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עמוד 2

יה לי

משפחה

פעם קרוב

יששכר

בשם

את

השכלתובפולין

לפני מלחמתהעולם

אדם

מינסקי,

שרכש

השנייה .אני

משכיל״ ,אהבלהתגאות .״יש לי תעודת
בגרות״ .זו הייתה

כשמינסקי היה

האמת.

צעיר ,תעודת הבגרות הייתה אות לה־
$TS1$להשכלה$TS1$
ה $DN2$רחבה שרק מתי מעט השיגו .היא
שכלה
לא הקנתה מקצוע אלא שימשה כדרישת
שפתחה שני שערים :אי

סף

להתקבלללימודים

לא

אפשר היה

אקדמיים
בלעדיה,
דרשו אותה

ומקומות עבודה רבים

כחלק

מתהליך המיון
למועמדים.

עם

דת
$DN2$

השנים

הבגרות,

מקומה.
זה

נשחק מעמדה של
$TS1$תעודת$TS1$
תעו־

לא

הראשון

והתואר

אלא שלאחרונה
מספיק .״בשנים

תפס

את

מתברר

שגם

האחרונות

חל

תואר

פיחות גדול במעמר
בחברת
מנהלת
קובעתאליןוקנין,
שע״ל
שירות עבודהלסטודנט
המסייעת
ולבוגרי אוניברסיטאות לה־
$TS1$להשיג$TS1$
לסטודנטים
שיג
ג $DN2$עבודה .״היום כמעט כל אחד מר־
$TS1$מרגיש$TS1$
ש $DN2$שהוא זקוק לתואר אקדמיכלשהו.
גיש
זה הפךלסטנדרט .כמעט לכל תפקיד
התואר הראשון״,

מקצועי

דורשים

תואר ראשון ,גם

אם

זה לתפקיד
מנהלת אדמיניסטרטיבית״.
אלא שלדברי וקנין ,מעסיקים רבים
כבר דורשים תואר שני .״לא תמיד הם
מזכירה,

באמת

טודנט
דנט$DN2$

זקוקים

שהיום

קוראים

לה

שהס־
$TS1$שהסטודנט$TS1$
פרקטיתלמידע

רכשבלימודי

האם־איי״,

היא

פשוט עור דרךלסנן מוע־
$TS1$מועמדים$TS1$

מבהירה .״זו

מדים
ים$DN2$לעבודה

ולא

בשוק שבו יש הרבה היצע

ופחות ביקוש״.
דנה אדרי,

מנהלת

הדר

בחברת הש־
$TS1$השמה$TS1$
סניף

$DN2$גדולה,
מה
איבד הרבה מערכו ,״אבל צריךלהבחין
מסכימה כי

התואר

הראשון

סטודנטים יתחילו
ם־
הראשון.
התואה
אתלימודי
בלי זה ,הם יודעים ,הסיכוי
באבודה נמוך .אבל
להשתלב

היום

כשהשוק

מוצף

כמותם ,גם
שווה

הרבה.

באנשים

התואר

אפילו

הזה

בדיוק

לא

מבחינה

אקדמית .״כשבאים ללמוד
רק בשביל 'להוציא תואר',
מרצים
קובלים
לאלומדים",
ומומחיםלחינוך
•־
rn
משה
רונו

עמוד 3

ייז "חכמה מלידה יכולה להיות
תחליף להשכלה ,אבל השכלה לעולם לא תחליף
שופנהאואר
ארתור
לחכמה מלידה״

בין

תואר

ראשון מקצועי

חשבונאות או

כללי ,במדעי

משפטים

או מדעי הרוח״,
כזה

כבר

לא

משחק

בשיקולי מעסיק.
קיד
$DN2$בתפקיד $DN2$מקצועי

לתואר

ההתנהגות ,מדעי
היא

בהנדסה,
ראשון
החברה

אומרת .״תואר

תפקיד משמעותי

אם לא מדובר בתפ־
$TS1$בתפקיד$TS1$

שקשור בתואר ,מעסיקים

יעדיפו ניסיוןבעבודה״.
אז עבודה זה לא מבטיח,ועדיין,

למד.

אז

מוצאים

דרכים

לקצרולהוריד

יותר תלמידים
$DN2$מתרגלים $DN2$ולצידן ישאינפלציה
גלים

בכיתה ,פחות מתר־
$TS1$מתרגלים$TS1$

בציונים,
היום

נוראית

שקשורהלעובדה שרוב הסגל

מורכב

ממרצים מן

להם קביעות והעסקתם

החוץ,

מותנית

שאין
בסקרי

בפופולריות שלהם
הוראה,כלומר
התלמידים .בסופו של
בכיתה שלמה רק אחד או שניים קראו
מהסטודנטים
אומרת וקנין ,רבים מאוד
$DN2$ראשון $DN2$יש יותר סטודנטים ,אבל כל אחד
שון
את החומר,ולכן קשה עד בלתי אפשרי
נרשמים
ללימודים כי ״צריך תואר רא־
$TS1$ראשוך$TS1$,
מהם מקבל פחות״.
לקייםדיון .הרוב פשוט לא יודע על מה
$DN2$ראשוך $DN2$,כדבריה .״הם באיםלעשות תואר
שוך,
ששימש יועץ ללא
וולנסקי,
פרופ׳
מדברים.
כי בלי זה אי אפשרלהסתדר ,ולא כל כך
פחות מארבעה שרי חינוך ,אומר את
״לפני חמש שנים הייתהלי סטודנטית
מעניין אותם במה התואר .אם אנייכול
הדברים בחריפות יתר .״בדרך כלל כש־
$TS1$כשמייצרים$TS1$
שהייתה סגנית מנהלת סניף של חברת
זה מה
להתקבל לתואר במקצוע מסוים
$DN2$כשמייצרים $DN2$מוצר ,מנסים להשתבח באיכותו:
מייצרים
אופנה״ ,היא נותנת דוגמה .״היא הסבי־
$TS1$הסבירה$TS1$
שאניאלמד״.
לחיים,
בוגרי האוניברסיטאותוהמכללות
הואיצליח
ככל שהוא איכותי יותר
$DN2$הסבירה $DN2$לי שהיא כאן כי יש מכרז לתפקיד
רה
למדיניות
וולנםקי ,מומחה
פרופ׳ עמי
ולפרנסה ,אלא משמש רק שלב
יותר .אבל ההשכלה הגבוהה בישראל
להציע לה הכש־
$TS1$הכשרה$TS1$
מנהלת הסניף ,ובמקום
החינוך וההשכלה הגבוהה מאוניברסיטת
לעבודה
מתאים
לקראת התואר השני .מי שלא
רה
תל אביב ,ובעברסמנכ״ל משרד החינוך
משתבחת בהורדת האיכות שלה״ ,הוא
רלוונטית ,כזושתועיל לה
$DN2$הכשרה $DN2$מקצועית
ללימודים אקדמיים מתקדמים ,מוצא את
דרישות
קובע .״פחות שיעורים .פחות
בעבודה כמו שיווק למשל ,דרשו ממנה
מאשר כי
שר החינוך,
לתכנון ויועץ
עצמו קירח מכאן ומכאן.
קריאה .פחות השכלה .זה מה שהל־
$TS1$שהלקוח$TS1$
לא חשוב במה .אז היא
תואר אקדמי
התואר הראשון הוא אכן תנאי סף הכרחי
״ברגע שלכל כך הרבה אנשים יש תואר
הואמעוניין רק בתואר,
$DN2$שהלקוח $DN2$רוצה
קוח
בחרה בספרות עברית כי זה נראה לה
במקומות רבים .״בנ־
$TS1$״בנציבות$TS1$
לקבלהלעבודה
ראשון במשהו ,סף הדרישות
שהמוצר פחות
לא בהשכלה .כאן ככל
הכיקל ,וביקשה
הסתפקו
$DN2$״בנציבות $DN2$שירות המדינה ,למשל,
ציבות
עולה .עכשיו
שאתחשב במצבהובעי־
$TS1$ובעיסוק$TS1$
להגיעלתפקי־
$TS1$לתפקידים$TS1$
נדרש כבר תואר שני כדי
משובח ,הביקושאליוגדול יותר .ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
$DN2$ובעיסוק $DN2$שלה ,הדורש את כל זמנה ,ואפטור
סוק
בעבר ב־  12שנותלימודלצורך תפקידים
$DN2$לתפקידים $DN2$הטובים באמת״ ,מסכימה ד״ר שפירא,
דים
$DN2$בישראל $DN2$לא מתמודדים עם איכותלימודי
ראל
אותה מחובת הנוכחות
רבים ,שהיום כדי להתקבלאליהם חייבים
בשיעורים״.
התואר הראשון ,עם תרבות קיצורי הד־
$TS1$הדרך$TS1$
באמת איןלסטודנטים ברי־
$TS1$ברירה$TS1$.
תוארראשון״ ,הוא אומר .אם מצרפים לכך
שמאמינה כי שורש הבעיה הוא בהיעדר
לפעמים
חינוך מקצועי בתיכון .״במצב הקיים היום
$DN2$הדרך$DN2$לתואר .זו בעיה ממשית״.
רך
שנרשמו
לשיעורים מורות
רה.
את העובדה ששיעור הזכאיםלבגרותגדל
$DN2$ברירה$DN2$.״מגיעות
מגיעיםלמדעי הרוח הרבה אנשים בלי
גרובגלד,
התוצאות עגומות .ד״ר אתי
לתואר כי בית הספר הצטרףלתוכנית
מאור ועומד כיום על  47אחוז,לעומת 21
כיוון ,כאלה שסיימו תיכוןעיוניולא יוד־
$TS1$יודעים$TS1$
סגנית נשיא מכללת אחווה
אחוז ב־  1980התוצאה ברורה :״יש לחץ
לעניינים
׳אופק חדש׳ ודרש שהמורים יהיובעלי
$DN2$יודעים $DN2$מהלעשות עם עצמם .יש לחץ הברתי
אקדמיים ,פוגשת במסגרת עבודתה בוג־
$TS1$בוגרי$TS1$
תואר אקדמי״ ,מספרת ד״ר שפירא .״יש
כבד שלבעלי תעודת בגרות שרוצים
עים
לאוניברסיטה,
ולחץ של ההורים להמשיך
$DN2$בוגרי $DN2$תואר ראשון רבים שמגיעים למכללה
רי
ביניהן
להמשיך ללמוד על שנה א׳ במוסדות
אמהות חד הוריות ,שעובדות
שהלימודים
והם זורמים עם הלחץלמרות
לצורך הסבהלהוראה .הירידה ברמה,
בבית הספר במשרה וחצי כדי לפרנס
וולנסקי.
להשכלהגבוהה״ ,אומר
מורגשת היטב .״מדובר
ילדיהן ,ופתאום ,באמ־
$TS1$באמצע$TS1$
את עצמן ואת
מתברר שלהפיכת התואר האק־
$TS1$האקדמי$TS1$
אבל
לא בהכרחמעניינים אותם .הם עושים
היא מעידה,
תואר ראשוןשיעלהלהוריהם כ־  45אלף
נדרשות לעשות תואר
$DN2$באמצע $DN2$החיים ,הן
שדרושהלצורך מציאת
$DN2$האקדמי$DN2$לפיסת נייר
דמי
צע
שקל ,ובסופו הם מוצאים את עצמם שוב
ראשון .אז הן נרשמותללימודים אבל
״הלימודים
עבורה יש מחיר אקדמי ברור.
פרופ׳ עמיוולנסקי:
בנקודת הפתיחה:
האקדמיים הפכו לסמן מיון ,כלי קל
לשיעורים ,לא
מתוסכלים,בלי מקצוע
הן לאיכולותלהגיע
ובליכיווןבחיים״.
פותחות אף ספר מתוך רשימת הקריאה
ולקידום״ ,אומרת ד״ר
הגבוהה
״ההשכלה
ומדידלהערכה
עומרי בן ברק ,סטודנט לתואר רא־
$TS1$ראשון$TS1$
שהסטודנטים
מאמר
קוראות אף
ולא
ההש־
$TS1$ההשכלה$TS1$
להגנת
מהפורום
איריס אגמון
משתבחת
בישראל
אנתרופולוגיה
בסוציולוגיה,
שון
$DN2$ראשון$DN2$
הסמסטר
בסוף
לקרוא.
צריכים
היו
גו־
$TS1$גוריון$TS1$.
בן
ומאוניברסיטת
הציבורית
כלה
$Dההשכלה$DN2$
הן
ומדע
האיכות:
בהורדת
באוניברסיטת תל אביב ,מכיר
המדינה
מסבירות
באות אל המרצים להתחנן
$DN2$גוריון $DN2$.״בהרבה מאוד תחומים ,כדי לקבל
ריון.
שיעורים,
פרוות
היטב את הלחץ החברתי .״יש מסלול
שהן זקוקות לתואר אבל איןלהןיכולת
עבודה עם שכר סביר אתה צריך תואר
ברור :מסיימים תיכון ,עושים צבא ,נוס־
$TS1$נוסעים$TS1$
ללימודים ,ובדרך כלל המ־
$TS1$המרצים$TS1$
להקדיש זמן
פרוות השכלה .זה מה
למרות שאין קשר בינולבין העבודה.
בחו״ל ,ואז נרשמים
$DN2$נוסעים$DN2$לטיולתרמילים
עליהן ובאיםלקראתן״.
$DN2$המרצים $DN2$מרחמים
רצים
פקידי בנק ,שוטרים ,קציני צבא ,פקי־
$TS1$פקידים$TS1$
עים
שהלקוח רוצה .הוא
מאוד
שיש כאן הרבה
חושבת
ד״ר אגמון
כל אלה חייבים
$DN2$פקידים $DN2$בשירות הציבורי
דים
לאוניברסיטה .זה קיים בצורה
מעוניין רק בתואר״
שם
החברה והרוח ,כי
בשלב מסוים תואר אקדמי כדי להת־
$TS1$להתקדם$TS1$.
יותר משאלה של מוטיבציה אצל הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$.
רחבה במדעי
דרישות הקבלה קלות יותר .המון חבר׳ה
$DN2$הסטודנטים $DN2$.״יש היום בישראל כל הזמן
טודנטים.
$DN2$להתקדם $DN2$.במילים אחרות ,יש
קדם.
׳עממיזציה׳
נרשמים רק כדי שיהיה להם תואר״,
ההשק־
$TS1$ההשקעות$TS1$
ניסיונות לצמצם כלכלית את
הרבה יותר
האקדמית
של ההשכלה
בבוגרי מוסדות אקדמיים שמגיעים עם
נרשם
מדגיש כי הוא
הוא אומר ,אך
מרשימה וציונים טובים ,ואתה
$DN2$ההשקעות$DN2$בהשכלה״ ,היא קובעת.״להפוך את
אקדמית ,ויש
אנשים רוכשים השכלה
תעודה
עות
אחרות ,ויודע גם
מסיבות
ללימודים
אנשיםבעלי תואר
לא מאמין שאלה
הלימודים האקדמיים ליותר
לזה כל מיני השפעות .במקביל אנחנו
׳יעילים׳
אקדמי .השפה לא שפה .החשיבה לא
מתארת
כתוצאה מכך היא
וחסכוניים״.
רואים ירידה ברמה ,אבל אני לאיכולה
שלבחירה שלו יש מחיר .״יש מקצועות
ומשפטים,
הנדסה
פרופסיונליים ,כמו
חשיבה ,רמת הכתיבה
האוניברסיטה
מצב שבו יש סתירה בין
הלומדים״.
לומר שהיא תוצאה של ריבוי
האקדמית ירודה.
אתה יוצא
שבהם
מאוד מאכזב שאלה בוגרי תואר ראשון.
כמוסד
כמוסד אקדמי,לאוניברסיטה
למה קשורה ,אם כן ,הירידה ברמה?
מהאוניברסיטה עם
מקצוע ביד .אבל במדעי החברה התואר
במקרים לא מעטיםנאלצנולהפסיק את
כלכלי :״יש המון לחץ על האוניברסי־
$TS1$האוניברסיטאות$TS1$
הראשון נועד להרחיב אופקיםולפתוח
לימודיהם כי לא ראוי שאנשים כאלה
הלימודים ,כי הן
$DN2$האוניברסיטאות $DN2$לקצר את משך
טאות
במה
חשוב
תואר ,זיא
קצת את הראש ,לקחת צעד אחורהול־
$TS1$ולרכוש$TS1$
מספר הבוגרים
מקבלות תקציבים לפי
יהיו מוריםבישראל .כמובןשלעומתם
רכוש
יש גם בוגריםמצוינים״.
ולא לפי מספר השעות שכל אחד מהם
״כשסטודנטים לא באים ללמוד מה־
$TS1$מהמוטיבציה$TS1$
$DN2$ולרכוש $DN2$השכלהכללית .בחרתי במקצועות
שהתואר
ואני
לי
שנראו
$DN2$מהמוטיבציה $DN2$הנכונה רצוןלרכוש השכלה
מוטיבציה
יודע
מעניינים,
הראשון שלי לא יהיה שווה כלום פרופ־
$TS1$פרופסיונלית$TS1$.
לומדים,
לא
הם
אותם
בתחוםשמעניין
קירחים
מכאן ומכ>?ו
$DN2$פרופסיונלית $DN2$.לא תהיה לי ממנו פרנסה״.
סיונלית.
אלא עושים את התואר כדי לצאת ידי
בארץ שני סוגי תיכונים:
בעבר היו
חובה״ ,קובעת ד״ר ענת שפירא ,מר־
$TS1$מרצה$TS1$
אז ממה אתה מתכווןלחיות?
״ברור לי שאחרי התואר הראשון אצ־
$TS1$אצטרך$TS1$
התיכונים
$DN2$מרצה $DN2$לספרות עבריתובעלת הבלוג ״די
צה
המקצועיים
ועיוניים.
מקצועיים
$DN2$אצטרך $DN2$להמשיך לתואר שני ,ואלמד משהו
טרך
שהכשירה אותם
לבוגריהם
למ־
$TS1$למדתי$TS1$
״כשאני
״סלונה״.
באתר
לחינוך״
תעודה
העניקו
יותר מוכוון לשוק העבודה .אני מתכוון
לחיים
$DN2$למדתי $DN2$באוניברסיטה ,סטודנטים התביישו
דתי
ולפרנסה .התיכוניםהעיוניים הע־
$TS1$העניקו$TS1$
שהכשירה את הבוג־
$TS1$הבוגרים$TS1$
$DN2$העניקו $DN2$תעודת בגרות
ניקו
המאמרים
שהם לא קראו את
להודות
לעשות תואר שניבמינהלעסקים״.
התואר
את
שסיימו
החברים שלך
הלימודים :היא שימשה להם
$DN2$הבוגרים $DN2$להמשך
רים
לקראתהשיעור .היום הם לא מתביישים.
לאוניברסיטה ,ואת המקצוע הם רכ־
$TS1$רכשו$TS1$
שער
מצאו עבורה?
במלצרות״.
״בטח שכן.
$DN2$רכשו $DN2$רק שם .היוםלכאורה המצב טוב יותר,
שו
שכן אנשים רבים יותר זכאים לבגרות
לימודים אקדמיים .אלא
ויכוליםללמוד
בקרב

