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עמוד 1



לא

תואר

ולא

הדר

rn•־משה

היוםיתחילוסטודנטיםם־

הראשון.התואהלימודיאת

הסיכוייודעים,הםזה,בלי

אבלנמוך.באבודהלהשתלב

בדיוקבאנשיםמוצףכשהשוק

לאהזההתוארגםכמותם,

מבחינהאפילוהרבה.שווה

ללמוד״כשבאיםאקדמית.

תואר','להוציאבשבילרק

מרציםקובליםלומדים",לא

לחינוךומומחים

רונומשה

יששכרבשםמשפחהקרובפעםלייה

בפוליןהשכלתואתשרכשמינסקי,

אדםאניהשנייה.העולםמלחמתלפני

תעודתלי״ישלהתגאות.אהבמשכיל״,

היהכשמינסקיהאמת.הייתהזובגרות״.

לה־אותהייתההבגרותתעודתצעיר,

שכלה

$TS1$להשכלה$TS1$

$DN2$להשכלה$DN2$היאהשיגו.מעטמתישרקרחבה

כדרישתשימשהאלאמקצועהקנתהלא

היהאפשראישערים:שנישפתחהסף

בלעדיה,אקדמייםללימודיםלהתקבל

כחלקאותהדרשורביםעבודהומקומות

למועמדים.המיוןמתהליך

תעו־שלמעמדהנשחקהשניםעם

דת

$TS1$תעודת$TS1$

$DN2$תעודת$DN2$,אתתפסהראשוןוהתוארהבגרות

שגםמתבררשלאחרונהאלאמקומה.

חלהאחרונות״בשניםמספיק.לאזה

הראשון״,התוארבמעמרגדולפיחות

שע״לבחברתמנהלתוקנין,אליןקובעת

המסייעתלסטודנטעבודהשירות

לה־אוניברסיטאותולבוגרילסטודנטים

שיג

$TS1$להשיג$TS1$

$DN2$להשיג$DN2$.מר־אחדכלכמעט״היוםעבודה

גיש

$TS1$מרגיש$TS1$

$DN2$מרגיש$DN2$כלשהו.אקדמילתוארזקוקשהוא

תפקידלכלכמעטלסטנדרט.הפךזה

אםגםראשון,תוארדורשיםמקצועי

להקוראיםשהיוםמזכירה,לתפקידזה

אדמיניסטרטיבית״.מנהלת

רביםמעסיקיםוקנין,שלדבריאלא

הםתמיד״לאשני.תוארדורשיםכבר

שהס־למידעפרקטיתזקוקיםבאמת

טודנט

$TS1$שהסטודנט$TS1$

$DN2$שהסטודנט$DN2$היאהאם־איי״,בלימודירכש

מוע־לסנןדרךעורפשוט״זומבהירה.

מדים

$TS1$מועמדים$TS1$

$DN2$מועמדים$DN2$היצעהרבהיששבובשוקלעבודה

ביקוש״.ופחות

הש־בחברתסניףמנהלתאדרי,דנה

מה

$TS1$השמה$TS1$

$DN2$השמה$DN2$,הראשוןהתוארכימסכימהגדולה

להבחיןצריך״אבלמערכו,הרבהאיבד

עמוד 2



בהנדסה,מקצועיראשוןתוארבין

ראשוןלתוארמשפטיםאוחשבונאות

החברהמדעיההתנהגות,במדעיכללי,

״תואראומרת.היאהרוח״,מדעיאו

משמעותיתפקידמשחקלאכברכזה

בתפ־מדוברלאאםמעסיק.בשיקולי

קיד

$TS1$בתפקיד$TS1$

$DN2$בתפקיד$DN2$מעסיקיםבתואר,שקשורמקצועי

בעבודה״.ניסיוןיעדיפו

ועדיין,מבטיח,לאזהעבודהאז

מהסטודנטיםמאודרביםוקנין,אומרת

רא־תואר״צריךכיללימודיםנרשמים

שוך,

$TS1$,ראשוך$TS1$

$DN2$,ראשוך$DN2$.תוארלעשותבאים״הםכדבריה

כךכלולאלהסתדר,אפשראיזהבליכי

יכולאניאםהתואר.במהאותםמעניין

מהזהמסויםבמקצועלתוארלהתקבל

אלמד״.שאני

למדיניותמומחהוולנםקי,עמיפרופ׳

מאוניברסיטתהגבוההוההשכלההחינוך

החינוךמשרדסמנכ״לובעבראביב,תל

כימאשרהחינוך,שרויועץלתכנון

הכרחיסףתנאיאכןהואהראשוןהתואר

״בנ־רבים.במקומותלעבודהלקבלה

ציבות

$TS1$״בנציבות$TS1$

$DN2$״בנציבות$DN2$הסתפקולמשל,המדינה,שירות

תפקידיםלצורךלימודשנות12ב־בעבר

חייביםאליהםלהתקבלכדישהיוםרבים,

לכךמצרפיםאםאומר.הואראשון״,תואר

גדללבגרותהזכאיםששיעורהעובדהאת

21לעומתאחוז,47עלכיוםועומדמאור

לחץ״ישברורה:התוצאה1980ב־אחוז

שרוציםבגרותתעודתבעלישלכבד

במוסדותא׳שנהעלללמודלהמשיך

וולנסקי.אומרגבוהה״,להשכלה

האק־התוארשלהפיכתמתברראבל

דמי

$TS1$האקדמי$TS1$

$DN2$האקדמי$DN2$מציאתלצורךשדרושהניירלפיסת

״הלימודיםברור.אקדמימחירישעבורה

קלכלימיון,לסמןהפכוהאקדמיים

ד״ראומרתולקידום״,להערכהומדיד

ההש־להגנתמהפורוםאגמוןאיריס

כלה

$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$גו־בןומאוניברסיטתהציבורית

ריון.

