of renewing 

for up to two further 

cycles of five years" 

(NCE, 2011b, 2011c) 

 
 חיוב לשותפים:

"The Networks link 

teams of researchers 

from universities, 

industry and government, 

allowing them to share 

skills and resources and 

collaborate" (Federal 

budget news, p.3). 

 

"It was always needed to 

have partners outside 

academia" (Chantal 

Abou Debs, interview 

1).   

 אין חיוב אין חיוב
  

 ה גבוה דרגת גמישות דנמרק
 

  גבוהה דרגת גמישות הגבוה דרגת גמישות
 

  גבוהה גמישות דרגת
 

הגבלה נמוכה על מספר  
 שנות הפעילות:

"Until 2009, centers 

were established for a 

five-year period with 

the possibility of an 

additional five years... 

Starting with this round 

of applications... 

extending the first 

period to six years 

while maintaining 10 

years as the maximum 

length of a center grant 

 
 אין חיוב לשותפים:

"There is one applicant 

for each proposal, who 

represent himself or a 

group of researchers. A 

contract is made with the 

university.. and they can 

add partners as they like" 

(Niels Christian Nielsan, 

interview 3).  

"The centers may differ 

in size and mode of 

organization, depending 

אין חיוב לרכישת ציוד 
 תשתיתי

"There were cases in 

which the centers 

requested funding for 

infrastructure, although 

there is no explicit 

funding for 

infrastructure in the 

centers" (Schroder, 

interview 2).  

אין חיוב להקמת בית ספר 
 מובנה לדוקטורט:

"There is no fixed 

formula for creating a 

CoE.. no restrictions 

and obligations."
11

  

"Centers that are big 

enough open a graduate 

school" (Schroder, 

interview 2). 
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(DNRF, 2010, p. 5).  on their subject and 

scope".10 

 

  גבוהה דרגת גמישות שוויץ
 

 נמוכה דרגת גמישות
 

  גבוהה דרגת גמישות
 

 נמוכה דרגת גמישות
 

הגבלה נמוכה על מספר  
 שנות הפעילות:

The initial commitment 

will be for four years 

with a potential 

prolongation to ten 

years (SNSF, 1999a, p. 

13). 

 חיוב לשותפים:
"בכל מרכז שותפים מספר 

מוסדות222 אין מספר 
מינימום של מוסדות" 

(Bachman, interview 2) 
 

אחד מהקריטריונים 
 לשיפוט:

"Merit Review Criteria: 

… Criterion D - 

Knowledge and 

Technology Transfer: ..  

Involvement and role of 

institutions outside 

academia in the design 

phase and in running the 

NCCR." (SNSF, 1999a, 

p.13). 

 יש חיוב  אין חיוב
"Full proposals.. must 

include: .. 4. Education/ 

Training… Information 

on the NCCR’s impact 

on education and 

training. Plans for 

attracting doctoral, 

post-doctoral students 

and young 

investigators. Special 

measures for their 

training (graduate 

colleges, etc.). Impact 

on teaching at the 

Home Institution 

(lectures, seminars 

etc.). (SNSF, 1999a, p. 

9). 
אחד מהקריטריונים 

 לשיפוט הינו:
"Merit Review Criteria 

:.. Criterion E - Impact 

on Education/Training 

and the Advancement 

of Women: 

-Impact of the NCCR’s 

activity on teaching and 

training. 

-Instruments and 

measures for the 

education and 

formation of doctoral 

and post-doctoral 

students and young 

investigators (graduate 

colleges, 

interdisciplinary 

graduate degree 

programmes, summer 

schools etc.)." (SNSF, 

1999a, p. 12).  

  גבוהה דרגת גמישות גרמניה
 

 בינונית דרגת גמישות נמוכה דרגת גמישות
 

 דרגת גמישות נמוכה
 

הגבלה נמוכה על מספר  
 שנות הפעילות:

 9+ הארכה אפשרית לעוד 9
 (DFG, 2006a, p. 3) שנים

 
 חיוב לשותפים:

"One university applies 

on behalf of a group of 

institutions" (Paul 

Konigs, interview 7).  

"The cooperation with 

 יש תמריץ
בהגשת ההצעה יש לפרט 
את רשימת הציוד שעולה 

אלף יורו  190-מתחת ל
לפרטי, וכן רשימה של 

-ציודים שעולים למעלה מ
אלף יורו לפריט  190

(DFG, 2006b, p. 13 2) 

 יש חיוב
"Each cluster is 

expected to include 

specific plans for their 

graduate students, and 

in that sense each 

cluster implicitly 

                                                                                                                                            
11
 שם 

10
 DNRF, What is a Center of Excellence, http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2/what-is-a-center-of-

excellence/ (accessed 20.1.2013). 

http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2/what-is-a-center-of-excellence/
http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2/what-is-a-center-of-excellence/
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external partners is part 

of the funding scheme" 

(Oliver Wiegner, 

interview 6).  
תעשיה וגורמים פרטיים 

ת שותפים יכולים להיו
במרכז, ולהשתתף במימונו 

(DFG, 2006c, p. 13 2) 
 

"Participating institutions 

(universities and non-

universities:…" (DFG, 

2006b, p. 18). 

 

 
 

contains a graduate 

school" (Klaus 

Wehrberger, interview 

5). 
 