דבר ,לתואר רא־
$TS1$ראשון$TS1$

שבפועל,
שון
$DN2$הראשון $DN2$דומה

ברוב המקצועות ,התואר הרא־
$TS1$הראשון$TS1$

למה

שהייתה תעודת

בשנות ה־  60וה־ 70

הוא

לא

הבגרות

מכשיר

את

עמוד 4

עושים פה חיים
סקר שעררמכון מאגר מוחות כחן את שביעותרצון הסטודנטים מהמוסדות האקדמיים כהס הסלומדים
הלימודים
מובילה בטיבשירותי התחבורהובסיכוילמצוא עבודה לאחר
מכללת אחווה
כיותרמכין ארבעהמכללותהציבוריות כדרום

הסטודנטים כספיר הם המרוצים

מכללת
 41אחוז
למידיו
$DN2$שתלמידיו$DN2$
D'uniunnn
ארבע המכללות

$TS1$שתלמידיו$TS1$
שת־
המוסד האקדמי

ספיר היא

שבעי רצון ביותר

עולה
$DN2$שנערך $DN2$על
ערך
Diininn

מנתוני

$TS1$000,9$TS1$

rmujijPD
לל
$DN2$וכולל$DN2$

000,
$DN2

שקל
לשנה

מבין

המחקר ״מאגר מוחות״

ובסוף

בדרום

$TS1$שנערך$TS1$
שנ־
הסטודנט 2012

$DN2$אחריה $DN2$סמי שמעון עם ציון
76.2
ריה

הסטודנטים הארצית וכו־
$TS1$וכולל$TS1$

נתונים אודות

הסטודנטים

התחבורה

כך

סקר

ידי מכון

תובבים עם בטן

הציבורית.

הכספיות

ההוצאות

31.2
ספיר עם

לון
$DN2$אשקלון$DN2$

של

גם
ורורגה

ומאחר

רשמה נתונים יפים

ביותר מבין הארבע בסי־
$TS1$בסיכוי$TS1$

בדק

הלימודים,
$DN2$בסיכוי $DN2$למצוא עבודה בתהום לאחר
כוי
בשביעות רצון

במקום
רצון

האחרון

מכלל
לשורת
ההוראה,

הסקר

החודשית

מההוראה ובשירות התח־
$TS1$התחבורה$TS1$

סטודנטים

לשער

ההוצאות על בי־
$TS1$בילויים$TS1$
כי

בדרום היא

נמוכה יותר בשל המ־
$TS1$המחירים$TS1$

מכללת אשקלון
מבין

הארבע

נמצאת

בשביעות

בקרב
811,5

(ניתן

המוסרות

בארץ .השאלות נגעו

נושאים:

מאיכות

ההוראה

של

השוטפות

שלהמתרגלים,

יחם

המרצים ,טיב

הממוצעת

של
לויים
$DN2$בילויים$DN2$וגילה כי היא עו־
$TS1$עומדת$TS1$
$DN2$עומדת $DN2$על  343שקל ,ירי־
$TS1$ירידה$TS1$
מדת
$DN2$ירידה $DN2$של  13אחוזלעומת 2009
דה

חירים
$DN2$המחירים $DN2$הנמוכים יחסית).

רמת

את

הסטודנט על בי־
$TS1$בילויים$TS1$

מההוראה ובהמלצת המוסדלחברים.
הסקר נערך

וסטודנטים

ההוצאה

אחווה

$DN2$התחבורה $DN2$הציבורית.
בורה

במדד זה.

לאיכולים רקללמוד,
אלא צריכים גםלחיות,

$DN2$מהמוסדות $DN2$השונים.
סדות

מכללת

למכללת אשק־
$TS1$אשקלון$TS1$

אין נתונים

ומידת שביעות הרצון מהמו־
$TS1$מהמוסדות$TS1$

כגבוהה

מבין ארבע המכ־
$TS1$המכללות$TS1$

ללות
$DN2$המכללות $DN2$נראה כי רק אחווהקיבלה ציון מעל
הממוצע הארצי:
אח־
$TS1$אחריה$TS1$
48.2
 69.2לעומת