$TS1$.גוריון$TS1$

$DN2$.גוריון$DN2$לקבלכדיתחומים,מאוד״בהרבה

תוארצריךאתהסבירשכרעםעבודה

העבודה.לביןבינוקשרשאיןלמרות

פקי־צבא,קצינישוטרים,בנק,פקידי

דים

$TS1$פקידים$TS1$

$DN2$פקידים$DN2$חייביםאלהכלהציבוריבשירות

להת־כדיאקדמיתוארמסויםבשלב

קדם.

$TS1$.להתקדם$TS1$

$DN2$.להתקדם$DN2$׳עממיזציה׳ישאחרות,במילים

יותרהרבההאקדמיתההשכלהשל

וישאקדמית,השכלהרוכשיםאנשים

אנחנובמקבילהשפעות.מיניכללזה

יכולהלאאניאבלברמה,ירידהרואים

הלומדים״.ריבוישלתוצאהשהיאלומר

ברמה?הירידהכן,אםקשורה,למה

במהחשובזיאתואר,

מה־ללמודבאיםלא״כשסטודנטים

מוטיבציה

$TS1$מהמוטיבציה$TS1$

$DN2$מהמוטיבציה$DN2$השכלהלרכושרצוןהנכונה

לומדים,לאהםאותםשמענייןבתחום

ידילצאתכדיהתואראתעושיםאלא

מר־שפירא,ענתד״רקובעתחובה״,

צה

$TS1$מרצה$TS1$

$DN2$מרצה$DN2$״דיהבלוגובעלתעבריתלספרות

למ־״כשאני״סלונה״.באתרלחינוך״

דתי

$TS1$למדתי$TS1$

$DN2$למדתי$DN2$,התביישוסטודנטיםבאוניברסיטה

המאמריםאתקראולאשהםלהודות

מתביישים.לאהםהיוםהשיעור.לקראת

קראושנייםאואחדרקשלמהבכיתה

אפשריבלתיעדקשהולכןהחומר,את

מהעליודעלאפשוטהרובדיון.לקיים

מדברים.

סטודנטיתליהייתהשניםחמש״לפני

חברתשלסניףמנהלתסגניתשהייתה

הסבי־״היאדוגמה.נותנתהיאאופנה״,

רה

$TS1$הסבירה$TS1$

$DN2$הסבירה$DN2$לתפקידמכרזישכיכאןשהיאלי

הכש־להלהציעובמקוםהסניף,מנהלת

רה

$TS1$הכשרה$TS1$

$DN2$הכשרה$DN2$להשתועילכזורלוונטית,מקצועית

ממנהדרשולמשל,שיווקכמובעבודה

היאאזבמה.חשובלאאקדמיתואר

להנראהזהכיעבריתבספרותבחרה

ובעי־במצבהשאתחשבוביקשהקל,הכי

סוק

$TS1$ובעיסוק$TS1$

$DN2$ובעיסוק$DN2$,ואפטורזמנה,כלאתהדורששלה

בשיעורים״.הנוכחותמחובתאותה

ברי־לסטודנטיםאיןבאמתלפעמים

רה.

$TS1$.ברירה$TS1$

$DN2$.ברירה$DN2$שנרשמומורותלשיעורים״מגיעות

לתוכניתהצטרףהספרביתכילתואר

בעלייהיושהמוריםודרשחדש׳׳אופק

״יששפירא.ד״רמספרתאקדמי״,תואר

שעובדותהוריות,חדאמהותביניהן

לפרנסכדיוחציבמשרההספרבבית

באמ־ופתאום,ילדיהן,ואתעצמןאת

צע

$TS1$באמצע$TS1$

$DN2$באמצע$DN2$,תוארלעשותנדרשותהןהחיים

אבלללימודיםנרשמותהןאזראשון.

לאלשיעורים,להגיעיכולותלאהן

הקריאהרשימתמתוךספראףפותחות

שהסטודנטיםמאמראףקוראותולא

הןהסמסטרבסוףלקרוא.צריכיםהיו

מסבירותלהתחנןהמרציםאלבאות

יכולתלהןאיןאבללתוארזקוקותשהן

המ־כללובדרךללימודים,זמןלהקדיש

רצים

$TS1$המרצים$TS1$

$DN2$המרצים$DN2$לקראתן״.ובאיםעליהןמרחמים

הרבהכאןשישחושבתאגמוןד״ר

הס־אצלמוטיבציהשלמשאלהיותר

טודנטים.

$TS1$.הסטודנטים$TS1$

$DN2$.הסטודנטים$DN2$הזמןכלבישראלהיום״יש

ההשק־אתכלכליתלצמצםניסיונות

עות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$,את״להפוךקובעת.היאבהשכלה״

׳יעילים׳ליותרהאקדמייםהלימודים

מתארתהיאמכךכתוצאהוחסכוניים״.

האוניברסיטהביןסתירהיששבומצב

כמוסדלאוניברסיטהאקדמי,כמוסד

האוניברסי־עללחץהמון״ישכלכלי:

טאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$הןכיהלימודים,משךאתלקצר

הבוגריםמספרלפיתקציביםמקבלות

מהםאחדשכלהשעותמספרלפיולא

ולהורידלקצרדרכיםמוצאיםאזלמד.