  גבוהה דרגת גמישות יפן
 

 דרגת גמישות נמוכה לא רלוונטי
 

 גבוהה דרגת גמישות
 

הגבלה נמוכה על מספר  
 שנות הפעילות:

"Implementation 

period: 10 years, with 

possible 5-year 

extension" (WPI, 2007, 

p.1).   

"Extension will be 

granted to centers 

showing excellent 

results" (Toshio, 

interview 9). 

 
 חיוב למוסד אחד:

מדובר על מוסד אחד שיקים 
מרכז מחקר בינלאומי 

נשיא (, 1002)הנחיות להצעה 
האוניברסיטה מגיש את 

 Toshio, interviewהצעה )

92) 

 יש חיוב
"To ensure that top-

caliber researchers 

from around the world 

can comfortably 

devote themselves to 

their research in a 

competitive 

international 

environment, measures 

such as following 

should be taken: 

…Provide equipment 

and facilities, including 

laboratory space, 

appropriate to a top 

world-level research 

center" (WPI, 2007, 

p.4).   

 אין חיוב

 הנמוכ דרגת גמישות ישראל
 

 הנמוכ דרגת גמישות
 

 הנמוכ דרגת גמישות
 

 הגבוה דרגת גמישות
 

גבלה גדולה על מספר ה 
שנות  9 -שנות הפעילות

לא ידוע אם פעילות, כאשר 
 תהיה הארכה2 

כניות מחקר )עד ומימון ת"
 ,I-CORE" )לחמש שנים(

2010a, p. 2 2) 

 חיוב לשותפים:
מרכז מצוינות חייב להיות 
מורכב משיתוף פעולה של 

 יותר ממוסד אחד2
סוגי מוסדות שיכולים לשתף 
פעולה במסגרת התכנית הם 

למשל אוניברסיטאות 
ומכללות, בתי חולים, מכוני 

  ,I-CORE, 2010aמחקר )

p. 2)2 

 :יש חיוב
בהנחיות המפורטות 

להגשת הצעה מלאה צוין 
מהו התקציב המותר, 

כאחוז מסך כל תקציב 
המרכז, אשר מחויב להיות 

מיועד למימון ציוד 
 ,I-CORE) תשתיתי

2010c)2 

 אין חיוב 
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רואים מגמה עקבית של של גמישות הכיול מדדים בחמישה מתוך שמונה ניתן לראות כי , לסיכום

בהשוואה  במדינות שהקימו את מרכזי המצוינות בשלב מאוחר יותר ירידה בגמישות הכיול

ובמדד  מגמה מעורבתבשני מדדים רואים  ,למדינות שהקימו את המרכזים בשלב מוקדם יותר

שני מדדי גמישות הכיול, במסגרת התקציבית, ניתן לראות כי , כך 2עקבית אחד לא רואים מגמה

 מגמה עקבית של ירידה בגמישות הכיול , הראוסעיפי התקציבאת היקף התקציב ואשר בחנו את 

 במדינות שהקימו את מרכזי המצוינות בשלב מאוחר יותר2 

חדשים החוקרים הקליטת  שבחן אתמתוך שני מדדי גמישות הכיול, המדד במסגרת האקדמית, 

ראה תחומי המחקר האת  ידה בגמישות הכיול, ואילו המדד שבחןהראה מגמה עקבית של יר

דרגה גבוהה  העניקו ה"ראשונות"בעוד המדינות כך, במדד זה,  מגמה מעורבת של גמישות הכיול2

, של גמישות נמוכה )שוויץ( וגבוהה )גרמניה(דרגה העניקו  מדינות ה"מאמצות"השל גמישות, 

את דרגת הגמישות  ניתן להסביר והמדינות ה"ממשיכות" העניקו גמישות בינונית )יפן וישראל(2

בהתחשב  הנמוכה שנמצאה בשוויץ, נוכח הגבלת תחומי המחקר בהם היה ניתן להגיש הצעות,

כפי שהעיד 2 ית עוד בטרם יציאת הקול הקוראבלחץ הפוליטי אשר היה מופעל על יוזמי התכנ

(, על מנת לגייס את התמיכה הציבורית ואת התקציב המבוקש 4מנהל התכנית )ראיון מספר 

 לתכנית, היה צורך להקדיש בשלב ראשון את הקמת המרכזים לתחומי מחקר מובילים2 

שתיתי הראו הציוד התשבחן את מדד השנות הפעילות ושבחן את מדד הבמסגרת הארגונית, 

השותפים הראה שבחן את קיום מדד ה2 לעומת זאת, של ירידה בגמישות הכיול מגמה עקבית

דרגת גמישות נמוכה עבור כל המדינות פרט לדנמרק, הנמנית במדינות ה"ראשונות", שהראתה 

במדד  2אינדיקציה למגמה היורדת אותה זיהינו בכל שאר המדדים בכך ישנהדרגת גמישות גבוהה2 

את הקמת מסגרת ללימודי דוקטורט נמצאה מגמה לא עקבית כיוון שבעוד שהמדינות  שבחן

העניקו דרגת גמישות נמוכה, המדינות ה"מאמצות" )שוויץ וגרמניה( ה"ראשונות" וה"ממשיכות" 

ע ניתן להסביר מדוט ולכן העניקו דרגת גמישות נמוכה2 ורחייבו הקמת מסגרות ללימודי דוקט

לפיה במרכזי המצוינות בעובדה ללימודי דוקטורט ים מסגרות המדינות ה"ממשיכות" להק חייבו