הציבוריות

התאחדות

עבור

מתפקודו

מלאהלגביו

הוא

נושא

שביעות הרצון

הקורסים ,טיב
ההוראה

לויים
$DN2$בילויים$DN2$

ההוצאות
כמובן,

הציונים ניתנו

כשהציון הממוצע

הציבוריות,

74.3
שניתן עומד על

שוב אחווה לקהה
ארבע המכללות,

את

המקום

הראשון מבין

עם ציון של7.3

גבוה

בבילויים.
מזוןלצריכה
ב־  107שקל

מהכסף

המושקע

המרציםלסטודנטים
ותוכניתהלימודיםלתואר.
בסקר
בסולם של
אח־
$TS1$אחריה$TS1$
74.3
מההוצאה הממוצעת
מהממוצע הארצי ,שעומד על
עד
כשהציון הגבוה ביותר המובילה בדרום היא מכללת אחווה ,עם
קודם.העלות החודשית הממוצעת על צר־
$TS1$צרכים$TS1$
גם גבוה מה־
$TS1$מהממוצע$TS1$,
ריה
מבין כלל המוסדות ,שביעות הר־
66.3
הוא
$DN2$אחריה $DN2$מכללת ספיר עם
$TS1$הרצון $TS1$ציון הגבוה מהממוצע הארצי ועומד על
נלווים(חשמל ,גז ,מים) היא
$DN2$צרכים $DN2$בסיסיים
כים
ואחרונה אש־
$TS1$אשקלון$TS1$
צון
14.3
$DN2$הרצון $DN2$הנמוכה ביותר נרשמה בקרב המכללות 56.3
$DN2$מהממוצע $DN2$,סמי שמעון עם
ממוצע,
אחריה המכללות ספיר וסמי שמעון,
מחצית
21.3
במכללת אשקלון קלון
עם נתון זהה של
הציבוריות ,עם ציון ממוצע של
מהסטודנטים,
 639שקל לחודש.
34.3
39.3
$DN2$אשקלון $DN2$עם
ההוצאות
על פי הסקר ,לא עומדים בגובה
מדד נוסף שנבדק הוא מספר ימי המי־
$TS1$המילואים$TS1$
אין נתונים במדד זה.
אף אחת מהמכללות בדרום לאעולה על
לבדונאלצים
שהסטודנטים יוצאים אליהם .הנ־
$TS1$הנתונים$TS1$
$TS1$ימליצו $TS1$לואים
$DN2$המילואים$DN2$
הסטודנטים ימ־
בסקר נשאל גם האם
לציון הגבוה
הממוצע :מכללת ספיר זכתה
להיעזר בהורים .גובה הסיוע
הכלכלי הממוצע שמקבל סטודנט מהוריו
$DN2$הנתונים $DN2$מראים כי בספיר נרשם המספר הרב
תונים
$DN2$ימליצו $DN2$לחבריםללמוד במוסד .בסולם מאחד
אחריה סמי שמעון עם ליצו
יחסית ,של
28.3
שקל 41 .אחוז
לשנתלימודים הוא
ביותר של ימימילואים מבין המכללות
עד חמש ,מכללת ספיר קיבלה את הציון
למכללת
ולבסוף אחווה עם ציון
155,21
45.3
77.3
מהסטודנטים מקבלים מהוריהם סיוע של
ואף
4.41
59.3
הגבוה ביותר ,של
אשקלון אין נתונים במדד זה.
אחריה אחווה עם
הציבוריות בדרום ,שעומד על
המדדים המעניינים ביותר שנב־
אחד
שקללשנה.
000,9
17.3
$TS1$שנבדקו18.3 $TS1$
עד
גבוה יותר מהממוצע הארצי ,שעומד על
ואשקלון עם
סמי שמעון עם
14.2.
הציון הנמוך ביותר
$DN2$שנבדקו $DN2$בסקר הוא
דקו
ימים.
8.21
 14ימים .בסמי שמעון
האפשרות למצוא עבודה
שירליסיירלר
$DN2$מסשירלי$DN2$
בדרום מס־
$TS1$מסשירלי$TS1$
שהסטודנטים
נתון נוסף
בסקר שביעות הרצון מאיכות ההוראה,
הלימודים .הסיכויים הנמו־
$TS1$הנמוכים$TS1$
בתחום בתום
$DN2$הנמוכים $DN2$ביותר הם
כים
ואופן קביעת הציונים

בקרב המכללות

גבוהות

יותר

החודשיות

הן,

ההוצאה

החודשית

ביתית היא

הממוצעת על

 803שקל,

גבוהה

עמוד 5

שעתטשר
שקל יוענקו

005,2
מלגות בסך

לתושבי יבנה מעלגיל 30

בגרות חלקית או ללא
שיתחילו ללמוד לתואר
ראשון

הרוח

במדעי

בעלי

בגרות,

והחברה

במכללת אחווה .עיריית
שקל והמכללה
000,1
תעניק

יבנה

שקל עבור כל
005,1
אקדמית
לימודים

שנת
בתמורה

לפעילות קהילתית.
התוכנית יזם

את

ראש

העירייה ,צבי גוב ארי,

לאפשר לעוד
השכלה
השנה

במטרה

תושבים לרכוש
אקדמי .זו

ותואר

השישית

בה

ממשיכות

המכללה והעירייה

בפרויקט

זה,

״הזדמנות שנייה

הנקרא

לתואר ראשון״.

הלימודים
תוכנית

לקראת

הכנה

אקדמיים
אקדמיים

הלימודים

ותוכנית

לתואר

הרוח

במדעי

והחברה.

יתקיימו פעמיים

הלימוד

ושכר

בשבוע

כוללת

בפרויקט

לימודים
לימודים
ראשון

תוכנית

זהה

לזה

שבאוניברסיטאות.

״שיתוף הפעולה בין העירייה

והמכללה

להצלחה

זוכה

מתמשכת ומוכיח עצמו״,
גוב ארי .״מדי שנה

לתושבי העיר

נוחה

אקדמית .אני

בשנת הלימודים

מקווה כי גם
הקרובה

ניתנת

אפשרות

לרכוש השכלה

אמר

המשתתפים

מספר

ימשיך לעלות ומאחל לכל אלה
שאימצו את
האתגרלהגיע אל
הצבנו

קו הגמר.

בראש
וזו

דרך

סדר

נוספת

זו״ .מהעירייה
הרשמה ומידע
שלישי23 ,
00:81

את

החינוך

העדיפות העירוני

לממש
נמסר כי
יתקיים

באוקטובר,

באשכול

קביעה
מפגש
ביום

בשעה

הפיס.

שילוי

עמוד 6

בשדרות.

סושי

הבעלים

הם

סטודנטים

והמחירים

בהתאם

צילום :שירלי
סיידלר

ללמוד ,להסתלבט
לאכול,
כמהיעלה
המדריך המלא

אלפי סטודנטיםייכנסו בשבוע הבא בשעריהן שלהמכללותהציבוריות בדמם

שכר חוה ,איפה

אפשרלמצואאוכל טוב
ובזולולאן כדאי לצאת בערב לשתות ביוה

מיטות) .במעונות שבתוך המכללה
גם בניין הספריה,המינהלה ,בניין
לימור חדש ,מעברות ,קפיטריה ,חנות ספ־
$TS1$ספרים$TS1$

מעדיפיםלקנות אתהאוכל בקפיטריה ,הנ־
$TS1$הנחשבת$TS1$
מהסטודנטים
והאופציות לא רבות .חלק
האקדמית תיפתח בש־
$TS1$בשבוע$TS1$
שנתהלימודים
ברובעב׳
$DN2$הנחשבת$DN2$לזולה וטובה .את הערבים הםמבלים
נרשמים לחברת
$DN2$בשבוע $DN2$הבא עםגידול מרשים במספר הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
חשבת
ההשמה
ש.ע.ל ,המפעי־
$TS1$המפעילה$TS1$
בוע
באשדוד,
לורנס ,נאפופו
בפאבים המקומיים ,ביניהם
לה
$DN2$הסטודנטים $DN2$במכללות הציבוריות .אך למרות
דנטים
$DN2$המפעילה $DN2$משרד בתוך הקמפוס .הרבה מהעבודות
$DN2$ספרים $DN2$ואמפיתיאטרון .יחידות הדיור הן מר־
$TS1$מרווחות$TS1$
רים
ופאבה״זה״.
במפעלים באזור התעשייה או
המוצעות הן
ללימודים במוסר אק־
$TS1$אקדמי$TS1$
הביקושההולךוגדל
הסתוך
ווחות
דמי
$DN2$אקדמי $DN2$קטן וחמים,המכללות בררוםעדיין לא
$DN2$מרווחות $DN2$וממוזגותולרווחת הסטודנטיםפועל
בשירותלקוחות .סטודנטים רבים עוברים
למכללה,
מועדון בשעות הערב ,פאב חדש,
גם במלצרות ברחביהעיר .על מנת להקל
לסטודנטים .פרט למ־
$TS1$למכללת$TS1$
ערוכות לספק דיור
טלוויזיות
מכללת אחווה:
המתיר
 lcdעמדות מחשב ומדפסת .כמו כן ,ישנם
על עצמםכלכלית ,רוב הסטודנטיםלוקחים
$DN2$למכללת $DN2$אשקלון וגבעת וושינגטון ,אין לאף
כללת
קפיצה קטנה לקסטינה
שירותי כביסהוייבוש.
חלק בפרויקטים שונים של היחידה
מכללה בדרום מעונות מוסדרים ,והסטודנ־
$TS1$והסטודנטים$TS1$
למעור־
$TS1$למעורבות$TS1$
מגיע ל־
ל$TS1$006,2
$DN2$למעורבות $DN2$חברתית במכללה וזוכיםבמלגה.
בות
$DN2$והסטודנטים$DN2$נאלצים להישאר אצל ההורים או לה־
$TS1$להשכיר$TS1$
טים
עלות השכירות החודשיתליחידת דיור
שקל
006
$DN
המיועדתלשני אנשים היא  620שקל .סטו־
$TS1$סטודנט$TS1$
אחווה,
במכללת
שכיר
את יוםהלימודים הארוך בדרך כלל
$DN2$להשכיר $DN2$דירה.
הנמצאת במועצה
בממוצע
800$1ST$מ $1ST$מ־
$DN2$סטודנט $DN2$שמעדיףלגור ללא שותפים ייפרד
דנט
000,4
האזורית באר טוביה,ילמדו השנה
מהפאבים שב־
$TS1$שבקיבוצים$TS1$
מסיימים הסטודנטים באחר
ההוצאות של
הסטודנטיםעולות מדי
800$2ND$מ $2ND$שקל .במעונות החדשים מחוץ למכ־
$TS1$למכללה$TS1$
800
סטודנטים שייפרדו משכרלימוד שנתי של
$DN2$שבקיבוצים $DN2$באזור ,כמו פאב ניר עם או כפר
קיבוצים
שדורש מהם
שנה בשל יוקר המחייה ,מה
לדירת
$DN2$למכללה$DN2$עלותלסטודנט בחדרלשניים היא 660
ללה
כ־  11אלף שקל .במכללה מרווחים כי השנה
להתאמץ ולחפש את אתרי הקניות המש־
$TS1$המשתלמים$TS1$
כשרובם מציעיםלסטודנטים בירה
עזה,
שלושה
שקל וביחידה לארם אחר  950שקל .מי שי־
$TS1$שיעדיף$TS1$
נרשמה
זולה ומחיקה טובה .כדי לאכול הם אוהבים
תלמים
עלייה של  10אחוזים במספר הנר־
$TS1$הנרשמים$TS1$
$DN2$המשתלמים $DN2$ביותר בכלעיר .עשינו את שיעורי
תדרים.
$DN2$שיעדיף $DN2$לשכור דירה מחוץ למכללה ישלם כ־
$TS1$כ$TS1$006,2
למקצועות ההוראה.
שמים
$DN2$הנרשמים$DN2$
לחומוסיה ״החומוס של טחינה״ שב־
$TS1$שבעיר$TS1$
ללכת
הבית עבור הסטודנט המתחיל וריכזנו המ־
$TS1$המלצות$TS1$
עדיף
שקל עבור דירת שלושה חדרים לא
המכללה הוותיקה לא מציעה מעונות006,2
$DN2$כ$DN2$006,2
$DN2$המלצות $DN2$איפה הכי משתלם לעשות שופינג,
לצות
ולסושייה ״םושימוטו״ .שני העסקים
עיר
$DN2$שבעיר$DN2$
החיסרון:
מרוהטת .באחרונה אף נבנו סמוך למכללה
סטודנטים והמחירים בהם לסטודנטים ומעטים מעתיקים את מקום
הוקמו על ירי
לאן כראי לצאת לבלות בערב והיכן עדיף
הבניינית
בניינים חדשים ,שרבות מהדירות בהם נר־
$TS1$נרכשו$TS1$
הסטודנטים חוזרים
מגוריהםלאזור .רוב
הסטודנטיאלי .מי אמר של־
$TS1$שלסטודנטים$TS1$
מתאימיםלכיס
לאכול צהריים.
ישגית
$DN2$נרכשו $DN2$להשקעה ויועדו לשכירותלסטודנ־
$TS1$לסטודנוצריך$TS1$
כשו
ששוכרים די־
$TS1$דירות$TS1$
$DN2$שלסטודנטים $DN2$איןסטייל?
סטודנטים
לעיר מגוריהם ,אך המעטים
נמצא

כיתות

וצריר
להרעת

רות
$DN2$דירות$DN2$

מכללת ספיר:

לא על הסושי לבד!

אחווהוינון.

סמי שמעון:

לארוחת
אוכל

עם ההורים

שותפית

מתגוררים

במושבים

הקרובים,

כמו

טים.

