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"נתחיל לפנות לסטודנטים זרים"

 אייל וינטר מתאר תסריט אופטימי בנוגע לעתיד התוכנית' פרופ
 אנחנו רוצים לגייס לתוכנית את הדוקטורנטים הטובים: "לדוקטורט

"ביותר

ממובילי איחוד מסלול התארים המתקדמים בין האוניברסיטה העברית , אייל וינטר
מתאר דווקא תסריט אופטימי בנוגע לעתיד התוכנית לדוקטורט , לאוניברסיטת תל אביב

 . למרות דבריו על כך שהמדינה מוותרת על לימודי הכלכלה הגבוהים בישראל -
  
האיחוד בין מחלקות הכלכלה של אוניברסיטת תל אביב והעברית ביקש לייסד תוכנית "

 דוקטורט שתהיה שוות ערך בתכנים שלה ובעומק שלה לתוכניות המובילות 
אנחנו רוצים לגייס לתוכנית את . ב"בארה

ובעוד שנה או , הדוקטורנטים הטובים ביותר
שנתיים נפנה גם לסטודנטים זרים 

נציע להם מלגות . מאירופה ומסין, ב"מארה
כך שהתוכנית תהיה , ונלמד אותם באנגלית

למה כל . כמו כל תוכנית מובילה בעולם
מדינה מערבית חוץ מישראל יכולה 

". ?להרשות את זה לעצמה
  

גם בן־דוד מנסה להראות שאפשר לשנות 
ומדבר על החובה להגשים את , את המצב

ת צריכות לקבוע "ג והות"המל. "הפוטנציאל
להחליט מהם התחומים , תוכנית רב־שנתית

שמדינת ישראל רוצה להתמקד בהם ולתת לאוניברסיטאות את האחריות ואת הכלים 
 . הוא אומר, "לממש את היעדים

  
הרמה של הסטודנטים . והכי חשוב שיש לנו חומר מצוין לעבוד איתו, יש מה לעשות"

השם של הסטודנט הישראלי . לכלכלה בתואר הראשון שאני פוגש היא מדהימה
ומהישראלים שמגיעים ללמוד שם דוקטורט מצפים להפוך לכוכבים של , ב נהדר"בארה

ובהיקפים הרבה יותר גדולים , אם נצליח להחזיר לכאן את החוקרים המובילים. המחזור
חייבים ללכת בכיוון . האפקט יהיה משמעותי ביותר, ממה שמתוכנן במרכזי המצוינות

 ".הזה
  
  
  

תומר זלצר

18.05.11 ,10:53 Like

      טוויטר  3 אפליקציות דור   פייסבוק מנוי לעיתון 

 
 הוסף תוכן?מה זהתוכן משלים לכתבה 

שתף כתבה |שלחו כתבה|הדפסת כתבה|תגובה לכתבה|המייל האדום

  -מי שקרא כתבה זו התעניין גם באלה 

מפעלים : הצעת חוק
יחויבו לדווח על כמות 

 המזהמים שהם פולטים 

 

העליון מחק את : סופית
ערעור הפרקליטות 

 הדסק הצרפתי "בפרשת 

 

מיליון שקל יושקעו  6
בהקמת כפר סטודנטים 

 בלוד 

Like Be the first of your friends to like this.

שערי המניות שנצפו לאחרונה

 
 שינוי יומי שער ~

0% 17,510.0 טבע 10

2.9% 2,625.0 אפריקה 73

0% 40.0 רציו יהש 0

1%- 935.0 בזק -10

לזירת המניות

בארץ

09:06
 

עורכי הדין הפרטיים משתלטים גם על המגזר 
 הציבורי

 שרת החקלאות מתנגדת להפרטת מכון וולקני 09:02

09:01
 

מה נשאר מההבטחה הגדולה של הרפורמה 
 ?בחינוך

תוסס אצל יעל אלמוג  08:36

 פישר בהמתנה, המדינה במגננה, אליהו פייבוריט 08:03

לכל החדשות בארץ

 פרדוקס החיים הארוכים

אורי דורי לא בונה כאן יותר 

 המשרות המבוקשות בהייטק -עבודה נדרשת 

 התארים הכי שווים בעולם

 ?למה יש הרבה יותר סינים מכל עם אחר

 תראו מה פייסבוק עושה לאבולוציה

לכל הדירוגים בארץ

הפרוייקט

>>>היכנסו ותמצאו מגוון פרויקטים נדלניים 

כניסה למשתמשים רשומים|  הרשם עכשיו? התחברת כבר לכלכלה, שלום אורח

 חמישי

 
 מאי

חפש נייר ערך או מדדחפש כתבה  

ח מבקר "דו,מיכה לינדנשטראוס,ח המבקר"דו,מבקר המדינה
המדינה

 