, מיד 1000-מדובר בשתי מדינות אירופיות אשר הקימו את מרכזי המצוינות בתחילת שנות ה

תהליך בולוניה 2 1333יחד עם מדינות אירופיות נוספות, על הסכם בולוניה בשנת  לאחר חתימתן

, וכך ביקשו אותן המדינות לקיים מסגרות ם הנלמדים בכל מדינות אירופהעסק בהאחדת התארי

2 ישראל, הנמנית בין המדינות לימודים מחקריים ברמה גבוהה ואחידה ליתר  מדינות אירופה
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 12אך בקשותיה נדחו2 1000-ו 1002ה"ממשיכות", הגישה את מועמדותה להצטרף לתהליך בשנים 

לימודי דוקטורט אירופה ניכרת בשנים האחרונות מגמה להנהיג בניתן לציין בהקשר זה שכמו כן, 

ממצאים אלו  213בתי ספר חדשים ללימודים מתקדמיםלהקים ו, מוְבנים בדומה לדגם האמריקאי

מדגישים כי גורמים נוספים, ובעיקר גורמים מקומיים, יכולים להשפיע על השתנותה של גמישות 

מגמה לפיה גמישות צביעים הממצאים בבירור על מהכיול לאורך תהליך הדיפוזיה2 עם זאת, 

 עם התקדמות תהליך הדיפוזיה2הכיול הולכת ומצטמצמת 

  

                                                 
12
 http://che.org.il/?page_id=451 (accessed 23.12.2013.) תהליך בולוניה, אתר המועצה להשכלה גבוהה2 
13
פרופ' שרה גורי רוזנבליט, השכלה גבוהה בתקופת מעבר2 אתר הסתדרות המורים2  

CategoryID=940&ArticleID=6250http://www.itu.org.il/? 

http://che.org.il/?page_id=451
http://www.itu.org.il/?CategoryID=940&ArticleID=6250
http://www.itu.org.il/?CategoryID=940&ArticleID=6250
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 מסקנות והמלצות

דיפוזיה של בהתמקדות אודות דפוזיה, מתוך הממצאי המחקר הנוכחי תורמים למחקר הקיים 

האופן  כלי המדיניות ולא בתהליך הכללי של הדיפוזיה2 יתרה מכך, הם מעלים תובנה בדבר כיול

 מסקנותשתי המחקר מצביע על 2 אחרתלממדינה אחת  המעבר עםבו כלי מדיניות משתנה ומכויל 

בעל גמישות רבה נוטה להיות  לראשונהשימוש עושים בו כלי מדיניות כיול  2 ראשית,עיקריות

יותר גדול מקום  ניתןואופן ההפעלה שלו, עיצוב הכלי אינו מכתיב במידה רבה את כלומר,  2יותר

 ,מאומץ על ידי מדינות נוספותהמדיניות ככל שכלי שנית, 2 הכלי את המיישמיםשל  םלשיקול דעת

את אותו כלי  מיישמותככל שמדינות רבות , כךעם הזמן2  לפחות ופחות גמישהכיול שלו הופך 

כלי במידה רבה יותר את האופן בו להכתיב  נוטות בהן מתרחשת הדיפוזיה , המדינותמדיניות

מקורות להשוואה על  ושלידע הסבר אפשרי לתופעה זו היא הצטברות של  2ופעלמהמדיניות 

2 הידע המצטבר והמספר הגדל של מקורות ההשוואה מביא למידת כלי המדיניות בו הופעלאופן ה

ברמה המופשטת יותר מדינות שאימצו את כלי המדיניות כך, 2 גמישות נמוכה יותר בכיול הכלי

מגמישות  תרעווג, תוך שהן כללי ההפעלה שלו שלו, כלומר את את הכיולשלו, בעצם מאמצות גם 

ניתן להציע כי ככל שכלי מאומץ על ידי יותר ויותר מדינות, הוא הופך להיות יותר 2 הכליכיול 

 בגמישות שהולכת ופוחתת2 מכוייל, ולכן "evidence based"ויותר 

בתהליך מעבר של כלי עם הטענה אודות תהליך הדיפוזיה, לפיה  עולה בקנה אחדממצא זה 

 מדיניות ממדינה למדינה, כל מדינה "מעתיקה" את המדיניות כפי שיושמה קודם לכן ומוסיפה

   (Weyland, 2005, 20072היבטים ייחודיים משלה )

נוטות ל"היכנס בעצם מדינות ממצאי המחקר מראים אמפירית כי לאורך תהליך דיפוזיה 

אשר מימדיה הופכים יותר ויותר צרים עם הזמן2 כלומר, מדינות אליהן מחלחל כלי  לקופסא"

ולכן גמישות הכיול מצטמצמת ואופי היישום , בכיול הכלי תוספתייםשינויים  מבצעות המדיניות

לקונטקסט המדיניות להתאים את כלי כך, תהליך הדיפוזיה מקטין את היכולת הופך קשיח יותר2 

ממצא זה אודות כיול הכלי, מחזק טענה דומה בדבר הדיפוזיה של  2בו מיישמים אותו הספציפי

 כי (1002-ו 1009) Weyland "גלים של דיפוזיה", טוען-להמכניזם של כלי המדיניות2 בהתייחס 