וצריך
$DN2$לסטודנוצריך$DN2$
צהריים

בקפיטריה,

רוכשים
שמספקת

הסטודנטים
את

המוצרים

משתמשים

גם לאכול :חלק
בשירותי

מהסטודנטים

הקפיטריה,

מעדיפיםלהגיע לקרית

רובם

אך

האקדמיה,

שם

במכללת ספיר,הגדולה מבין המכללות
הסטודנטים
אוהבים
$TS1$קסטינה $TS1$,לסטודנטים .קניות
$DN2$מהסטורנטים $DN2$שמים פעמיהם אל מרכז ביג קס־
טורנטים
באשדוד יחלו
שקל
979,9
במכללת סמי שמעון
בררום ,עומד שכרהלימוד על
טינה,
סטודנטים,
000,2
השנה אתהלימודים כ־
שקל לתואר שני.
584,31
לתואר ראשון ,ו־
לעשות בקניון גירון הסמוךלמכללה .את
$DN2$קסטינה $DN2$,המציע מגוון של חנויות ומסעדות.
מוצרי המזון הם רוכשיםבמרכולים הפזו־
$TS1$הפזורים$TS1$
חלקם הקטן מהמכינה הקדם אקדמיתולי־
$TS1$ולימודי$TS1$
במספר הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שומרת על יציבות
המכללה
חלקם נוסעים לצומת מסמיה ,שם יש מסע־
$TS1$מסעדות$TS1$
$DN2$הפזורים $DN2$בעיר כשהמועדפיםעליהם הם ״יינות
רים
דות
$DN2$ולימודי $DN2$תואר שני .עבור שכרהלימוד ייפרדו
המצטרפים אליה ומונה
$DN2$הסטודנטים $DN2$החדשים
טודנטים
$DN2$מסעדות $DN2$בשריות,אולם ההיצע במקום דליותר.
מודי
ביתן״ ו״סיטונאות רחמים״.
להירגע בסוף היום -ובהיעדר אל־
$TS1$אלטרנטיבות$TS1$
כדי
סטודנטים .למרות
000,8
השנהלמעלה מ־
500$1ST$כ(($1ST$כ־
הסטודנטים מכ־  12אלף שקל בממוצע
הבילוייםבאשקלון היא לא מה־
$TS1$מהמפותחות$TS1$,
תרבות
$DN2$אלטרנטיבות $DN2$מבלים רוב הסטודנטים בפאב
טרנטיבות
500$2ND$כ( $2ND$שקל יותר מאשתקד),ואליהם יתווס־
$TS1$יתווספו$TS1$
500
השנה
במדד זה,
היציבות
נרשמה בס־
$TS1$בספיר$TS1$
הסטודנטים מבלים בפאב
$DN2$מהמפותחות $DN2$,ורוב
מפותחות,
שבמושב רבדים .מרי פעם מקיימים הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שקל לרכישתכלי
005,2
$DN2$יתווספו $DN2$הוצאות של כ־
פו
$DN2$בספיר $DN2$ירידה דווקא בחוגהפופולריוהמוביל
פיר
הסטודנטים מנ־
$TS1$מנסים$TS1$
באגודת
$DN2$הסטודנטים $DN2$מסיבות משל עצמם ,שזוכות להצל־
$TS1$להצלחה$TS1$
דנטים
כתיבה ,מחשבון וספרים .השנה פותחת המ־
$TS1$המכללה$TS1$
ביותר במכללה החוגלתקשורת.
סטיגמה שבעיר.
בעלי עסקיםלמען הנחות
לפעול בקרב
סים
$DN2$מנסים$DN2$
$DN2$להצלחה $DN2$לאמבוטלת.
חה
ללימודי תואר שני ונפתח גם
$DN2$המכללה $DN2$מסלול
כללה
הסטודנטים,
שרובם עוזבים את עיר
לסטודנטים.
קמפוס חרדי חדש,אליויגיעו כ־  100סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$,
שוכרים די־
$TS1$דירות$TS1$
ומתמקמים באזור,
מגוריהם
הבסיסיים

רות
$DN2$דירות$DN2$

דנטים,
$DN2$סטודנטים$DN2$,
בשררות ובקיבוצי הסביבה .בקיבוצים

הדירות

נחטפות ומחירי

השכירות נעים בין

רוב

מתוכם  30נשים.
הסטודנטים של סמי שמעון מת־
$TS1$מתגוררים$TS1$

באשדוד
גוררים
$DN2$מתגוררים$DN2$
שקל
009,1
000,1
שקל לדירת  36מ״ר ועד
$DN2$מעדיפים $DN2$להישארלגור
פים
לדירהגדולה יותר .שכר הדירה אינו כולל
אינטרנטוחשמל ,אך שאר החשבונותכלו־
$TS1$כלולים$TS1$
לחסוך כסף .גם סטודנטים שמגיעים מע־
$TS1$מערים$TS1$
$DN2$מערים $DN2$רחוקות יותר ,כמוחולון או בת ים,
רים
לים
$DN2$כלולים $DN2$והכניסה לבריכה ולחדר הכושר היא
מאחר
חוזרים מדי יום הביתהלהורים,
חופשית.

ובסביבה ,ורובם מעדי־
$TS1$מעדיפים$TS1$
בבית

ההורים על

מנת

במחירים סבירים .רבים מהס־
$TS1$מהסטורנטים$TS1$

מכללתאשקלון:
כל השירותים במקום אחד

מצויים מזנונים מגוונים המעניקים

הנחות

מכללת גבעתוושינגטון:

סוגרים אלפייה

במכללתאשקלון ,המכללה הציבורית
$TS1$לאשדוד$TS1$
לא־
במכללת גבעת וושינגטון ,הסמוכה
000,6
הרביעיתבגודלה בארץ,לומדים כ־
לימודים אק־
$TS1$אקדמית$TS1$
$DN2$לאשדוד $DN2$ומתמחה בהוראה ,שנת
ראשון
סטודנטים .שכר הלימוד לתואר
שדוד
$DN2$אקדמית$DN2$עולה  13אלף שקל .במכללהלומדים
דמית
שקל .השנהיחלו ללמוד במכ־
$TS1$במכללה$TS1$
979,9
המתגוררים בקיבוצים
רוב הסטודנטים
והשכירות באשדוד יקרה ואין מעונות יעלה
סטודנטים ,רובם לתואר ראשון
000,1
כ־
$DN2$במכללה $DN2$במסלולייעודי לקהל החרדיבמסלו־
$TS1$במסלולי$TS1$
ללה
מהסטודנטים
רבים
אינם מחזיקים רכב ומסתמכים על טרמפים.
לסטודנטים בעיר.
בחינוך גופני .התואר השני הנחשק ביותר
$TS1$תחנות $TS1$לי
הפופולריים הוא קיבוץ ניר
סוציאלית ,מדעי המחשב ,כלכלה
משתכרים מעבודות כמו מלצרות ,תח־
אחד הקיבוצים
$DN2$במסלולי $DN2$עבורה
הוא הוראתהגיל הרך.
וניהול.
ובנקאותוכלכלה
$DN2$תחנות $DN2$דלק ,שמירה ,שירות לקוחות ואל־
$TS1$ואלת״א$TS1$.
נות
עם ,בו למעלה מ־  100יחידות דיורלסטו־
$TS1$לסטודנטים$TS1$.
במכללה ישנם מעונות לכ־  500סטוד־
$TS1$סטודנטים$TS1$
מיקומה המרכזי של המכללה ,הסמוכה
$DN2$ואלת״א $DN2$.ורוניקה ויגדורצ׳יק ניסתה להש־
$TS1$להשכיר$TS1$
ת״א.
בשדרות נעים בין
$DN2$לסטודנטים $DN2$.מחירי השכירות
דנטים.
נטים
לתחנה המרכזית ,מקלה על התגיירות הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$.
התבקשה לשלם
$DN2$להשכיר $DN2$דירה באשדוד ,אך
כיר
002,2
שקל לדירת שלושה חדריםל־
007,1
$DN2$סטודנטים$DN2$בעלות של  700שקללחודש .״אנח־
$TS1$״אנחנו$TS1$
$DN2$״אנחנו $DN2$באים לקראת הסטודנטים ,במיוחד במצב
נו
$DN2$הסטודנטים $DN2$.אלו המגיעים עם רכב פרטי יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
טודנטים.
שקל עבור דירת סטודיו ברו־
$TS1$ברובע$TS1$
כ־
לדירת ארבעה חדרים.
001,2
הכלכלי שלהיום״ ,אמרובמכללה .״אנחנו
במתחם החנייה של הקמפוס,
$DN2$יכולים $DN2$לחנות
$TS1$המחיר $TS1$לים
$DN2$ברובע $DN2$י״א .ברובעב׳ ,הסמוך למכללה ,המ־
המכללה מציעה מעונות לסטודנטים
בע
מחנכים לא רקלתואר ,אלא גםלחינוךול־
$TS1$ול■$TS1$
שקל בממוצע לדירת
$DN2$המחיר $DN2$מגיע ל־
חיר
של עמיגור במרכז העיר שררות .מחיר
006,2
תמורת  400שקל לשנה .רבים מעדיפים
מנהיגות״.
במתחם אחר ,קרוב
שלושה חדרים .החיסרון :הבניינים ישנים לחסוף הוצאה זוולחנות
לחדר עומר על  600שקלוכולל מים ,סב־
$TS1$סבסוד$TS1$
וצריךלגור עם שותפים.
סוד
וחינמי ,אותו פתחההעירייה.
$DN2$סבסוד $DN2$חשמל וריהוט בסיסי .בגללהעלות
החש,
םיירלר ,יאיר הדוש
$DN2$ול■ $DN2$שירלי
במבנה המכללה ישנם מעונות ,ומתחם
הנוחה ,הדירות נחטפות מהר מאוד.
למרות הקירבה של המכללהלמסעדות
חדש הוקם בסמוךאליה (בסך הכל ישנן 140
שבמתחם הסטאר סנטר הסמוך ,הסטודנטים
התעסוקה באזור המכללה היא מעטה
שמוליקחרדאליג׳אן
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בשדרות.

סושי

הבעלים

הם

סטודנטים

והסחירים

בהתאם

צילום :שירלי
ס״דלר

ללמוד ,להסתלבס
לאכול,
אלפי

סטודנטיםייכנסו בשבוע הבא בשעריהן שלהמכללותהציבוריות בדרום
אפשרלמצואאוכל סוב
ובזולולאן כדאי לצאת בערב לשתות

כמהיעלה
המדריך המלא

שכר דירה ,איפה

בירה

אתהאוכל בקפיטריה ,הנ־
$TS1$הנחשבת$TS1$

נמצא

את הערבים הםמבלים
לורנס ,נאפופו
ביניהם

כיתות

מעדיפיםלקנות
מהסטודנטים
והאופציות לא רבות .חלק
האקדמית תיפתח בש־
$TS1$בשבוע$TS1$
שנתהלימודים
ברובעב׳
$DN2$הנחשבת$DN2$לזולה
חשבת
נרשמים לחברת
$DN2$בשבוע $DN2$הבא עםגידול מרשים במספר הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
ההשמה
ש.ע.ל ,המפעי־
$TS1$המפעילה$TS1$
בוע
באשדוד,
בפאבים המקומיים,
לה
$DN2$הסטודנטים $DN2$במכללות הציבוריות .אך למרות
דנטים
$DN2$המפעילה $DN2$משרד בתוך הקמפוס .הרבה מהעבודות
$DN2$ספרים $DN2$ואמפיתיאטרון .יחידות הדיור הן מר־
$TS1$מרווחות$TS1$
רים
ופאבה״זה״.
במפעלים באזור התעשייה או
המוצעות הן
ללימודים במוסר אק־
$TS1$אקדמי$TS1$
הביקושההולךוגדל
הסמוך
ווחות
דמי
$DN2$אקדמי $DN2$קטן וחמים ,המכללות בדרוםעדיין לא
$DN2$מרווחות $DN2$וממוזגותולרווחת הסטודנטיםפועל
בשירותלקוחות .סטודנטים רבים עובדים
למכללה,
טלוויזיות
מועדון בשעות הערב ,פאב חדש,
גם במלצרות ברחבי העיר .על מנת להקל
לסטודנטים .פרט למ־
$TS1$למכללת$TS1$
ערוכות לספק דיור
מכללת אחווה:
המחיר
 lcdעמדות מחשב ומדפסת .כמו כן ,ישנם
$DN2$למכללת $DN2$אשקלון וגבעת וושינגטון ,אין לאף
כללת
על עצמםכלכלית ,רוב הסטודנטיםלוקחים
קפיצה קסנהלקססינה
היחידה
של
שונים
בפרויקטים
חלק
מוסדרים,
בדרום
מכללה
שירותי כביסהוייבוש.
והסטודנ־
$TS1$והסטודנטים$TS1$
למעור־
$TS1$למעורבות$TS1$
מעונות
מגיע ל־
ל$TS1$006,2
$DN2$למעורבות $DN2$חברתית במכללה וזוכיםבמלגה.
בות
$DN2$והסטודנטים$DN2$נאלצים להישאר אצל ההורים או לה־
$TS1$להשכיר$TS1$
טים
עלות השכירות החודשיתליחידת דיור
שקל
006,
$DN2
המיועדתלשני אנשים היא  620שקל .סטו־
$TS1$סטודנט$TS1$
$DN2$להשכיר $DN2$דירה.
שכיר
במכללת אחווה,
את יוםהלימודים הארוך בדרך כלל
הנמצאת במועצה
בממוצע
800$1ST$מ $1ST$מ־
$DN2$סטודנט $DN2$שמעדיףלגור ללא שותפים ייפרד
דנט
000,4
האזורית באר טוביה,ילמדו השנה
מהפאבים שב־
$TS1$שבקיבוצים$TS1$
הסטודנטים באחר
מסיימים
הסטודנטיםעולות מדי
ההוצאות של
800$2ND$מ $2ND$שקל .במעונות החדשים מחוץ למכ־
$TS1$למכללה$TS1$
800
סטודנטים שייפרדו משכרלימור שנתי של
$DN2$שבקיבוצים $DN2$באזור ,כמו פאב ניר עם או כפר
קיבוצים
שדורש מהם
שנה בשל יוקר המחייה ,מה
לדירת
$DN2$למכללה$DN2$עלותלסטודנט בחדרלשניים היא 660
להתאמץ ולחפש את אתרי הקניות המש־
$TS1$המשתלמים$TS1$
ללה
כ־  11אלףשקל .במכללה מרווחים כי השנה
כשרובם מציעיםלסטודנטים בירה
עזה,
שלושה
שקל וביחידה לאדם אחר  950שקל .מי שי־
$TS1$שיעדיף$TS1$
נרשמה
זולה ומוזיקה טובה .כדי לאכול הם אוהבים
תלמים
עלייה של  10אחוזים במספר הנר־
$TS1$הנרשמים$TS1$
$DN2$המשתלמים $DN2$ביותר בכלעיר .עשינו את שיעורי
חדרים.
$DN2$שיעדיף $DN2$לשכור רירה מחוץ למכללה ישלם כ־
$TS1$כ$TS1$006,2
למקצועות ההוראה.
שמים
$DN2$הנרשמים$DN2$
לחומוסיה ״החומוס של טחינה״ שב־
$TS1$שבעיר$TS1$
ללכת
הבית עבור הסטודנט המתחיל וריכזנו המ־
$TS1$המלצות$TS1$
עדיף
שקל עבור דירת שלושה חדרים לא
המכללה הוותיקה לא מציעה מעונות006,2
$DN2$כ$DN2$006,2
$DN2$המלצות $DN2$איפה הכי משתלם לעשות שופינג,
לצות
עיר
$DN2$שבעיר$DN2$ולסושייה ״סושימוטו״ .שני העסקים
החיסרון:
מרוהטת .באחרונה אף נבנו סמוך למכללה
סטודנטים והמחירים בהם לסטודנטים ומעטים מעתיקים את מקום
הוקמו על ידי
לאן כראי לצאת לבלות בערב והיכן עדיף
הבניינים
בניינים חדשים ,שרבות מהדירות בהם נר־
$TS1$נרכשו$TS1$
הסטודנטים חוזרים
לאזור .רוב
מגוריהם
הסטודנטיאלי .מי אמר של־
$TS1$שלסטודנטים$TS1$
מתאימיםלכיס
לאכול צהריים.
ישנים
כשו
לעיר מגוריהם ,אך המעטים ששוכרים די־
$TS1$דירות$TS1$
סטודנטים
$DN2$נרכשו $DN2$להשקעהויועדו לשכירותלסטודנ־
$TS1$לסטודנוצריך$TS1$
$DN2$שלסטודנטים $DN2$איןסטייל?
וטובה.