 

בארץ
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 הוסיפו תגובה לכתבה

 :שם

 

 :אזור מגורים

 

 :דואר אלקטרוני

 

 הציגו את כתובת הדואר האלקטרוני שלי באתר  

 :כותרת/ נושא 

 

 :תוכן

 

 מקלדת וירטואלית

, אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של כלכליסט לרבות דברי הסתה
 דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב

 מניה או מטבע, רווח מהיר מכל תנודה של מדד
etrader.co.il

   רווח בשעה 70%

 24x7טח "מניות ומ,בוא להרוויח מתנודתיות קלה בסחורות
easytrade.co.il

   רווח ברבע שעה 75%עד 

 .אפים-הכשרה ותכנון אסטרטגי לסטארט, שירותי ייעוץ
טק-שירותי ייעוץ להי

   ?אפ חדש-מקים סטארט

 .מכללת פסגות מזמינה אותך להתנסות בשיטה ללא תשלום
psagot.org

   !למד להרוויח בבורסה

 .ן וברוקרים בישראל"נדל, כל מכללות שוק ההון
marvihim.co.il

   ?מחפש קורס בשוק ההון

 .תזרים, תמחיר, מימון -אמיר מרום הזניק מאות עסקים 
מפגש היכרות ללא חיוב

מידע תמונות  !שפר את רווחיות העסק

מרלין

בואו לגלות את ההשקעה המושלמת

מגרשים לבניה בקאריביים החל מ 

ווילות עם בריכה החל מ , 20,000$

80,000$

שנה  100-פרויקט של פעם ב 

הזדמנות חד פעמית להצטרף 

ן המדובר והמצליח ''לפרויקט הנדל

א ''ביותר מרכז ת

פרויקט מגורים יוקרתי 

 4סנטרל פארק היוקרתי מציע דירות 
דירות גן ופנטהאוזים , חדרים  5-ו

ברובע יזרעאל 

CASA  פרוייקט יחודי  -יבנה

עם איכות , שתי דירות בקומה בלבד 

חיים ומקסימום פרטיות מול שדות 

. ירוקים 

 
אצלך RSSיוטיובטוויטרפייסבוקSMSמבזקי ניוזלטראפליקציותספריית כלכליסטמינוי לעיתון

באתר
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 בארץ

 רכב

 עסקי ספורט

 משפט

 קריירה

 קריקטוריסט

 עסקים קטנים

 אייפוניסט

 ן"נדל

 עולם

 2011פנאי 

 וידאו

 צרכנות דיגיטלית

 תעופה ותיירות

 מינויים חדשים

 פאנל כלכליסט

 טכנולוגי

 הכסף

 פרסום ושיווק

 אינטרנט

 דעות

 אחריות וסביבה

 מיוחדים

 

 ראשי -השוק 

 ליועץ 10

 אחד העם

 וול סטריט

 ח וסחורות"מט

 זירת המניות

 מדדים

 קרנות

 תעודות סל

 קופות גמל

 

 פרסמו אצלנו

 אודות כלכליסט

 המערכת

 ההנהלה

 תנאי שימוש

 מדיניות פרטיות

 כתבו לנו

 ועידות כלכליסט

 

 SMSמבזקי  תגיות

 RSS ניוזלטרים 

 גלישה בסלולר 24/7

 מינוי לעיתון באזז

 כלכליסט אצלך מפת האתר

 ארכיון שערים המייל האדום

 הפוך לדף הבית כלכליסט באייפון

 bizportal/ קו מנחה : מקור נתוני הבורסה

         © כל הזכויות שמורות לכלכליסט   

 כלים אודות השוק נושאים

Page 3 of 3 נתחיל לפנות לסטודנטים זרים" -בארץ  -כלכליסט "

19/05/2011http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3517899,00.html