מתר־פחותבכיתה,תלמידיםיותר

גלים

$TS1$מתרגלים$TS1$

$DN2$מתרגלים$DN2$נוראיתאינפלציהישולצידן

הסגלשרובלעובדהשקשורהבציונים,

שאיןהחוץ,מןממרציםמורכבהיום

בסקרימותניתוהעסקתםקביעותלהם

בקרבשלהםבפופולריותכלומרהוראה,

רא־לתוארדבר,שלבסופוהתלמידים.

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$אחדכלאבלסטודנטים,יותריש

פחות״.מקבלמהם

ללאיועץששימשוולנסקי,פרופ׳

אתאומרחינוך,שרימארבעהפחות

כש־כלל״בדרךיתר.בחריפותהדברים

מייצרים

$TS1$כשמייצרים$TS1$

$DN2$כשמייצרים$DN2$,באיכותו:להשתבחמנסיםמוצר

יצליחהואיותראיכותישהואככל

בישראלהגבוההההשכלהאבליותר.

הואשלה״,האיכותבהורדתמשתבחת

דרישותפחותשיעורים.״פחותקובע.

שהל־מהזההשכלה.פחותקריאה.

קוח

$TS1$שהלקוח$TS1$

$DN2$שהלקוח$DN2$בתואר,רקמעונייןהוארוצה

פחותשהמוצרככלכאןבהשכלה.לא

ביש־יותר.גדולאליוהביקושמשובח,

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$לימודיאיכותעםמתמודדיםלא

הד־קיצוריתרבותעםהראשון,התואר

רך

$TS1$הדרך$TS1$

$DN2$הדרך$DN2$.ממשית״.בעיהזולתואר

גרובגלד,אתיד״רעגומות.התוצאות

לענייניםאחווהמכללתנשיאסגנית

בוג־עבודתהבמסגרתפוגשתאקדמיים,

רי

$TS1$בוגרי$TS1$

$DN2$בוגרי$DN2$למכללהשמגיעיםרביםראשוןתואר

ברמה,הירידהלהוראה.הסבהלצורך

״מדוברהיטב.מורגשתמעידה,היא

עםשמגיעיםאקדמייםמוסדותבבוגרי

ואתהטובים,וציוניםמרשימהתעודה

תוארבעליאנשיםשאלהמאמיןלא

לאהחשיבהשפה.לאהשפהאקדמי.

ירודה.האקדמיתהכתיבהרמתחשיבה,

ראשון.תוארבוגרישאלהמאכזבמאוד

אתלהפסיקנאלצנומעטיםלאבמקרים

כאלהשאנשיםראוילאכילימודיהם

שלעומתםכמובןבישראל.מוריםיהיו

מצוינים״.בוגריםגםיש

ומכ<?ומכאןקירחים

תיכונים:סוגישניבארץהיובעבר

המקצועייםהתיכוניםועיוניים.מקצועיים

אותםשהכשירהתעודהלבוגריהםהעניקו

הע־העיונייםהתיכוניםולפרנסה.לחיים

ניקו

$TS1$העניקו$TS1$

$DN2$העניקו$DN2$הבוג־אתשהכשירהבגרותתעודת

רים

$TS1$הבוגרים$TS1$

$DN2$הבוגרים$DN2$להםשימשההיאהלימודים:להמשך

רכ־הםהמקצועואתלאוניברסיטה,שער

שו

$TS1$רכשו$TS1$

$DN2$רכשו$DN2$יותר,טובהמצבלכאורההיוםשם.רק

לבגרותזכאיםיותררביםאנשיםשכן

אלאאקדמיים.לימודיםללמודויכולים

הרא־התוארהמקצועות,ברובשבפועל,

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$הבגרותתעודתשהייתהלמהדומה

אתמכשירלאהוא70וה־60ה־בשנות

לחיים,והמכללותהאוניברסיטאותבוגרי

שלברקמשמשאלאולפרנסה,לעבודה

מתאיםשלאמיהשני.התוארלקראת

אתמוצאמתקדמים,אקדמייםללימודים

ומכאן.מכאןקירחעצמו

תוארישאנשיםהרבהכךשלכל״ברגע

עכשיועולה.הדרישותסףבמשהו,ראשון

לתפקי־להגיעכדישניתוארכברנדרש

דים

$TS1$לתפקידים$TS1$

$DN2$לתפקידים$DN2$שפירא,ד״רמסכימהבאמת״,הטובים

בהיעדרהואהבעיהשורשכישמאמינה

היוםהקיים״במצבבתיכון.מקצועיחינוך

בליאנשיםהרבההרוחלמדעימגיעים

יוד־ולאעיוניתיכוןשסיימוכאלהכיוון,

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$הברתילחץישעצמם.עםלעשותמה

לאוניברסיטה,להמשיךההוריםשלולחץ

שהלימודיםלמרותהלחץעםזורמיםוהם

עושיםהםאותם.מענייניםבהכרחלא

אלף45כ־להוריהםשיעלהראשוןתואר

שובעצמםאתמוצאיםהםובסופושקל,

מקצועבלימתוסכלים,הפתיחה:בנקודת

בחיים״.כיווןובלי

רא־לתוארסטודנטברק,בןעומרי

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$,ומדעאנתרופולוגיהבסוציולוגיה

מכיראביב,תלבאוניברסיטתהמדינה

מסלול״ישהחברתי.הלחץאתהיטב

נוס־צבא,עושיםתיכון,מסיימיםברור:

עים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$נרשמיםואזבחו״ל,תרמיליםלטיול

מאודבצורהקייםזהלאוניברסיטה.