וצריו
להר עם

רות
$DN2$דירות$DN2$

מכללת ספיר:

לא על הסושי לבדו

אחווהוינון.

סמי שמשו:

לארוחת
אוכל

עס ההורים

שותפים

מתגוררים

במושבים

הקרובים,

כמו

מיטות) .במעונות שבתוך המכללה
גם בניין הספריה,המינהלה ,בניין
לימור הרש ,מעבדות ,קפיטריה ,חנות ספ־
$TS1$ספרים$TS1$

טים.

וצריך
$DN2$לסטודנוצריך$DN2$
צהריים

בקפיטריה,

רוכשים
שמספקת

הסטודנטים
את

המוצרים

משתמשים

גם לאכול :חלק
בשירותי

מהסטודנטים

הקפיטריה ,אך

מעדיפיםלהגיע לקרית

רובם

האקדמיה,

שם

במכללת ספיר,הגדולה מבין המכללות
הסטודנטים
אוהבים
$TS1$קסטינה $TS1$,לסטודנטים .קניות
$DN2$מהסטודנטים $DN2$שמים פעמיהם אל מרכז ביג קס־
טודנטים
שקל
979,9
באשדוד יחלו
במכללת סמי שמעון
בדרום ,עומד שכרהלימוד על
לעשות בקניון גירון הסמוך למכללה .את
סטודנטים,
000,2
השנה אתהלימודים כ־
שקל לתואר שני.
584,31
לתואר ראשון ,ו־
טינה,
$DN2$קסטינה $DN2$,המציע מגוון של חנויות ומסעדות.
מוצרי המזון הם רוכשיםבמרכולים הפזו־
$TS1$הפזורים$TS1$
חלקם הקטן מהמכינה הקדם אקדמיתולי־
$TS1$ולימודי$TS1$
במספר הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שומרת על יציבות
המכללה
חלקם נוסעים לצומת מסמיה ,שם יש מסע־
$TS1$מסעדות$TS1$
$DN2$הפזורים $DN2$בעיר כשהמועדפיםעליהם הם ״יינות
רים
דות
המצטרפים אליה ומונה
החדשים
טודנטים
$DN2$הסטודנטים$DN2$
$DN2$מסעדות $DN2$בשריות ,אולם ההיצע במקום דליותר.
$DN2$ולימודי $DN2$תואר שני .עבור שכרהלימוד ייפרדו
מודי
ביתן״ ו״םיטונאות רחמים״.
כרילהירגע בסוף היום -ובהיעדר אל־
$TS1$אלטרנטיבות$TS1$
סטודנטים .למרות
000,8
השנהלמעלה מ־
500$1ST$כ(($1ST$כ־
הסטודנטים מכ־  12אלף שקל בממוצע
הבילוייםבאשקלון היא לא מה־
$TS1$מהמפותחות$TS1$,
תרבות
הסטודנטים בפאב
$DN2$אלטרנטיבות $DN2$מבלים רוב
טרנטיבות
500$2ND$כ( $2ND$שקל יותר מאשתקד),ואליהם יתווס־
$TS1$יתווספו$TS1$
500
נרשמה בס־
$TS1$בספיר$TS1$
השנה
במדד זה,
היציבות
הסטודנטים מבלים בפאב
$DN2$מהמפותחות $DN2$,ורוב
מפותחות,
שבמושב רבדים .מרי פעם מקיימים הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שקל לרכישתכלי
005,2
$DN2$יתווספו $DN2$הוצאות של כ־
פו
$DN2$בספיר $DN2$ירידה דווקא בחוגהפופולריוהמוביל
פיר
הסטודנטים מנ־
$TS1$מנסים$TS1$
סטיגמה שבעיר .באגודת
$DN2$הסטודנטים $DN2$מסיבות משל עצמם ,שזוכותלהצל־
$TS1$להצלחה$TS1$
דנטים
כתיבה ,מחשבון וספרים .השנה פותחת המ־
$TS1$המכללה$TS1$
ביותר במכללה החוגלתקשורת.
לפעול בקרבבעלי עסקיםלמען הנחות
סים
$DN2$מנסים$DN2$
$DN2$להצלחה $DN2$לאמבוטלת.
חה
ללימודי תואר שני ונפתח גם
$DN2$המכללה $DN2$מסלול
כללה
הסטודנטים,
שרובם עוזבים את עיר
קמפוס חרדי חדש,אליויגיעו כ־  100סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$,
ומתמקמים באזור ,שוכרים די־
$TS1$דירות$TS1$
מגוריהם
לסטודנטים.
הבסיסיים

רות
$DN2$דירות$DN2$

בשדרות ובקיבוצי

הדירות

נחטפות ומחירי

דנטים,
$DN2$סטודנטים$DN2$,
הסביבה .בקיבוצים
השכירות נעים בין

רוב

מתוכם  30נשים.
הסטודנטים של סמי שמעון מת־
$TS1$מתגוררים$TS1$

גוררים
$DN2$מתגוררים$DN2$
שקל
009,1
000,1
שקללדירת  36מ״ר ועד
$DN2$מעדיפים $DN2$להישארלגור
פים
לדירהגדולה יותר .שכר הדירה אינו כולל
אינטרנטוחשמל ,אך שאר החשבונותכלו־
$TS1$כלולים$TS1$
לחסוך כסף .גם סטודנטים שמגיעים מע־
$TS1$מערים$TS1$
$DN2$מערים $DN2$רחוקות יותר ,כמוחולון או בת ים,
רים
לים
$DN2$כלולים $DN2$והכניסהלבריכה ולחדר הכושר היא
מאחר
חוזרים מדי יום הביתהלהורים,
חופשית.

באשדוד ובסביבה ,ורובם מעדי־
$TS1$מעדיפים$TS1$
בבית

ההורים על

מנת

במחירים סבירים .רבים מהס־
$TS1$מהסטודנטים$TS1$

מכללתאשקלון:
כל השירותים במקום אמד

מצויים מזנונים מגוונים המעניקים

הנחות

מכללת גבעת חשינשוו:
סוגדים אלפייה

במכללתאשקלון ,המכללה הציבורית
$TS1$לאשדוד$TS1$
לא־
במכללת גבעת וושינגטון ,הסמוכה
000,6
הרביעיתבגודלה בארץ,לומדים כ־
לימודים אק־
$TS1$אקדמית$TS1$
$DN2$לאשדוד $DN2$ומתמחה בהוראה ,שנת
ראשון
סטודנטים .שכר הלימוד לתואר
שדוד
$DN2$אקדמית$DN2$עולה  13אלף שקל .במכללהלומדים
דמית
שקל .השנהיחלו ללמוד במכ־
$TS1$במכללה$TS1$
979,9
המתגוררים בקיבוצים
הסטודנטים
רוב
והשכירות באשדוד יקרה ואין מעונות יעלה
סטודנטים ,רובם לתואר ראשון
000,1
כ־
$DN2$במכללה $DN2$במסלולייעודי לקהל החרדיבמסלו־
$TS1$במסלולי$TS1$
ללה
מהסטודנטים
רבים
אינם מחזיקים רכב ומסתמכים על טרמפים.
לסטודנטים בעיר.
הנחשק ביותר
בחינוך גופני .התואר השני
סוציאלית ,מדעי המחשב ,כלכלה
$TS1$תחנות $TS1$לי
משתכרים מעבודות כמו מלצרות ,תח־
הפופולריים הוא קיבוץ ניר
אחר הקיבוצים
$DN2$במסלולי $DN2$עבורה
הוא הוראתהגיל הרך.
וניהול.
ובנקאותוכלכלה
$DN2$תחנות $DN2$דלק ,שמירה ,שירות לקוחות ואל־
$TS1$ואלת״א$TS1$.
עם ,בולמעלה מ־  100יחידות דיורלסטו־
$TS1$לסטודנטים$TS1$.
נות
במכללה ישנם מעונות לכ־  500סטוד־
$TS1$סטודנטים$TS1$
מיקומה המרכזי של המכללה ,הסמוכה
$DN2$ואלת״א $DN2$.ורוניקה ויגדורצ׳יק ניסתה להש־
$TS1$להשכיר$TS1$
ת״א.
$DN2$לסטודנטים $DN2$.מחירי השכירות בשדרות נעים בין
דנטים.
$DN2$סטודנטים$DN2$בעלות של  700שקללחודש .״אנח־
$TS1$״אנחנו$TS1$
נטים
לתחנה המרכזית ,מקלה על התגיירות הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$.
התבקשה לשלם
באשדוד ,אך
$DN2$להשכיר $DN2$דירה
כיר
002,2
שקל לדירת שלושה חדריםל־
007,1
$DN2$״אנחנו $DN2$באים לקראת הסטודנטים ,במיוחד במצב
נו
$DN2$הסטודנטים $DN2$.אלו המגיעים עם רכב פרטי יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
טודנטים.
שקל עבור דירת סטודיו ברו־
$TS1$ברובע$TS1$
כ־
לדירת ארבעה חדרים.
001,2
הכלכלי שלהיום״ ,אמרובמכללה .״אנחנו
במתחם החנייה של הקמפוס,
$TS1$המחיר $TS1$לים
המכללה מציעה מעונות לסטודנטים
$DN2$יכולים $DN2$לחנות
$DN2$ברובע $DN2$י״א .ברובעב׳ ,הסמוך למכללה ,המ־
בע
מחנכים לא רקלתואר ,אלא גםלחינוךול־
$TS1$ול■$TS1$
שקל בממוצע לדירת
$DN2$המחיר $DN2$מגיע ל־
חיר
006,2
של עמיגור במרכז העיר שדרות .מחיר
תמורת  400שקל לשנה .רבים מעדיפים
מנהיגות״.
במתחם אחר ,קרוב
שלושה חדרים .החיסרון :הבניינים ישנים לחסוף הוצאה זוולחנות
לחדר עומר על  600שקלוכולל מים ,סב־
$TS1$סבסוד$TS1$
וצריךלגור עם שותפים.
סוד
וחינמי ,אותו פתחההעירייה.
$DN2$סבסוד $DN2$חשמל וריהוט בסיסי .בגללהעלות
סיירלר ,יאיר החש,
סיידלר,
שירלי
$DN2$ול■$DN2$שירן"
במבנה המכללה ישנם מעונות ,ומתחם
הנוחה ,הדירות נחטפות מהר מאוד.
למרות הקירבה של המכללהלמסעדות
חרר ,אליג׳אן
אליג׳אן
ששליק חרד,
חדש הוקם בסמוךאליה (בסך הכל ישנן 140
שבמתחם הסטאר סנטר הסמוך ,הסטודנטים
התעסוקה באזור המכללה היא מעטה