 אותה, מאמצות את שוניםמדינות רבות בעלות מאפיינים כלכליים, חברתיים ופוליטיים 

, בגל ההפרטה של הפנסיות ותתמקדהה הוא מדגים טענה זו תוך2 במהלך גל של דיפוזיה המדיניות

במדינות אמריקה הלטינית, ולאחר מכן התפשט למדינות מזרח אירופה עד  00-החל בשנות האשר 
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עם התקדמות  מדיניותאת האימצו שמדינות ה ,Weylandכך, לטענת 2 המוקדמות 1000-שנות הל

מידת להשפיע על  ובכלל זה מימדים שהיו יכולים, ומגווניםבממדים רבים זו מזו , שונות הדיפוזיה

  14לאותה המדינה2 )הפרטת הפנסיה(המדיניות כלי התאמת 

על ידי גם  להיות מוסברתיכולה שהשונות בין המדינות  הנעוצה בכךעיקרית  למחקר מגבלה

, במילים אחרות2 למדינה מסוימת או ספציפייםשיקולים מקומיים גורמים נוספים, כמו לדוגמא 

, הגבילו את משיכותאמצות או משהן משמדינות קיימת אפשרות כי גורמים אחרים מביאים לכך 

נה, ולכן הגמישות מקומיות ומשיקולים ספציפיים של אותה המדינסיבות גמישות הכיול בשל 

למשל גמישות הכיול כך הצטמצמה לא כפועל יוצא של תהליך הדיפוזיה אלא מנסיבות מקומיות2 

הנמוכה של המסגרת התקציבית במדינות שהקימו בשלב מאוחר יותר את המרכזים, יכולה לנבוע 

פים יחד עם זאת, גם אם גורמים נוס2 )כמו בישראל( מנסיבות של מחסור במשאבים תקציביים

השפיעו על התהליך, הממצאים מציעים כי עם התקדמות תהליך הדיפוזיה גמישות הכיול הולכת 

 ומצטמצמת2

, בעולםהשכלה גבוהה מדיניות בתחום כמה הרווחת לפיה חממצא זה עולה בקנה אחד גם עם ה

 ,Lemola, 2002; Dill) מדינות אחרותבשל הסתמכות על ניסיון בינלאומי ניכרת מידה רבה 

מדינות לומדות  בהם נים הספציפייםאופהאת יבחן אשר  במחקר המשךהחשיבות  ,מכאן(2 1997

התפתחות הכיול לבחון את חשוב לכן,  האחת מן השנייה ומאמצות כלי מדיניות של מדינה אחרת2

בשדות מחקר וכלי מדיניות נוספים, ועל פני טווחי זמן שונים2  בכלל, וגמישות הכיול בפרט, גם

הקשר בין גמישות הכיול לאפקטיביות כלי המדיניות, והאם מעבר של את  נוסף יוכל לבחוןמחקר 

מחקר מסוג זה הינו כלי מדיניות אשר גמישותו הצטמצמה יהיה אפקטיבי יותר בהשגת יעדיו2 

מעטים המחקרים בתחום הדיפוזיה העוסקים בשאלה האם הדיפוזיה מובילה חשוב, שכן 

הבנה מעמיקה יותר אודות תהליך  15(Marsh and Sharman, 20092) להעברת מדיניות אפקטיבית

הדיפוזיה ברמה של כיול מדיניות תוכל לתרום משמעותית לפיתוח ועיצוב כלי מדיניות עתידיים 

 לשכלול תהליכי הלמידה מניסיונן של מדיניות אחרות2 ו

  

                                                 
14

כך הרפורמה בפנסיות התפשטה לא רק למדינות בעלות תעשיה גדולה ומעמד עובדים חזק ומאורגן )כמו בגרמניה(,  
לא רק במדינות בעלות כוח  אלא גם במדינות ללא מאפיינים אלו )דוגמת אורוגווי(2 באופן דומה, המדיניות התפשטה

עבודה פורמאלי גדול שיכול היה להצטרף לקרנות הפנסיה )כמו צ'ילה וארגנטינה(, אלא גם במדינות בהן רוב כוח 
 סלבדור(2  -העבודה היה לא פורמאלי ופוטנציאל השוק של הפנסיה היה נמוך )כמו בוליביה ואל

15
 Salamon (1001 'אמר שניתן להעריך כלי112, עמ ,)  :אפקטיביות, יעילות, הון מדיניות על פי חמישה קריטריונים

 2עצמי, יכולת ניהול ולגיטימציה
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 נספחים

 מוביליות של חוקרים בעלי תפוקות מחקר גבוהות  :1נספח 

 OECD( ,1003)2מקור: 

 מרכזי המצוינות במדינות שונות בעולם הפניות של  :2נספח 

שנת הקמת 
המרכזים 
 הראשונים

 הפניה הגוף המקים שם  מדינה

 Networks of קנדה 1303

Centres of 

Excellence 

(NCE) 

Natural Sciences 

and Engineering 

Research Council 

(NSERC); the 

Canadian Institutes 

of Health Research 

(CIHR);  

and the Social 

Sciences and 

Humanities 

Research Council 

(SSHRC). 