שםכיוהרוח,החברהבמדעירחבה

חבר׳ההמוןיותר.קלותהקבלהדרישות

תואר״,להםשיהיהכדירקנרשמים

נרשםהואכימדגישאךאומר,הוא

גםויודעאחרות,מסיבותללימודים

מקצועות״ישמחיר.יששלושלבחירה

ומשפטים,הנדסהכמופרופסיונליים,

עםמהאוניברסיטהיוצאאתהשבהם

התוארהחברהבמדעיאבלביד.מקצוע

ולפתוחאופקיםלהרחיבנועדהראשון

ול־אחורהצעדלקחתהראש,אתקצת

רכוש

$TS1$ולרכוש$TS1$

$DN2$ולרכוש$DN2$במקצועותבחרתיכללית.השכלה

שהתואריודעואנימעניינים,לישנראו

פרופ־כלוםשווהיהיהלאשליהראשון

סיונלית.

$TS1$.פרופסיונלית$TS1$

$DN2$.פרופסיונלית$DN2$פרנסה״.ממנוליתהיהלא

לחיות?מתכווןאתהממהאז

אצ־הראשוןהתוארשאחרילי״ברור

טרך

$TS1$אצטרך$TS1$

$DN2$אצטרך$DN2$משהוואלמדשני,לתוארלהמשיך

מתכווןאניהעבודה.לשוקמוכווןיותר

עסקים״.במינהלשניתוארלעשות

התואראתשסיימושלךהחברים

עבורה?מצאו

במלצרות״.שכן.״בטח

וולנסקי:עמיפרופ׳

הגבוהה״ההשכלה

משתבחתבישראל

האיכות:בהורדת

שיעורים,פרוות

מהזההשכלה.פרוות

הוארוצה.שהלקוח

בתואר״רקמעוניין

להיותיכולהמלידה"חכמהייז

תחליףלאלעולםהשכלהאבללהשכלה,תחליף

שופנהאוארארתורמלידה״לחכמה
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חייםפהעושים

המרוציםהםכספירהסטודנטיםלומדיםהסכהסהאקדמייםמהמוסדותהסטודנטיםרצוןשביעותאתכחןמוחותמאגרמכוןשעררסקר

הלימודיםלאחרעבודהלמצואובסיכויהתחבורהשירותיבטיבמובילהאחווהמכללתכדרוםהציבוריותהמכללותארבעמכיןכיותר

שת־האקדמיהמוסדהיאספירמכללת

למידיו

$TS1$שתלמידיו$TS1$

$DN2$שתלמידיו$DN2$מביןמתפקודוביותררצוןשבעי

כךבדרוםהציבוריותהמכללותארבע

שנ־2012הסטודנטסקרמנתוניעולה

ערך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$מוחות״״מאגרהמחקרמכוןידיעל

וכו־הארציתהסטודנטיםהתאחדותעבור

לל

$TS1$וכולל$TS1$

$DN2$וכולל$DN2$שלהכספיותההוצאותאודותנתונים

מהמו־הרצוןשביעותומידתהסטודנטים

סדות

$TS1$מהמוסדות$TS1$

$DN2$מהמוסדות$DN2$.השונים

יפיםנתוניםרשמהאחווהמכללתגם

בסי־הארבעמביןביותרכגבוההורורגה

כוי

$TS1$בסיכוי$TS1$

$DN2$בסיכוי$DN2$הלימודים,לאחרבתהוםעבודהלמצוא

התח־ובשירותמההוראהרצוןבשביעות

בורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$.נמצאתאשקלוןמכללתהציבורית

בשביעותהארבעמביןהאחרוןבמקום

לחברים.המוסדובהמלצתמההוראהרצון

סטודנטים811,5בקרבנערךהסקר

נגעוהשאלותבארץ.המוסרותמכלל

מאיכותהרצוןשביעותנושאים:לשורת

שלההוראהטיבהקורסים,רמתההוראה,

יחםהמתרגלים,שלההוראהטיבהמרצים,

הציוניםקביעתואופןלסטודנטיםהמרצים

ניתנוהציוניםלתואר.הלימודיםותוכנית

ביותרהגבוהכשהציוןעדשלבסולם

הר־שביעותהמוסדות,כללמביןהוא

צון

$TS1$הרצון$TS1$

$DN2$הרצון$DN2$המכללותבקרבנרשמהביותרהנמוכה

39.3שלממוצעציוןעםהציבוריות,

עלעולהלאבדרוםמהמכללותאחתאף

הגבוהלציוןזכתהספירמכללתהממוצע:

עםשמעוןסמיאחריה28.3שליחסית,

למכללת45.3ציוןעםאחווהולבסוף77.3

זה.במדדנתוניםאיןאשקלון

שנב־ביותרהמענייניםהמדדיםאחד

דקו

$TS1$שנבדקו$TS1$

$DN2$שנבדקו$DN2$עבודהלמצואהאפשרותהואבסקר

הנמו־הסיכוייםהלימודים.בתוםבתחום

כים

$TS1$הנמוכים$TS1$

$DN2$הנמוכים$DN2$הציבוריות,המכללותבקרבהםביותר

74.3עלעומדשניתןהממוצעכשהציון

עםאחווה,מכללתהיאבדרוםהמובילה

עלועומדהארצימהממוצעהגבוהציון

שמעון,וסמיספירהמכללותאחריה56.3

אשקלוןבמכללת34.3שלזההנתוןעם

זה.במדדנתוניםאין

ימ־הסטודנטיםהאםגםנשאלבסקר

ליצו

$TS1$ימליצו$TS1$

$DN2$ימליצו$DN2$מאחדבסולםבמוסד.ללמודלחברים

הציוןאתקיבלהספירמכללתחמש,עד

עםאחווהאחריה59.3שלביותר,הגבוה

עםואשקלון17.3עםשמעוןסמי18.3

.14.2ביותרהנמוךהציון

ההוראה,מאיכותהרצוןשביעותבסקר

מביןהראשוןהמקוםאתלקההאחווהשוב

גבוה7.3שלציוןעםהמכללות,ארבע

אח־74.3עלשעומדהארצי,מהממוצע

ריה

$TS1$אחריה$TS1$

$DN2$אחריה$DN2$מה־גבוהגם66.3עםספירמכללת

ממוצע,

$TS1$,מהממוצע$TS1$

$DN2$,מהממוצע$DN2$אש־ואחרונה14.3עםשמעוןסמי

קלון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$21.3עם

המי־ימימספרהואשנבדקנוסףמדד

לואים

$TS1$המילואים$TS1$

$DN2$המילואים$DN2$הנ־אליהם.יוצאיםשהסטודנטים

תונים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$הרבהמספרנרשםבספירכימראים

המכללותמביןמילואיםימישלביותר

ואף4.41עלשעומדבדרום,הציבוריות

עלשעומדהארצי,מהממוצעיותרגבוה

ימים.8.21שמעוןבסמיימים.14

שירלימס־בדרוםשהסטודנטיםנוסףנתון $TS1$מסשירלי$TS1$$DN2$מסשירלי$DN2$סיירלר

נושאהואלגביומלאהבטןעםתובבים

המכ־ארבעמביןהציבורית.התחבורה

ללות

$TS1$המכללות$TS1$

$DN2$המכללות$DN2$מעלציוןקיבלהאחווהרקכינראה

אח־48.2לעומת69.2הארצי:הממוצע

ריה

$TS1$אחריה$TS1$

$DN2$אחריה$DN2$ובסוף76.2ציוןעםשמעוןסמי

אשק־למכללת31.2עםספיר

לון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$זה.במדדנתוניםאין

וסטודנטיםומאחר

ללמוד,רקיכוליםלא

לחיות,גםצריכיםאלא

ההוצאהאתהסקרבדק

הממוצעתהחודשית

בי־עלהסטודנטשל

לויים

$TS1$בילויים$TS1$

$DN2$בילויים$DN2$עו־היאכיוגילה

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$ירי־שקל,343על

דה

$TS1$ירידה$TS1$

$DN2$ירידה$DN2$2009לעומתאחוז13של

בי־עלההוצאותכילשער)ניתן

לויים

$TS1$בילויים$TS1$

$DN2$בילויים$DN2$המ־בשליותרנמוכההיאבדרום

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$יחסית(.הנמוכים

הן,החודשיותהשוטפותההוצאות

המושקעמהכסףיותרגבוהותכמובן,

עלהממוצעתהחודשיתההוצאהבבילויים.

גבוההשקל,803היאביתיתלצריכהמזון

בסקרהממוצעתמההוצאהשקל107ב־

צר־עלהממוצעתהחודשיתהעלותקודם.

כים

$TS1$צרכים$TS1$

$DN2$צרכים$DN2$היאמים(גז,)חשמל,נלוויםבסיסיים

מהסטודנטים,מחציתלחודש.שקל639

ההוצאותבגובהעומדיםלאהסקר,פיעל

הסיועגובהבהורים.להיעזרונאלציםלבד

מהוריוסטודנטשמקבלהממוצעהכלכלי

אחוז41שקל.155,21הואלימודיםלשנת

שלסיועמהוריהםמקבליםמהסטודנטים

לשנה.שקל000,9עד

סיירלרשירלי

אחוז41

D'uniunnn

Diininn

rmujijPD

000,9

$TS1$000,9$TS1$

$DN2$000,9$DN2$שקל

לשנה
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שעתטשר

לוישי

יוענקושקל005,2בסךמלגות

בעלי30גילמעליבנהלתושבי

בגרות,ללאאוחלקיתבגרות

לתוארללמודשיתחילו

והחברההרוחבמדעיראשון

יבנהעירייתאחווה.במכללת

והמכללהשקל000,1תעניק

שנתכלעבורשקל005,1

בתמורהאקדמיתלימודים

קהילתית.לפעילות

ראשיזםהתוכניתאת

במטרהארי,גובצביהעירייה,

לרכושתושביםלעודלאפשר

זואקדמי.ותוארהשכלה

ממשיכותבההשישיתהשנה

בפרויקטוהעירייההמכללה

שנייה״הזדמנותהנקראזה,

תוכניתראשון״.לתואר

כוללתבפרויקטהלימודים

לקראתהכנהתוכנית

ותוכניתאקדמייםלימודים

לתואראקדמייםלימודים

והחברה.הרוחבמדעיראשון

פעמייםיתקיימוהלימודים

לזהזהההלימודושכרבשבוע

שבאוניברסיטאות.