עמוד 8

עושים פה
סקר שערךמכון מאגו מוחות בחן את שביעותרצון הסטודנטים מהמוסדות האקדמיים בהם הםלומדים
הלימודים
מובילה בטיבשירותי התחבורהובסיכוילמצוא עבודה לאחר
מכללת אחווה
ביותרמבין ארבעהמכללותהציבוריות בדרום

הסטודנטים בספיר הם המרוצים

מכללת
 41אחוז
למידיו
$DN2$שתלמידיו$DN2$
מהסטודנטים
ארבע המכללות

ספיר היא

$TS1$שתלמידיו$TS1$
שת־
המוסד האקדמי

שבעי רצון ביותר

מקבלים
עולה
$DN2$שנערך $DN2$על
ערך
מהוריהם

מנתוני

עבור

סיוע של עד
$DN2$וכולל$DN2$
לל

000,

שקל
לשנה

מבין
כך

המחקר ״מאגר מוחות״

ובסוף

בדרום

$TS1$שנערך$TS1$
שנ־
הסטודנט 2012

76.2
$DN2$אחריה $DN2$ממי שמעון עם ציון
ריה

הכספיות

ההוצאות

לון
$DN2$אשקלון$DN2$

של

מכללת

גם

רשמה נתונים יפים

בדק

הלימודים,
$DN2$בסיכוי $DN2$למצוא עבודה בתהום לאחר
כוי
בשביעות רצון

במקום
רצון

האחרון

מכלל
לשורת

החודשית

ההוראה,

הממוצעת

מההוראה ובשירות
$TS1$התחבורה$TS1$
התח־

של
היא
כי
וגילה
לויים
$DN2$בילויים$DN2$
עו־
$TS1$עומדת$TS1$
$DN2$עומדת $DN2$על  343שקל ,ירי־
$TS1$ירידה$TS1$
מדת
דה
$DN2$ירידה $DN2$של  13אחוזלעומת 2009

סטודנטים

לשער

ההוצאות על בי־
$TS1$בילויים$TS1$
כי

בדרום היא

נמוכה יותר בשל המ־
$TS1$המחירים$TS1$

מכללת אשקלון
מבין

נמצאת

בשביעות

הארבע

בקרב
811,5

המוסדות

בארץ .השאלות נגעו

נושאים:

מאיכות

שביעות הרצון

ההוראה

של

שלהמתרגלים,

יחס

רמת הקורסים ,טיב

המרצים ,טיב

הסקר את

ההוצאה

$TS1$בילויים$TS1$
בי־
הסטודנט על

מההוראה ובהמלצת המוסדלחברים.
הסקר נערך

וסטודנטים

לאיכולים רק ללמוד,
אלא צריכים גםלחיות,

כגבוהה ביותר מבין הארבע בסי־
$TS1$בסיכוי$TS1$

$DN2$התחבורה $DN2$הציבורית.
בורה

במדד זה.

ומאחר

$DN2$מהמוסדות $DN2$השונים.
סדות

ודורגה

אין נתונים

$TS1$מהמוסדות$TS1$
מהמו־
ומידת שביעות הרצון

אחווה

למכללת אשק־
$TS1$אשקלון$TS1$

31.2
ספיר עם

הארצית וכו־
$TS1$וכולל$TS1$
הסטודנטים

אודות

הסטודנטים

התחבורה

בטן

המכ־
$TS1$המכללות$TS1$
הציבורית .מבין ארבע

ללות
$DN2$המכללות $DN2$נראה כי רק אחווהקיבלה ציון מעל
אח־
$TS1$אחריה$TS1$
הממוצע הארצי:
48.2
 69.2לעומת

סקר

התאחדות

נתונים

מתפקודו

הציבוריות

ידי מכון

תובבים
$DN2$מםתובבים $DN2$עם

מלאהלגביו

הוא

נושא

ההוראה

(ניתן

לויים
$DN2$בילויים$DN2$

חירים
$DN2$המחירים $DN2$הנמוכים יחסית).
ההוצאות
כמובן,

גבוהות

הציונים ניתנו

כשהציון הממוצע

74.3
שניתן עומד על

את

המקום

הראשון מבין

7.3
עם ציון של

גבוה

בבילויים.
מזוןלצריכה
ב־  107שקל

יותר

מהכסף

המושקע

המרציםלסטודנטים
ותוכניתהלימודיםלתואר.
בסקר
בסולם של
אח־
$TS1$אחריה$TS1$
74.3
מהממוצע הארצי ,שעומד על
כשהציון הגבוה ביותר המובילה בדרום היא מכללת אחווה ,עם
עד
מההוצאה הממוצעת
קודם.העלות החודשית הממוצעת על צר־
$TS1$צרכים$TS1$
מבין כלל המוסדות ,שביעות הר־
גם גבוה מה־
$TS1$מהממוצע$TS1$,
66.3
ריה
הוא
$DN2$אחריה $DN2$מכללת ספיר עם
$TS1$הרצון $TS1$ציון הגבוה מהממוצע הארצי ועומר על
נלווים(חשמל ,גז ,מים) היא
$DN2$צרכים $DN2$בסיסיים
כים
ואחרונה אש־
$TS1$אשקלון$TS1$
צון
14.3
$DN2$הרצון $DN2$הנמוכה ביותר נרשמה בקרב המכללות 56.3
$DN2$מהממוצע $DN2$,סמי שמעון עם
ממוצע,
אחריה המכללות ספיר וסמי שמעון,
מהסטודנטים,
 639שקל לחודש .מחצית
במכללת אשקלון קלון
עם נתון זהה של
הציבוריות ,עם ציון ממוצע של
21.3
34.3
39.3
$DN2$אשקלון $DN2$עם
על פי הסקר ,לא עומדים בגובה ההוצאות
מרד נוסף שנבדק הוא מספר ימי המי־
$TS1$המילואים$TS1$
אין נתונים במדד זה.
אף אחת מהמכללות בדרום לאעולה על
גובה
בהורים.
ונאלצים
לבד
הנ־
$TS1$הנתונים$TS1$
אליהם.
יוצאים
שהסטודנטים
לואים
$DN2$המילואים$DN2$
ימ־
$TS1$ימליצו$TS1$
הסטודנטים
האם
גם
נשאל
בסקר
הממוצע :מכללת ספיר זכתהלציון הגבוה
הסיוע
להיעזר
הכלכלי הממוצע שמקבל סטודנט מהוריו
המספר הרב
$DN2$הנתונים $DN2$מראים כי בספיר נרשם
תונים
$DN2$ימליצו $DN2$לחברים ללמוד במוסד .בסולם מאחד
אחריה סמי שמעון עם ליצו
יחסית ,של
28.3
שקל 41 .אחוז
לשנתלימודים הוא
עד חמש ,מכללת ספיר קיבלה את הציון
למכללת
 77.3ולבסוף אחווה עם ציון
155,21
ביותר של ימימילואים מבין המכללות
45.3
מהסטודנטים מקבלים מהוריהם סיוע של
ואף
4.41
הגבוה ביותר ,של
אשקלון אין נתונים במרד זה.
59.3
הציבוריות בדרום ,שעומד על
אחריה אחווה עם
שקללשנה.
המדדים המעניינים ביותר שנב־
אהד
000,9
17.3
$TS1$שנבדקו18.3 $TS1$
עד
גבוה יותר מהממוצע הארצי ,שעומד על
ואשקלון עם
סמי שמעון עם
ימים.
14.2.
הציון הנמוך ביותר
$DN2$שנבדקו $DN2$בסקר הוא
דקו
8.21
 14ימים .בסמי שמעון
האפשרות למצוא עבודה
ושירליסיירלו
סיירלר
שירלי
שהסטודנטים בדרום מם־
$TS1$מםתובבים$TS1$
נתון נוסף
בסקר שביעות הרצון מאיכות ההוראה,
הלימודים .הסיכויים הנמו־
$TS1$הנמוכים$TS1$
בתחום בתום
$DN2$הנמוכים $DN2$ביותר הם
כים
ואופן קביעת הציונים

בקרבהמכללות

הציבוריות,

שוב אחווה לקחה
ארבע המכללות,

השוטפות

החודשיות הן,

ההוצאה

החודשית

ביתית היא

הממוצעת על

 803שקל,

גבוהה
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שעתטשר
שקל יוענקו

005,2
מלגות בסך

מעלגיל

לתושבי

יבנה

בגרות

חלקית

30

ללא

או

בעלי

בגרות,

שיתחילו ללמוד לתואר
ראשון במדעי

במכללת

הרוח

והחברה
יבנה

אחווה .עיריית

שקל והמכללה

000,1
תעניק

שקל עבור כל
005,1
אקדמית
לימודים

שנת
בתמורה

לפעילות קהילתית.
התוכנית יזם

את

ראש

צבי גוב ארי,

העירייה,
לאפשר לעוד

השכלה
השנה

במטרה

לרכוש

תושבים

אקדמי .זו

ותואר

השישית

בה

ממשיכות

המכללה והעירייה

בפרויקט

זה,

״הזדמנות שנייה

הנקרא

לתואר

תוכנית

ראשון״.

הלימודים בפרויקט כוללת
תוכנית הכנה לקראת
אקדמיים ותוכנית
לימודים
אקדמיים לתואר
לימודים
ראשון

הרוח

במדעי

הלימודים

יתקיימו פעמיים

הלימוד

ושכר

בשבוע

והחברה.

זהה

לזה

שבאוניברסיטאות.

'׳שיתוף הפעולה
והמכללה

להצלחה

זוכה

ומוכיח עצמו״,

מתמשכת

גוב ארי .״מדי

שנה

לתושבי העיר
מקווה כי גם

אמר

ניתנת

אפשרות נוחה

לרכוש השכלה
הקרובה

בין העירייה

אקדמית .אני
בשנת

מספר

הלימודים
המשתתפים

ימשיך לעלות ומאחל לכל אלה
האתגרלהגיע אל
שאימצו את
קו הגמר.
בראש
וזו

זו".

דרך

הצבנו

סדר

את החינוך

העדיפות העירוני

נוספת לממש

מהעירייה

הרשמה ומידע
שלישי23 ,

נמסר כי

יתקיים

באוקטובר,

00:81

באשכול

קביעה
מפגש
ביום

בשעה

הפיס.