Networks of Centers of Excellence 

of Canada, "NCE Program" 

http://www.nce-

rce.gc.ca/Programs-

Programmes/NCE-

RCE/Index_eng.asp 

 Science and ארה"ב 1303

Technology 

Centers (STCs) 

The National 

Science Foundation 

(NSF( 

National Science Foundation 

(NSF), "Science and Technology 

Centers (STCs): Integrative 

Partnerships". 

http://www.nsf.gov/od/iia/programs

/stc/ 

 CoE Program Danish National דנמרק 1331

Research 

Danish National Research 

Foundation, "Centers of 

http://www.nce-rce.gc.ca/Programs-Programmes/NCE-RCE/Index_eng.asp
http://www.nce-rce.gc.ca/Programs-Programmes/NCE-RCE/Index_eng.asp
http://www.nce-rce.gc.ca/Programs-Programmes/NCE-RCE/Index_eng.asp
http://www.nce-rce.gc.ca/Programs-Programmes/NCE-RCE/Index_eng.asp
http://www.nsf.gov/od/iia/programs/stc/
http://www.nsf.gov/od/iia/programs/stc/
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Foundation 

(DNRF)  

Excellence"  

http://dg.dk/en/centers-of-

excellence-2/ 
 Special אוסטריה 1331

Research 

programmes 

The Austrian 

Science Fund 

(FWF) 

The Austrian Science Fund (FWF), 

" Special Research Programs 

(SFB)" 

http://www.fwf.ac.at/en/projects/sfb

.html 
 Centres of פינלנד 1339

Excellence in 

research (CoE) 

Academy of 

Finland 

Academy of Finland, "Centers of 

Excellence – Spearheading 

Science" http://www.aka.fi/en-

GB/A/Programmes-and-

Cooperation/Centres-of-

Excellence-/ 
 Gravitation הולנד 1332

Centers  

(previously 

existed under 

BRUCHURE 

"Bonus 

incentive 

scheme for 

research 

schools") 

The Dutch Ministry 

for Education, 

Culture and 

Science (OCW) 

Netherlands Organization for 

Scientific Research (NWO), 

"Gravitation Centers", 
 

http://www.nwo.nl/en/funding/our-

funding-

instruments/nwo/gravitation/gravita

tion.html 

 the Swiss שוויץ 1001

Centres of 

Competence in 

Research 

(NCCR) 

the Swiss National 

Science Foundation 

(SNSF) 

Swiss National Science Foundation, 

"National Centres of Competence 

in Research NCCR" 

http://www.snf.ch/E/targetedresearc

h/centres/Pages/default.aspx 

 Norwegian נורבגיה 1001

Centers of 

Excellence 

(SFF) 

The Research 

Council of Norway 

The Research Council of Norway, 

"About the CoE Scheme" 

http://www.forskningsradet.no/prog

nett-

sff/About_the_CoE_scheme/12240

67001878 
 ARC Centers of אוסטרליה 1009

Excellence 

Australian 

Research council 

(ARC) 

Australian Research Council, "ARC 

Centers of Excellence" 

http://www.arc.gov.au/ncgp/ce/ce_

default.htm 
 Linnaeus שבדיה 1002

Environments  

The Swedish 

research council 

VR 

VR, " Linnaeus Environments", 

http://www.vr.se/inenglish/research

supported/researchenvironments/lin

naeusenvironments.4.41c4c50b119

5b50750780009428.html 
 the SFI Strategic אירלנד 1002

Research 

Clusters 

Programme 

Science Foundation 

Ireland (SFI) 

Science Foundation Ireland, "SFI 

Strategic Research Clusters", 

http://www.sfi.ie/investments-

achievements/investments/sfi-

http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2/
http://dg.dk/en/centers-of-excellence-2/
http://www.fwf.ac.at/en/projects/sfb.html
http://www.fwf.ac.at/en/projects/sfb.html
http://www.aka.fi/en-GB/A/Programmes-and-Cooperation/Centres-of-Excellence-/
http://www.aka.fi/en-GB/A/Programmes-and-Cooperation/Centres-of-Excellence-/
http://www.aka.fi/en-GB/A/Programmes-and-Cooperation/Centres-of-Excellence-/
http://www.aka.fi/en-GB/A/Programmes-and-Cooperation/Centres-of-Excellence-/
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/gravitation/gravitation.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/gravitation/gravitation.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/gravitation/gravitation.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/gravitation/gravitation.html
http://www.snf.ch/E/targetedresearch/centres/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/E/targetedresearch/centres/Pages/default.aspx
http://www.forskningsradet.no/prognett-sff/About_the_CoE_scheme/1224067001878
http://www.forskningsradet.no/prognett-sff/About_the_CoE_scheme/1224067001878
http://www.forskningsradet.no/prognett-sff/About_the_CoE_scheme/1224067001878
http://www.forskningsradet.no/prognett-sff/About_the_CoE_scheme/1224067001878
http://www.arc.gov.au/ncgp/ce/ce_default.htm
http://www.arc.gov.au/ncgp/ce/ce_default.htm
http://www.vr.se/inenglish/researchsupported/researchenvironments/linnaeusenvironments.4.41c4c50b1195b50750780009428.html
http://www.vr.se/inenglish/researchsupported/researchenvironments/linnaeusenvironments.4.41c4c50b1195b50750780009428.html
http://www.vr.se/inenglish/researchsupported/researchenvironments/linnaeusenvironments.4.41c4c50b1195b50750780009428.html
http://www.vr.se/inenglish/researchsupported/researchenvironments/linnaeusenvironments.4.41c4c50b1195b50750780009428.html
http://www.sfi.ie/investments-achievements/investments/sfi-strategic-research-clusters.html
http://www.sfi.ie/investments-achievements/investments/sfi-strategic-research-clusters.html