העירייהביןהפעולה״שיתוף

להצלחהזוכהוהמכללה

אמרעצמו״,ומוכיחמתמשכת

ניתנתשנה״מדיארי.גוב

נוחהאפשרותהעירלתושבי

אניאקדמית.השכלהלרכוש

הלימודיםבשנתגםכימקווה

המשתתפיםמספרהקרובה

אלהלכלומאחללעלותימשיך

אללהגיעהאתגראתשאימצו

החינוךאתהצבנוהגמר.קו

העירוניהעדיפותסדרבראש

קביעהלממשנוספתדרךוזו

מפגשכינמסרמהעירייהזו״.

ביוםיתקייםומידעהרשמה

בשעהבאוקטובר,23שלישי,

הפיס.באשכול00:81

לוישי
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להסתלבטללמוד,לאכול,
איפהחוה,שכריעלהכמהבדמםהציבוריותהמכללותשלבשעריהןהבאבשבועייכנסוסטודנטיםאלפי

המלאהמדריךביוהלשתותבערבלצאתכדאיולאןובזולטובאוכללמצואאפשר

בשדרות.סושי

הםהבעלים

סטודנטים

בהתאםוהמחירים

שירליצילום:

סיידלר

בש־תיפתחהאקדמיתהלימודיםשנת

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$הסטו־במספרמרשיםגידולעםהבא

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$למרותאךהציבוריות.במכללות

אק־במוסרללימודיםוגדלההולךהביקוש

דמי

$TS1$אקדמי$TS1$

$DN2$אקדמי$DN2$לאעדייןבררוםהמכללותוחמים,קטן

למ־פרטלסטודנטים.דיורלספקערוכות

כללת

$TS1$למכללת$TS1$

$DN2$למכללת$DN2$לאףאיןוושינגטון,וגבעתאשקלון

והסטודנ־מוסדרים,מעונותבדרוםמכללה

טים

$TS1$והסטודנטים$TS1$

$DN2$והסטודנטים$DN2$לה־אוההוריםאצללהישארנאלצים

שכיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$.דירה

מדיעולותהסטודנטיםשלההוצאות

מהםשדורשמההמחייה,יוקרבשלשנה

המש־הקניותאתריאתולחפשלהתאמץ

תלמים

$TS1$המשתלמים$TS1$

$DN2$המשתלמים$DN2$שיעוריאתעשינועיר.בכלביותר

המ־וריכזנוהמתחילהסטודנטעבורהבית

לצות

$TS1$המלצות$TS1$

$DN2$המלצות$DN2$שופינג,לעשותמשתלםהכיאיפה

עדיףוהיכןבערבלבלותלצאתכראילאן

צהריים.לאכול

ספיר:מכללת

לבד!הסושיעללא

המכללותמביןהגדולהספיר,במכללת

שקל979,9עלהלימודשכרעומדבררום,

שני.לתוארשקל584,31ו־ראשון,לתואר

הס־במספריציבותעלשומרתהמכללה

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ומונהאליההמצטרפיםהחדשים

למרותסטודנטים.000,8מ־למעלההשנה

בס־נרשמההשנהזה,במדדהיציבות

פיר

$TS1$בספיר$TS1$

$DN2$בספיר$DN2$והמובילהפופולריבחוגדווקאירידה

לתקשורת.החוגבמכללהביותר

עיראתעוזביםשרובםהסטודנטים,

די־שוכריםבאזור,ומתמקמיםמגוריהם

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$בקיבוציםהסביבה.ובקיבוציבשררות

ביןנעיםהשכירותומחירינחטפותהדירות

שקל009,1ועדמ״ר36לדירתשקל000,1

כוללאינוהדירהשכריותר.גדולהלדירה

כלו־החשבונותשאראךוחשמל,אינטרנט

לים

$TS1$כלולים$TS1$

$DN2$כלולים$DN2$היאהכושרולחדרלבריכהוהכניסה

חופשית.

בקיבוציםהמתגורריםהסטודנטיםרוב

טרמפים.עלומסתמכיםרכבמחזיקיםאינם

נירקיבוץהואהפופולרייםהקיבוציםאחד

לסטו־דיוריחידות100מ־למעלהבועם,

דנטים.