שילוי

עמוד 10

לאכול ,ללשד להסתלבט
אלפי

סטודנטיםייכנסו בשבוע הבא בשעריהן שלהמכללותהציבוריות בדרום
אפשרלמצואאוכל סוב
ובזולולאן כדאי לצאת בערב לשתות

כמהיעלה
המדריך המלא

שכר דירה ,איפה

בירה

מיטות) .במעונות שבתוך המכללה
גם בניין הספריה,המינהלה ,בניין
לימוד חרש ,מעבדות ,קפיטריה ,חנות ספ־
$TS1$ספרים$TS1$

מעדיפיםלקנות אתהאוכל בקפיטריה ,הנ־
$TS1$הנחשבת$TS1$
מהסטודנטים
והאופציות לא רבות .חלק
האקדמית תיפתח בש־
$TS1$בשבוע$TS1$
שנתהלימודים
ברובעב׳
$DN2$הנחשבת$DN2$לזולה וטובה .את הערבים הםמבלים
חשבת
ההשמה
נרשמים לחברת
$DN2$בשבוע $DN2$הבא עםגידול מרשים במספר הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
ש.ע.ל ,המפעי־
$TS1$המפעילה$TS1$
בוע
באשדוד,
לורנס ,נאפופו
בפאבים המקומיים ,ביניהם
לה
$DN2$הסטודנטים $DN2$במכללות הציבוריות .אך למרות
דנטים
$DN2$המפעילה $DN2$משרד בתוך הקמפוס .הרבה מהעבודות
$DN2$ספרים $DN2$ואמפיתיאטרון .יחידות הדיור הן מר־
$TS1$מרווחות$TS1$
רים
ופאבה״זה״.
במפעלים באזור התעשייה או
המוצעות הן
ללימודים במוסד אק־
$TS1$אקדמי$TS1$
הביקושההולךוגדל
הסמוך
ווחות
$DN2$אקדמי $DN2$קטן וחמים ,המכללות בדרוםעדיין לא
דמי
$DN2$מרווחות $DN2$וממוזגותולרווחת הסטודנטיםפועל
בשירותלקוחות .סטודנטים רבים עוברים
למכללה,
טלוויזיות
מועדון בשעות הערב ,פאב חדש,
גם במלצרות ברחביהעיר .על מנת להקל
לסטודנטים .פרט למ־
$TS1$למכללת$TS1$
ערוכות לספק דיור
מכללת אחווה:
המחיר
 lcdעמדות מחשב ומדפסת .כמו כן ,ישנם
על עצמםכלכלית ,רוב הסטודנטיםלוקחים
$DN2$למכללת $DN2$אשקלון וגבעת וושינגטון ,אין לאף
כללת
לקסטינה
קטנה
קפיצה
שירותי כביסה וייבוש.
חלק בפרויקטים שונים של היחידה
מכללה בדרום מעונות מוסדרים ,והסטודנ־
$TS1$והסטודנטים$TS1$
למעור־
$TS1$למעורבות$TS1$
מגיע ל־
$ל$TS1$006,2
$DN2$למעורבות $DN2$חברתית במכללה וזוכיםבמלגה.
בות
$DN2$והסטודנטים$DN2$נאלצים להישאר אצל ההורים או לה־
$TS1$להשכיר$TS1$
טים
עלות השכירות החודשיתליחידת דיור
שקל
006,2
$DN2$
המיועדתלשני אנשים היא  620שקל .סטו־
$TS1$סטודנט$TS1$
במכללת אחווה,
את יוםהלימודים הארוך בדרך כלל
$DN2$להשכיר $DN2$דירה.
שכיר
הנמצאת במועצה
בממוצע
800$1ST$מ $1ST$מ־
$DN2$סטודנט $DN2$שמעדיףלגור ללא שותפים ייפרד
דנט
000,4
האזורית באר טוביה,ילמדו השנה
מהפאבים שב־
$TS1$שבקיבוצים$TS1$
מסיימים הסטודנטים באחד
הסטודנטיםעולות מדי
ההוצאות של
800$2ND$מ $2ND$שקל .במעונות החדשים מחוץ למכ־
$TS1$למכללה$TS1$
800
סטודנטים שייפרדו משכרלימוד שנתי של
$DN2$שבקיבוצים $DN2$באזור ,כמו פאב ניר עם או כפר
קיבוצים
שדורש מהם
שנה בשל יוקר המחייה ,מה
לדירת
$DN2$למכללה$DN2$עלותלסטודנט בחדרלשניים היא 660
ללה
כ־  11אלף שקל .במכללה מרווחים כי השנה
כשרובם מציעיםלסטודנטים בירה
להתאמץ ולחפש את אתרי הקניות המש־
$TS1$המשתלמים$TS1$
עזה,
שלושה
שקל וביחידה לאדם אחר  950שקל .מי שי־
$TS1$שיעדיף$TS1$
עלייה של  10אחוזים במספר הנר־
$TS1$הנרשמים$TS1$
נרשמה
זולה ומוזיקה טובה .כדי לאכול הם אוהבים
תלמים
$DN2$המשתלמים $DN2$ביותר בכלעיר .עשינו את שיעורי
חדרים.
$DN2$שיעדיף $DN2$לשכור רירה מחוץ למכללה ישלם כ־
$TS1$כ$TS1$006,2
למקצועות ההוראה.
שמים
$DN2$הנרשמים$DN2$
לחומוסיה ״החומוס של טחינה״ שב־
$TS1$שבעיר$TS1$
ללכת
הבית עבור הסטודנט המתחיל וריכזנו המ־
$TS1$המלצות$TS1$
עדיף
שקל עבור דירת שלושה חדרים לא
המכללה הוותיקה לא מציעה מעונות006,2
$DN2$כ$DN2$006,2
$DN2$המלצות $DN2$איפה הכי משתלם לעשות שופינג,
לצות
$DN2$שבעיר$DN2$ולסושייה ״סושימוטו״ .שני העסקים
עיר
החיסרון:
מרוהטת .באחרונה אף נבנו סמוך למכללה
הוקמו על ידי סטודנטים והמחירים בהם לסטודנטים ומעטים מעתיקים את מקום
לאן כדאי לצאת לבלות בערב והיכן עדיף
הבניינים
בניינים חדשים ,שרבות מהדירות בהם נר־
$TS1$נרכשו$TS1$
הסטודנטים חוזרים
לאזור .רוב
מגוריהם
הסטודנטיאלי .מי אמר של־
$TS1$שלסטודנטים$TS1$
מתאימיםלכיס
לאכול צהריים.
ישנים
$DN2$נרכשו $DN2$להשקעהויועדו לשכירותלסטודנ־
$TS1$לסטודנוצריך$TS1$
כשו
לעיר מגוריהם ,אך המעטים ששוכרים די־
$TS1$דירות$TS1$
$DN2$שלסטודנטים $DN2$איןסטייל?
סטודנטים

נמצא

כיתות

וצריו
להר עם

רות
$DN2$דירות$DN2$

מכללת ספיר:

לא על הסושי לבדו

אחווהוינון.

סמי שמעון:

לארוחת
אוכל בקפיטריה,

צהריים

נשאחם עם

שותפים

מתגוררים

במושבים

הקרובים,

ההוחם

כמו

טים.

וצריך
$DN2$לסטודנוצריך$DN2$
רוכשים

שמספקת

הסטודנטים
את

המוצרים

משתמשים

גם לאכול :חלק
בשירותי

מהסטודנטים

הקפיטריה ,אך רובם

מעדיפיםלהגיע לקרית

האקדמיה,

שם

במכללת ספיר,הגדולה מבין המכללות
הסטודנטים
אוהבים
$TS1$קסטינה $TS1$,לסטודנטים .קניות
$DN2$מהסטודנטים $DN2$שמים פעמיהם אל מרכז ביג קס־
טודנטים
במכללת סמי שמעון באשדוד יחלו
שקל
979,9
בדרום ,עומד שכרהלימוד על
לעשות בקניון גירון הסמוך למכללה .את
סטודנטים,
000,2
השנה אתהלימודים כ־
שקל לתואר שני.
584,31
לתואר ראשון ,ו־
טינה,
$DN2$קסטינה $DN2$,המציע מגוון של חנויות ומסעדות.
מוצרי המזון הם רוכשיםבמרכולים הפזו־
$TS1$הפזורים$TS1$
חלקם הקטן מהמכינה הקדם אקדמיתולי־
$TS1$ולימודי$TS1$
במספר הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שומרת על יציבות
המכללה
חלקםנוסעים לצומת מסמיה ,שם יש מסע־
$TS1$מסעדות$TS1$
$DN2$הפזורים $DN2$בעיר כשהמועדפיםעליהם הם ״יינות
רים
$DN2$מסעדות $DN2$בשריות,אולם ההיצע במקום דל יותר.
דות
$DN2$ולימודי $DN2$תואר שני .עבור שכרהלימוד ייפרדו
מודי
המצטרפים אליה ומונה
החדשים
טודנטים
$DN2$הסטודנטים$DN2$
ביתן״ ו״סיטונאות רחמים״.
להירגע בסוף היום -ובהיעדר אל־
$TS1$אלטרנטיבות$TS1$
כרי
סטודנטים .למרות
000,8
השנהלמעלה מ־
500$1ST$כ(($1ST$כ־
הסטודנטים מכ־  12אלף שקל בממוצע
הבילוייםבאשקלון היא לא מה־
$TS1$מהמפותחות$TS1$,
תרבות
הסטודנטים בפאב
$DN2$אלטרנטיבות $DN2$מבלים רוב
טרנטיבות
500$2ND$כ( $2ND$שקל יותר מאשתקד),ואליהם יתווס־
$TS1$יתווספו$TS1$
500
נרשמה בס־
$TS1$בספיר$TS1$
השנה
במדד זה,
היציבות
הסטודנטים מבלים בפאב
$DN2$מהמפותחות $DN2$,ורוב
מפותחות,
שבמושב רבדים .מדי פעם מקיימים הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
שקל לרכישתכלי
005,2
$DN2$יתווספו $DN2$הוצאות של כ־
פו
$DN2$בספיר $DN2$ירידה דווקא בחוגהפופולריוהמוביל
פיר
הסטודנטים מנ־
$TS1$מנסים$TS1$
סטיגמה שבעיר .באגודת
$DN2$הסטודנטים $DN2$מסיבות משל עצמם ,שזוכותלהצל־
$TS1$להצלחה$TS1$
דנטים
כתיבה ,מחשבון וספרים .השנה פותחת המ־
$TS1$המכללה$TS1$
ביותר במכללה החוגלתקשורת.
בעלי עסקיםלמען הנחות
לפעול בקרב
סים
$DN2$מנסים$DN2$
$DN2$להצלחה $DN2$לאמבוטלת.
חה
ללימודי תואר שני ונפתח גם
$DN2$המכללה $DN2$מסלול
כללה
הסטודנטים ,שרובם עוזבים את עיר
לסטודנטים.
קמפוס חרדי חדש,אליויגיעו כ־  100סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$,
ומתמקמים באזור ,שוכרים די־
$TS1$דירות$TS1$
מגוריהם
הבסיסיים

רות
$DN2$דירות$DN2$

בשדרות ובקיבוצי

הדירות

נחטפות ומחירי

דנטים,
$DN2$סטודנטים$DN2$,
הסביבה .בקיבוצים
השכירות נעים בין

רוב

מתוכם  30נשים.

הסטודנטים של סמי שמעון מת־
$TS1$מתגוררים$TS1$

גוררים
$DN2$מתגוררים$DN2$
שקל
009,1
000,1
שקל לדירת  36מ״ר ועד
$DN2$מעדיפים $DN2$להישארלגור
פים
לדירהגדולה יותר .שכר הדירה אינו כולל
אינטרנטוחשמל ,אך שאר החשבונותכלו־
$TS1$כלולים$TS1$
לחסוך כסף .גם סטודנטים שמגיעים מע־
$TS1$מערים$TS1$
$DN2$מערים $DN2$רחוקות יותר ,כמוחולון או בת ים,
רים
$DN2$כלולים $DN2$והכניסה לבריכה ולחדר הכושר היא
לים
מאחר
חוזרים מדי יום הביתהלהורים,
חופשית.

באשדוד ובסביבה ,ורובם מעדי־
$TS1$מעדיפים$TS1$
בבית

ההורים על

מנת

במחירים סבירים .רבים מהס־
$TS1$מהסטודנטים$TS1$

מכללתאשקלון:
כל השירותים במקום אחד

מצויים מזנונים מגוונים המעניקים

הנחות

מכללת גבעתוושינגטון:

סוגרים אלפייה

במכללתאשקלון ,המכללה הציבורית
$TS1$לאשדוד$TS1$
לא־
במכללת גבעת וושינגטון ,הסמוכה
000,6
הרביעיתבגודלה בארץ,לומדים כ־
לימודים אק־
$TS1$אקדמית$TS1$
$DN2$לאשדוד $DN2$ומתמחה בהוראה ,שנת
ראשון
סטודנטים .שכר הלימוד לתואר
שדוד
$DN2$אקדמית$DN2$עולה  13אלף שקל .במכללהלומדים
דמית
שקל .השנהיחלו ללמוד במכ־
$TS1$במכללה$TS1$
979,9
המתגוררים בקיבוצים
רוב הסטודנטים
והשכירות באשדוד יקרה ואין מעונות יעלה
סטודנטים ,רובם לתואר ראשון
000,1
כ־
$DN2$במכללה $DN2$במסלולייעודי לקהל החרדיבמסלו־
$TS1$במסלולי$TS1$
ללה
מהסטודנטים
רבים
אינם מחזיקים רכב ומסתמכים על טרמפים.
לסטודנטים בעיר.
הנחשק ביותר
בחינוך גופני .התואר השני
סוציאלית ,מרעי המחשב ,כלכלה
$TS1$תחנות $TS1$לי
משתכרים מעבודות כמו מלצרות ,תח־
הפופולריים הוא קיבוץ ניר
אחד הקיבוצים
$DN2$במסלולי $DN2$עבודה
הוא הוראתהגיל הרך.
וניהול.
ובנקאותוכלכלה
$DN2$תחנות $DN2$דלק ,שמירה ,שירות לקוחות ואל־
$TS1$ואלת״א$TS1$.
נות
עם ,בולמעלה מ־  100יחידות דיורלסטו־
$TS1$לסטודנטים$TS1$.
במכללה ישנם מעונות לכ־  500סטוד־
$TS1$סטודנטים$TS1$
מיקומה המרכזי של המכללה ,הסמוכה
$DN2$ואלת״א $DN2$.ורוניקה ויגדורצ׳יק ניסתה להש־
$TS1$להשכיר$TS1$
ת״א.
בשדרות נעים בין
השכירות
$DN2$לסטודנטים $DN2$.מחירי
דנטים.
$DN2$סטודנטים$DN2$בעלות של  700שקללחורש .״אנח־
$TS1$״אנחנו$TS1$
נטים
לתחנה המרכזית ,מקלה על התגיירות הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$.
התבקשה לשלם
באשדוד ,אך
$DN2$להשכיר $DN2$דירה
כיר
002,2
שקל לדירת שלושה חדריםל־
007,1
$DN2$״אנחנו $DN2$באים לקראת הסטודנטים ,במיוחד במצב
נו
$DN2$הסטודנטים $DN2$.אלו המגיעים עם רכב פרטי יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
טודנטים.
כ־
לדירת ארבעה חדרים.
שקל עבור דירת סטודיו ברו־
$TS1$ברובע$TS1$
001,2
הכלכלי שלהיום״ ,אמרובמכללה .״אנחנו
במתחם החנייה של הקמפוס,
$DN2$יכולים $DN2$לחנות
$TS1$המחיר $TS1$לים
$DN2$ברובע $DN2$י״א .ברובע ב׳ ,הסמוך למכללה ,המ־
המכללה מציעה מעונות לסטודנטים
בע
מחנכים לא רקלתואר ,אלא גםלחינוךול־
$TS1$ול■$TS1$
שקל בממוצע לדירת
$DN2$המחיר $DN2$מגיע ל־
חיר
של עמיגור במרכז העיר שדרות .מחיר
006,2
תמורת  400שקל לשנה .רבים מעדיפים
מנהיגות״.
לחטוף הוצאה זוולחנות במתחם אחר ,קרוב
שלושה חדרים .החיסרון :הבניינים ישנים
לחדר עומד על  600שקלוכולל מים ,סב־
$TS1$סבסוד$TS1$
וצריךלגור עם שותפים.
סוד
$DN2$סבסוד $DN2$חשמל וריהוט בסיסי .בגלל העלות
וחינמי ,אותו פתחההעירייה.
$DN2$ול■ $DN2$שירי ס״דלו ,יאיר החש,
במבנה המכללה ישנם מעונות ,ומתחם
הנוחה ,הדירות נחטפות מהר מאוד.
למרות הקירבה של המכללהלמסעדות
ששליק חדד ,אל ג׳אן
חדש הוקם בסמוךאליה (בסך הכל ישנן 140
שבמתחם הסטאר סנטר הסמוך ,הסטודנטים
התעסוקה באזור המכללה היא מעטה

עמוד 11

עושים פה חיים
סקר שערךמכון מאגו מוחות בחן את שביעותרצון הסטודנטים מהמוסדות האקדמיים בהם הםלומדים
הלימודים
מובילה בטיבשירותי התחבורהובסיכוילמצוא עבודה לאחר
מכללת אחווה
ביותרמבין ארבעהמכללותהציבוריות בדרום

הסטודנטים בספיר הם המרוצים

מכללת
 41אחה
למידיו
$DN2$שתלמידיו$DN2$
מהסטודנטים
ארבע המכללות

ספיר היא

המוסד האקדמי שת־
$TS1$שתלמידיו$TS1$

שבעי רצון ביותר

לום
עולה
$DN2$שנערך $DN2$על
ערך
מהזחהם

מנתוני

עבור

סיששלעד
$DN2$וכולל$DN2$
לל

000,

שקל
לשנה

מבין

התחבורה

כך

המחקר ״מאגר מוחות״

ובסוף

בדרום

$TS1$שנערך$TS1$
שנ־
הסטודנט 2012

סקר

$DN2$אחריה $DN2$סמי שמעון עם ציון
ריה
76.2

התאחדות

הכספיות

ההוצאות

ומידת

לון
$DN2$אשקלון$DN2$

של

גם

ודורגה

רשמה נתונים יפים

בדק

הלימודים,
$DN2$בסיכוי $DN2$למצוא עבודה בתחום לאחר
כוי
בשביעות רצון

במקום
רצון

החודשית

מכלל
לשורת

סטודנטים

לשער

ההוצאות על בי־
$TS1$בילויים$TS1$
כי

היא

נמוכה יותר בשל המ־
$TS1$המחירים$TS1$

מכללת אשקלון

נמצאת

בשביעות

הארבע

ההוראה,

המרצים ,טיב

(ניתן

בארץ .השאלות נגעו
מאיכות

ההוראה

של

השוטפות

שלהמתרגלים,

יחס

הרצון

הקורסים ,טיב
ההוראה

לויים
$DN2$בילויים$DN2$

בדרום

חירים
$DN2$המחירים $DN2$הנמוכיםיחסית).

נושאים :שביעות
רמת

הממוצעת

מההוראה ובשירות התח־
$TS1$התחבורה$TS1$

בקרב
811,5

המוסדות

את

הסטודנט על בי־
$TS1$בילויים$TS1$

מההוראה ובהמלצת המוסדלחברים.
הסקר נערך

הסקר

ההוצאה

של
היא
כי
לויים
$DN2$בילויים$DN2$
וגילה
עו־
$TS1$עומדת$TS1$
$DN2$עומדת $DN2$על  343שקל ,ירי־
$TS1$ירידה$TS1$
מדת
דה
$DN2$ירידה $DN2$של  13אחוזלעומת 2009

מבין

האחרון

וסטודנטים

לאיכולים רק ללמוד,
אלא צריכים גםלחיות,

כגבוהה ביותר מבין הארבע בסי־
$TS1$בסיכוי$TS1$

$DN2$התחבורה $DN2$הציבורית.
בורה

במדד זה.

ומאחר

$DN2$מהמוסדות $DN2$השונים.
סדות

מכללת

אין נתונים

שביעות הרצון מהמו־
$TS1$מהמוסדות$TS1$

אחווה

למכללת אשק־
$TS1$אשקלון$TS1$

31.2
ספיר עם

הארצית וכו־
$TS1$וכולל$TS1$
הסטודנטים

אודות

הסטודנטים

$DN2$מסתובבים $DN2$עם בטן
תובבים

הוא

הציבורית .מבין ארבע המכ־
$TS1$המכללות$TS1$

ללות
$DN2$המכללות $DN2$נראה כי רק אחווהקיבלה ציון מעל
אח־
$TS1$אחריה$TS1$
48.2
הממוצע הארצי:
 69.2לעומת

הציבוריות

ידי מכון

נתונים

מתפקודו

מלאהלגביו

נושא

ההוצאות
כמובן,

הציונים ניתנו

כשהציון הממוצע

74.3
שניתן עומד על

את

המקום

הראשון מבין

7.3
עם ציון של

גבוה

בבילויים.
מזוןלצריכה
ב־  107שקל

מהכסף

המושקע

המרציםלסטודנטים
ותוכניתהלימודיםלתואר.
בסקר
בסולם של
אח־
$TS1$אחריה$TS1$
74.3
מההוצאה הממוצעת
עד
מהממוצע הארצי ,שעומד על
כשהציון הגבוה ביותר המובילה בדרום היא מכללת אחווה ,עם
קודם.העלות החודשית הממוצעת על צר־
$TS1$צרכים$TS1$
גם גבוה מה־
$TS1$מהממוצע$TS1$,
66.3
ריה
מבין כלל המוסדות ,שביעות הר־
הוא
$DN2$אחריה $DN2$מכללת ספיר עם
$TS1$הרצון $TS1$ציון הגבוה מהממוצע הארצי ועומד על
$DN2$צרכים $DN2$בסיסיים
כים
ואחרונה אש־
$TS1$אשקלון$TS1$
צון
נלווים(חשמל ,גז ,מים) היא
14.3
$DN2$הרצון $DN2$הנמוכה ביותר נרשמה בקרב המכללות 56.3
$DN2$מהממוצע $DN2$,סמי שמעון עם
ממוצע,
אחריה המכללות ספיר וסמי שמעון,
מהסטודנטים,
מחצית
 639שקל לחודש.
במכללת אשקלון קלון
עם נתון זהה של
הציבוריות ,עם ציון ממוצע של
21.3
34.3
39.3
$DN2$אשקלון $DN2$עם
ההוצאות
על פי הסקר ,לא עומדים בגובה
מדד נוסף שנבדק הוא מספר ימי המי־
$TS1$המילואים$TS1$
אין נתונים במדד זה.
אף אחת מהמכללות בדרום לאעולה על
גובה
בהורים.
ונאלצים
לבד
הנ־
$TS1$הנתונים$TS1$
יוצאים
שהסטודנטים
לואים
$DN2$המילואים$DN2$
ימ־
$TS1$ימליצו$TS1$
הסטודנטים
גם
נשאל
בסקר
הממוצע :מכללת ספיר זכתהלציון הגבוה
אליהם.
האם
הסיוע
להיעזר
הכלכלי הממוצע שמקבל סטודנט מהוריו
המספר הרב
$DN2$הנתונים $DN2$מראים כי בספיר נרשם
תונים
$DN2$ימליצו $DN2$לחברים ללמוד במוסד .בסולם מאחד
אחריה סמי שמעון עם ליצו
יחסית ,של
28.3
שקל 41 .אחוז
לשנתלימודים הוא
למכללת
ולבסוף אחווה עם ציון
155,21
ביותר של ימימילואים מבין המכללות
עד חמש ,מכללת ספיר קיבלה את הציון
45.3
77.3
מהסטודנטים מקבלים מהוריהם סיוע של
ואף
4.41
הגבוה ביותר ,של
59.3
אשקלון אין נתונים במדד זה.
אחריה אחווה עם
הציבוריות בדרום ,שעומד על
שקללשנה.
המרדים המעניינים ביותר שנב־
אחר
000,9
17.3
$TS1$שנבדקו18.3 $TS1$
עד
גבוה יותר מהממוצע הארצי ,שעומד על
ואשקלון עם
סמי שמעון עם
ימים.
14.2.
הציון הנמוך ביותר
$DN2$שנבדקו $DN2$בסקר הוא
דקו
8.21
 14ימים .בסמי שמעון
האפשרות למצוא עבודה
ושיוליםיידלו
םיידלו
שירלי
שהסטודנטים בדרום מס־
$TS1$מסתובבים$TS1$
נתון נוסף
בסקר שביעות הרצון מאיכות ההוראה,
הלימודים .הסיכויים הנמו־
$TS1$הנמוכים$TS1$
בתחום בתום
$DN2$הנמוכים $DN2$ביותר הם
כים
ואופן קביעת הציונים

בקרב המכללות

הציבוריות,

שוב אחווה לקהה
ארבע המכללות,

גבוהות

יותר

החודשיות

הן,

ההוצאה

החודשית

ביתית היא

הממוצעת על

 803שקל,

גבוהה

עמוד 12

שעתטשר
005,2
מלגות בסך

לתושבי

שקל יוענקו

מעלגיל

יבנה

בגרות חלקית

30

ללא

או

בעלי

בגרות,

שיתחילו ללמוד לתואר
ראשון

הרוח

במדעי

במכללת

והחברה

אחווה .עיריית יבנה

שקל והמכללה

000,1
תעניק

שקל עבור כל
005,1
אקדמית
לימודים

שנת
בתמורה

לפעילות קהילתית.
התוכנית י?

את

צבי גוב ארי,

העירייה,

לאפשרלעוד
השכלה

ראש

תושבים לרכוש
אקדמי.

ותואר

השנה

במטרה

בה

ממשיכות

המכללה והעירייה

בפרויקט

זה,

השישית

״הזדמנות שנייה

הנקרא

לתואר ראשון".

תוכנית

בפרויקט כוללת
הלימודים
תוכנית הכנה לקראת
לימודים

אקדמיים

ותוכנית

לימודים

אקדמיים

לתואר

הרוח

והחברה.

ראשון במדעי
הלימודים יתקיימו פעמיים
בשבוע ושכר הלימוד nt> ycr
שבאוניברסיטאות.

״שיתוף הפעולה
והמכללה

בין העירייה

להצלחה

זוכה

מתמשכת ומוכיח עצמו״,
גוב ארי .״מדי

שנה

לתושבי העיר

הקרובה

ניתנת

אפשרות נוחה

לרכוש השכלה
מקווה כי גם

אמר

אקדמית .אני

בשנת

מספר

הלימודים
המשתתפים

ימשיךלעלות ומאחל לכל אלה
האתגרלהגיע אל
שאימצו את
קו הגמר.
בראש
וזו

דרך

הצבנו

זר .מהעירייה
הרשמה ומידע

שלישי,
00:81

את

החינוך

סדר העדיפות העירוני
נוספת לממש קביעה

23

נמסר כי

יתקיים ביום

באוקטובר,

באשכול

מפגש

בשעה

הפיס.

שילוי