36 

 

(SRCs) strategic-research-clusters.html 

 Clusters of גרמניה 1002

Excellence  

German Research 

Foundation (DFG), 

German Council of 

Science and 

Humanities (WR) 

DFG, Excellence Initiative, 

http://www.excellence-

initiative.com/excellence-initiative 

 The Research סינגפור 1002

Centres of 

Excellence 

(RCEs) 

National Research 

Foundation and the 

Ministry of 

Education 

Singapore National Academy of 

Sciences, "Science Research in 

Singapore", 

http://snas.org.sg/research/ 

 World premier יפן 1002

international 

research center 

initiative (WPI) 

The ministry of 

Education, Culture, 

Sports, Science and 

Technology 

(MEXT) 

Japan Society for the Promotion of 

Science, WPI, 

http://www.jsps.go.jp/english/e-

toplevel/index.html  

 Israeli Centers ישראל 1011

of Research 

Excellence (I-

CORE) 

the Planning and 

Budgeting 

Committee of the 

Council for Higher 

Education, and the 

Israel Science 

Foundation 

I-CORE, http://www.i-core.org.il/ 

 

  

http://www.sfi.ie/investments-achievements/investments/sfi-strategic-research-clusters.html
http://www.excellence-initiative.com/excellence-initiative
http://www.excellence-initiative.com/excellence-initiative
http://snas.org.sg/research/
http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/index.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/index.html
http://www.i-core.org.il/
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12 CORE-I (a1011 ,)תכנית מרכזי המצוינות ,core.org.il/-http://www.i 

 קולות קוראים: 12

a2 I-CORE (b1011 ,)ות"ת/מל"ג2גל שני -קול קורא להגשת הצעות מלאות , 

b2 I-CORE (c1011 ,)ות"ת/מל"ג2גל שני -קול קורא להגשת הצעות מקדמיות , 

c2 I-CORE (a1010 ,) ות"ת/מל"ג2גל ראשון -קול קורא להגשת הצעות , 

d2 CORE-I (b1010 ,) תחומי המחקראופן בחירת ,-http://www.i
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d2 I-CORE (d1010 ,)ות"ת/מל"ג2גל ראשון -הנחיות מפורטות להגשה , 
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40 

 

 

9. Dr. Toshio Kuroki, (Face-to-face interview), Program Director, the World Premier 

International Research Center Initiative (WPI), Society for the Promotion of Science 

(JSPS), Japan, 20.5.13 

 

 רשימת ספרות:

Aksnes, D., Benner, M., Borlaug, S.B., Hansen, H.F., Kallerud, E., Kristiansen, E., Langfeldt, 

L., Pelkonen, A., Sivertsen, G., (2012), "Centres of Excellence in the Nordic Countries; A 

Comparative Study of Research Excellence Policy and Excellence Centres Schemes in 

Denmark, Finland, Norway and Sweden", Nordic Institute for Studies in Innovation, 

Research and Education (NIFU), Working Paper 4/2012. 

 

Anderson, C. W. (1977). Statecraft: An introduction to political choice and judgment. New 

York: John Wiley and Sons.   

 

Auriol, L., (2010), "Careers of Doctorate holders: employment and mobility patterns", OECD 

STI Working paper 2010/4.  

 

Auriol, L., (2007), "Labour market characteristics and international mobility of doctorate 

holders: results for seven countries", OECD science, technology and industry working papers 

2007/2. OECD Publishing.  

 

Baumgartner, F.R., and Jones, B.D., (1991), "Agenda dynamics and policy subsystems", The 

Journal of Politics, 53(4), 1044–1074. 

 

Baumgartner, F.R., and Jones, B.D., (Eds), 2002, Policy Dynamics, Chicago: University of 

Chicago Press. 
 

Bendor, J., (1995), "A model of muddling through", American Political Science Review, 

89(4), 819-840. 

 

Berry, F.S., Berry. W.D., (1990), “State Lottery Adoptions as Policy Innovations:  An Event 

History Analysis”, American Political Science Review, 84(2), 395–415. 

 

Braun, D., and Gilardi, F., (2006), "Taking ‘Galton's Problem’ Seriously: Towards a Theory 

of Policy Diffusion", Journal of Theoretical Politics, 18, 298-322. 

 

Case, A.C., Hines J.R., Rosen, H.S., (1993), “Budget Spillovers and Fiscal Policy 

Interdependence: Evidence from the States”, Journal of Public Economics, 52, 285–307. 

 

Cashore, B., and Howlett, M., (2007), "Punctuating Which Equilibrium? Understanding 

Thermostatic Policy Dynamics in Pacific Northwest Forestry", American Journal of Political 

Science, 51(3), 532–551. 

 

Cervantes, M., and Goldstein, A., (2006), "International Mobility of Talent: The Challenge 

for Europe", Science and Technology for Development Conference, Maastricht, March 7-8, 

2006.  

 

CIA (2012), "The World FactBook", available on: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  [accessed on: 11.8.12] 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


41 

 

Corbin, J., and Strauss, A., (1990), "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and 

Evaluative Criteria", Qualitative Sociology, 13(1). 

 

Dill, D.D., (1997), "Higher education markets and public policy", Higher Education 

Policy,10(3-4), 167-185. 

 

Dolowitz, D.P., and Marsh, D., (2000), "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer 

in Contemporary Policy-Making", Governance, 13(!), 5-24. 