$TS1$.לסטודנטים$TS1$

$DN2$.לסטודנטים$DN2$ביןנעיםבשדרותהשכירותמחירי

002,2ל־חדריםשלושהלדירתשקל007,1

חדרים.ארבעהלדירת

לסטודנטיםמעונותמציעההמכללה

מחירשררות.העירבמרכזעמיגורשל

סב־מים,וכוללשקל600עלעומרלחדר

סוד

$TS1$סבסוד$TS1$

$DN2$סבסוד$DN2$העלותבגללבסיסי.וריהוטחשמל

מאוד.מהרנחטפותהדירותהנוחה,

מעטההיאהמכללהבאזורהתעסוקה

מהסטודנטיםחלקרבות.לאוהאופציות

המפעי־ש.ע.ל,ההשמהלחברתנרשמים

לה

$TS1$המפעילה$TS1$

$DN2$המפעילה$DN2$מהעבודותהרבההקמפוס.בתוךמשרד

אוהתעשייהבאזורבמפעליםהןהמוצעות

עובריםרביםסטודנטיםלקוחות.בשירות

להקלמנתעלהעיר.ברחביבמלצרותגם

לוקחיםהסטודנטיםרובכלכלית,עצמםעל

למעור־היחידהשלשוניםבפרויקטיםחלק

בות

$TS1$למעורבות$TS1$

$DN2$למעורבות$DN2$במלגה.וזוכיםבמכללהחברתית

כללבדרךהארוךהלימודיםיוםאת

שב־מהפאביםבאחרהסטודנטיםמסיימים

קיבוצים

$TS1$שבקיבוצים$TS1$

$DN2$שבקיבוצים$DN2$,כפראועםנירפאבכמובאזור

בירהלסטודנטיםמציעיםכשרובםעזה,

אוהביםהםלאכולכדיטובה.ומחיקהזולה

שב־טחינה״של״החומוסלחומוסיהללכת

עיר

$TS1$שבעיר$TS1$

$DN2$שבעיר$DN2$העסקיםשני״םושימוטו״.ולסושייה

בהםוהמחיריםסטודנטיםיריעלהוקמו

של־אמרמיהסטודנטיאלי.לכיסמתאימים

סטודנטים

$TS1$שלסטודנטים$TS1$

$DN2$שלסטודנטים$DN2$סטייל?אין

שמעון:סמי

ההוריםעם

יחלובאשדודשמעוןסמיבמכללת

סטודנטים,000,2כ־הלימודיםאתהשנה

ולי־אקדמיתהקדםמהמכינההקטןחלקם

מודי

$TS1$ולימודי$TS1$

$DN2$ולימודי$DN2$ייפרדוהלימודשכרעבורשני.תואר

)כ־בממוצעשקלאלף12מכ־הסטודנטים

500

$1ST$(500$1כST$

$2ND$(500$2כND$יותרשקל,)יתווס־ואליהםמאשתקד

פו

$TS1$יתווספו$TS1$

$DN2$יתווספו$DN2$כלילרכישתשקל005,2כ־שלהוצאות

המ־פותחתהשנהוספרים.מחשבוןכתיבה,

כללה

$TS1$המכללה$TS1$

$DN2$המכללה$DN2$גםונפתחשניתוארללימודימסלול

סטו־100כ־יגיעואליוחדש,חרדיקמפוס

דנטים,

$TS1$,סטודנטים$TS1$

$DN2$,סטודנטים$DN2$נשים.30מתוכם

מת־שמעוןסמישלהסטודנטיםרוב

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$מעדי־ורובםובסביבה,באשדוד

פים

$TS1$מעדיפים$TS1$

$DN2$מעדיפים$DN2$מנתעלההוריםבביתלגורלהישאר

מע־שמגיעיםסטודנטיםגםכסף.לחסוך

רים

$TS1$מערים$TS1$

$DN2$מערים$DN2$ים,בתאוחולוןכמויותר,רחוקות

מאחרלהורים,הביתהיוםמדיחוזרים

מעונותואיןיקרהבאשדודוהשכירות

מהסטודנטיםרביםבעיר.לסטודנטים

תח־מלצרות,כמומעבודותמשתכרים

נות

$TS1$תחנות$TS1$

$DN2$תחנות$DN2$,ואל־לקוחותשירותשמירה,דלק

ת״א.