 

Empirica GmbH (2005) “Post-Docs in the Life Science” Paper prepared for the NetReAct 

project. Dowloadable at: www.netreact-eu.org/documents/NetreactDeliverable1.3.pdf 

 

Giannoccolo, P., (2005), ""Brain Drain Competition" Policies in Europe: a Survey", Working 

Papers 534, Dipartimento Scienze Economiche, Universita' di Bologna. 

  

Gilardi , F., (2012), "Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies", published in 

Carlsnaes, W., Risse, T., and Simmons, B., (eds) (2012), Handbook of International 

Relations, Thousand Oaks, SAGE Publications, p. 453-477. 

 

Gilardi , F., Füglister K., Luyet, S., (2009), " Learning From Others:  The Diffusion of 

Hospital Financing Reforms in OECD Countries", Comparative Political Studies, 42(4), 549-

573. 

 

Glaser and Strauss (1967), The Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine. 

 

Graham, E., Shipan, C.R., Volden, C., (2008),"The Diffusion of Policy Diffusion Research", 

unpublished, The Ohio State University and The University of Michigan. 

 

Gray, V., (1973), “Innovation in the States: A Diffusion Study” American Political Science 

Review, 67, 1174–85. 

 

Hall, P., (Ed.), (1989), "The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across 

Nations", Princeton: Princeton University Press. 

 

Hayes, M., (1992), "Incrementalism and Public Policy", New York: Longman. 
  

Hentsra, D., (2011), "The Dynamics of Policy Change: A Longitudinal Analysis of 

Emergency Management in Ontario, 1950–2010", the journal of policy history, 23(3), 2011. 

 

Hercog, M., Siege, M., (2011), "Promoting Return and Circular Migration of the Highly 

Skilled", UNU‐MERIT Working Paper Series No. 2011-015  

 

Hood, C., (1986), The Tools of Government, Chatham: Chatham House. 

 

Howlett, M., (2009), "Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level 

nested model of policy instrument choice and policy design", Policy Sci, 42, 73–89. 

 

Howlett, M., and Cashore, B., (2009), "The Dependent Variable Problem in the Study of 

Policy Change: Understanding Policy Change as a Methodological Problem", Journal of 

Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 11(1), 33-46. 

 

Howlett, M., Ramesh, M., (1993), "Patterns of Policy Instrument Choice: Policy Styles, 

Policy Learning and the Privatization Experience". Policy Studies Review, 12, 3-24. 

 

http://www.netreact-eu.org/documents/NetreactDeliverable1.3.pdf
http://ideas.repec.org/s/bol/bodewp.html
http://ideas.repec.org/s/bol/bodewp.html


42 

 

Howlett , M., (2005), "What is a Policy Instrument? Tools, Mixes and Implementation Style" 

in Eliadis, F.P., Hill, M.M, and Howlett, M., (ed) Designing Government: From Instruments 

To Governance, McGill-Queen's University Press, 31-50. 

 

Howlett, M., Kim, J., Weaver, P., (2006), "Assessing Instrument Mixes through Program- and 

Agency-Level Data: Methodological Issues in Contemporary Implementation Research", 

Review of Policy Research, 23 (1), 129-151. 

 

Hunter, R.S., Oswald, A.J., Charlton, B., (2009), "The Elite Brain Drain", Economic Journal, 

119, 231-251. 

 

Jordan, A., Wurzel, R., Zito, A., (2003), "How 'New' Environmental Policy Instruments 

(NEPIs) Spread in European Union: An Analysis of the Role of the EU in Shaping 

Environmental Governance", 42. 

 

Jordana, J., and Levi-Faur, D., (2005) "The Diffusion of Regulatory Capitalism in Latin 

America: Sectoral and National Channels in the Making of New Order", Annals of the 

American Academy of Political and Social Sciences, 598, 102–24. 

 

Franzoni, C., Scellato, G., Stephan, P., (2012), "Foreign born scientists: mobility patterns for 

sixteen countries", National Bureau of Economic Research.  

 

IIE (Institute of International Education), (2011), "Top 25 Places of Origin of International 

Scholars, 2009/10-2010/11." Open Doors Report on International Educational Exchange. 

Retrieved from http://www.iie.org/opendoors [accessed on 18/12/12]. 

 

Lemola, T., (2002), "Convergence of national science and technology policies: the case of 

Finland", Research Policy, 31, 1481–1490. 

 

Levin, S., Stephan P., (1999), “Are the Foreign Born a Source of Strength for U.S. Science?”, 

Science, 285, 1213-14. 

 

Levi-Faur, D., (2005) "The Global Diffusion of Regulatory Capitalism", Annals of the 

American Academy of Political and Social Sciences, 598(1), 12-32. 

 

Lindblom, C.E., (1959), "The science of muddling through", Public Administration Review, 

19(2), 79–88. 
 

Linder, S.H., and Peters, B.G., (1990), "Policy Formulation and the Challenge of Conscious 

Design", Evaluation und Program Planning, 13, 303-31.    

 

Lundequist, P., Waxell, A., (2010), "Regionalizing "Mode 2"? The adoption of Centers of 

Excellence in Swedish Research Policy", Geografiska Annaler: Series B, Human 

Geography, 92(3), 263–279. 

 

Lustick, I., (1980), "Explaining the variability utility of disjointed incrementalism: four 

propositions", American Political Science Review, 74(2), 342–353. 
 

Maggetti, M., and Gilardi, F., (2013), "How Policies Spread: A Meta-Analysis of Diffusion 

Mechanisms", University of Zurich. 

 

Makse, T., and Volden, C., (2011), "The Role of Policy Attributes in the Diffusion of 

Innovations", The Journal of Politics, 73(1), 108–124. 

 

http://www.iie.org/opendoors%20on%2018/12/12


43 

 

Marsh, D., and Sharman, J.C., (2009), "Policy diffusion and policy transfer", Policy Studies, 

30:3, 269-288, DOI: 10.1080/01442870902863851 

 

Mooney, C.Z., Lee, M.H., (1995), “Legislative Morality in the American States: The Case of 

Pre-Roe Abortion Regulation Reform”, American Journal of Political Science, 39(3), 599–

627. 

 

Malkamäki, U., Aarnio, T., Lehvo, A., Pauli, A., (2001), "Centre of Excellence Policies in 

Research: Aims and Practices in 17 Countries and Regions", Publications of the Academy of 

Finland 2/01.    

 

Meseguer, C., (2004), "What role for learning? The diffusion of privatisation in OECD and 

Latin American countries", Journal of Public Policy, 24(3), 299-325. 

 

Meseguer, C., (2005), "Policy learning, policy diffusion and the making of a new order", 

Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 598, 67-82. 

 

Meseguer, C., (2006a), "Learning and economic policy choices", European Journal of 

Political Economy, 22, 156-178. 

 

Meseguer, C., (2006b), "Rational learning and bounded learning in the diffusion of policy 

innovations", Rationality and Society, 18(1), 35-66. 

 

Meseguer, C., and Gilardi, F., (2009), "What is new in the study of policy diffusion?", Review 

of International Political Economy, 16(3), 527-543, DOI: 10.1080/09692290802409236 

 

Murakami, Y., (2009), "Incentives for International Migration of Scientists and Engineers to 

Japan", International Migration,  47(4), 67-91. 

 

NordForsk (2012), "Nordic Centre of Excellence". Available online at:  

http://www.nordforsk.org/en/funding/finansieringsformer/nordic-centre-of-excellence 

[accessed December 2012]. 

 

OECD, (2009), policy brief, "The Global Competition for Talent". 

 

OECD (2008), "The Global Competition for Talent: Mobility of the Highly Skilled", OECD, 

Paris. 

 

Porter, M., (1998), "Clusters and the new economics of competition", Harvard Business 

Review, November–December, 76, 77–90. 

 

Power, D., Malmberg, A., (2008), "The contribution of universities to innovation and 

economic development: in what sense a regional problem?", Cambridge Journal of Regions, 

Economy and Society, 1, 233–245. 

  

Sabatier, P., (1988), "An advocacy coalition framework of policy change and the role of 

policy-oriented learning therein", Policy Sciences, 21(2), 129–168. 

 

Salamon, L.M., (ed), (2002), The tools of government: A guide to the new governance, 

Oxford University Press 

 

Schneider, A., Ingram H., (1990), "Behavioral Assumptions of Policy Tools", The Journal of 

Politics, 52(2), 510-529.  

 

http://www.nordforsk.org/en/funding/finansieringsformer/nordic-centre-of-excellence
http://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=UA-rSFfnM54C&oi=fnd&pg=PR5&dq=%22policy+tools%22+howlett&ots=Hm14Z0b2oj&sig=G9GNxDtnS_mdwHkrvKCcRuadL5s
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JOP
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JOP


44 

 

Shipan, C.R., Volden, C., (2008), "The Mechanisms of Policy Diffusion", American Journal 

of Political Science, 52(4), 840–857.  

 

Shipan, C.R., Volden, C., (2012), "Policy Diff usion: Seven Lessons for Scholars and 

Practitioners", Public Administration Review, 72(6), 788-796. 

 

Simmons, B.A., Dobbin, F., Garrett, G., (2006), "Introduction: The international diffusion of 

liberalism", International Organization, 60(4), 781-810. 

  

Simon, H.A., (1957), "Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in 

Administrative Organization", New York: MacMillan. 
 

Stephan, P., (2012), "How Economics Shapes Science", Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

 

Thorn, K., Holm-Nielson, L.B., (2008), "International Mobility of Researchers and Scientists: 

Policy Options for Turning a Drain into a Gain", in Solimano, A., (ed.), The International 

mobility of Talent: Types, Causes and Development Impacts, Oxford University Press. 

 

Vedung, E., (eds), (1990), Carrots, sticks, and sermons: Policy instruments and their 

evaluation, New Brunswick, NJ: Transaction, p. 21–58. 

 

Volden, (2006), “States as Policy Laboratories: Emulating Success in the Children’s Health 

Insurance Program”, American Journal of Political Science, 50(2), 294–312. 

 

Volden, C., Ting, M.M., Carpenter, D.P., (2008), "A Formal Model of Learning and Policy 

Diffusion", American Political Science Review, 102(3), 319-332. 

 

Walker, J.L., (1969), “The Diffusion of Innovations among the American States”, American 

Political Science Review, 63, 880–99. 

 

Weyland, K.G., (2005), "Theories of policy diffusion: lessons from Latin American pension 

reform", World politics, 57(2), 262-295.  

 

Weyland, K.G., (2007), "Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in 

Latin America". Princeton: Princeton University Press. 
 
 

 

 