$TS1$.ואלת״א$TS1$

$DN2$.ואלת״א$DN2$להש־ניסתהויגדורצ׳יקורוניקה

כיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$לשלםהתבקשהאךבאשדוד,דירה

ברו־סטודיודירתעבורשקל001,2כ־

בע

$TS1$ברובע$TS1$

$DN2$ברובע$DN2$.המ־למכללה,הסמוךב׳,ברובעי״א

חיר

$TS1$המחיר$TS1$

$DN2$המחיר$DN2$לדירתבממוצעשקל006,2ל־מגיע

ישניםהבנייניםהחיסרון:חדרים.שלושה

שותפים.עםלגורוצריך

למסעדותהמכללהשלהקירבהלמרות

הסטודנטיםהסמוך,סנטרהסטארשבמתחם

הנ־בקפיטריה,האוכלאתלקנותמעדיפים

חשבת

$TS1$הנחשבת$TS1$

$DN2$הנחשבת$DN2$מבליםהםהערביםאתוטובה.לזולה

נאפופולורנס,ביניהםהמקומיים,בפאבים

ה״זה״.ופאב

אחווה:מכללת

לקסטינהקטנהקפיצה

במועצההנמצאתאחווה,במכללת

000,4השנהילמדוטוביה,בארהאזורית

שלשנתילימודמשכרשייפרדוסטודנטים

השנהכימרווחיםבמכללהשקל.אלף11כ־

הנר־במספראחוזים10שלעלייהנרשמה

שמים

$TS1$הנרשמים$TS1$

$DN2$הנרשמים$DN2$ההוראה.למקצועות

מעונותמציעהלאהוותיקההמכללה

מקוםאתמעתיקיםומעטיםלסטודנטים

חוזריםהסטודנטיםרובלאזור.מגוריהם

די־ששוכריםהמעטיםאךמגוריהם,לעיר

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$כמוהקרובים,במושביםמתגוררים

וינון.אחווה

הסטודנטיםרוכשיםצהרייםלארוחת

המוצריםאתשמספקתבקפיטריה,אוכל

מהס־רביםסבירים.במחיריםהבסיסיים

טורנטים

$TS1$מהסטורנטים$TS1$

$DN2$מהסטורנטים$DN2$קס־ביגמרכזאלפעמיהםשמים

טינה,

$TS1$,קסטינה$TS1$

$DN2$,קסטינה$DN2$ומסעדות.חנויותשלמגווןהמציע

מסע־יששםמסמיה,לצומתנוסעיםחלקם

דות

$TS1$מסעדות$TS1$

$DN2$מסעדות$DN2$,יותר.דלבמקוםההיצעאולםבשריות

אל־-ובהיעדרהיוםבסוףלהירגעכדי

טרנטיבות

$TS1$אלטרנטיבות$TS1$

$DN2$אלטרנטיבות$DN2$בפאבהסטודנטיםרובמבלים

הסטו־מקיימיםפעםמרירבדים.שבמושב

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$להצל־שזוכותעצמם,משלמסיבות

חה

$TS1$להצלחה$TS1$

$DN2$להצלחה$DN2$מבוטלת.לא

אשקלון:מכללת

אחדבמקוםהשירותיםכל

הציבוריתהמכללהאשקלון,במכללת

000,6כ־לומדיםבארץ,בגודלההרביעית

ראשוןלתוארהלימודשכרסטודנטים.

במכ־ללמודיחלוהשנהשקל.979,9יעלה

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$במסלו־החרדילקהלייעודיבמסלול

לי

$TS1$במסלולי$TS1$

$DN2$במסלולי$DN2$כלכלההמחשב,מדעיסוציאלית,עבורה

וניהול.וכלכלהובנקאות

הסמוכההמכללה,שלהמרכזימיקומה

הס־התגיירותעלמקלההמרכזית,לתחנה

טודנטים.

$TS1$.הסטודנטים$TS1$

$DN2$.הסטודנטים$DN2$יכו־פרטירכבעםהמגיעיםאלו

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$הקמפוס,שלהחנייהבמתחםלחנות

מעדיפיםרביםלשנה.שקל400תמורת

קרובאחר,במתחםולחנותזוהוצאהלחסוף

העירייה.פתחהאותווחינמי,

ומתחםמעונות,ישנםהמכללהבמבנה

140ישנןהכל)בסךאליהבסמוךהוקםחדש

הדושיאירםיירלר,שירלי

נמצאהמכללהשבתוךבמעונותמיטות(.

כיתותבנייןהמינהלה,הספריה,בנייןגם

ספ־חנותקפיטריה,מעברות,חדש,לימור

רים

$TS1$ספרים$TS1$

$DN2$ספרים$DN2$.מר־הןהדיוריחידותואמפיתיאטרון

ווחות

$TS1$מרווחות$TS1$

$DN2$מרווחות$DN2$פועלהסטודנטיםולרווחתוממוזגות

טלוויזיותחדש,פאבהערב,בשעותמועדון

lcdישנםכן,כמוומדפסת.מחשבעמדות

וייבוש.כביסהשירותי

דיורליחידתהחודשיתהשכירותעלות

סטו־שקל.620היאאנשיםלשניהמיועדת

דנט

$TS1$סטודנט$TS1$

$DN2$סטודנט$DN2$מ־ייפרדשותפיםללאלגורשמעדיף

800

$1ST$800$1מST$

$2ND$800$2מND$.למכ־מחוץהחדשיםבמעונותשקל

ללה

$TS1$למכללה$TS1$

$DN2$למכללה$DN2$660היאלשנייםבחדרלסטודנטעלות

שי־מישקל.950אחרלארםוביחידהשקל

עדיף

$TS1$שיעדיף$TS1$

$DN2$שיעדיף$DN2$כ־ישלםלמכללהמחוץדירהלשכור

006,2

$TS1$006,2כ$TS1$

$DN2$006,2כ$DN2$לאחדריםשלושהדירתעבורשקל

למכללהסמוךנבנואףבאחרונהמרוהטת.

נר־בהםמהדירותשרבותחדשים,בניינים

כשו

$TS1$נרכשו$TS1$

$DN2$נרכשו$DN2$לסטודנ־לשכירותויועדולהשקעה

טים.

וצריך

$TS1$לסטודנוצריך$TS1$

$DN2$לסטודנוצריך$DN2$מהסטודנטיםחלקלאכול:גם

רובםאךהקפיטריה,בשירותימשתמשים

שםהאקדמיה,לקריתלהגיעמעדיפים

הנחותהמעניקיםמגווניםמזנוניםמצויים

הסטודנטיםאוהביםקניותלסטודנטים.

אתלמכללה.הסמוךגירוןבקניוןלעשות

הפזו־במרכוליםרוכשיםהםהמזוןמוצרי

רים

$TS1$הפזורים$TS1$

$DN2$הפזורים$DN2$״יינותהםעליהםכשהמועדפיםבעיר

רחמים״.ו״סיטונאותביתן״

מה־לאהיאבאשקלוןהבילוייםתרבות

מפותחות,

$TS1$,מהמפותחות$TS1$

$DN2$,מהמפותחות$DN2$בפאבמבליםהסטודנטיםורוב

מנ־הסטודנטיםבאגודתשבעיר.סטיגמה

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$הנחותלמעןעסקיםבעליבקרבלפעול

לסטודנטים.

וושינגטון:גבעתמכללת

אלפייהסוגרים

לא־הסמוכהוושינגטון,גבעתבמכללת

שדוד

$TS1$לאשדוד$TS1$

$DN2$לאשדוד$DN2$אק־לימודיםשנתבהוראה,ומתמחה

דמית

$TS1$אקדמית$TS1$

$DN2$אקדמית$DN2$לומדיםבמכללהשקל.אלף13עולה

ראשוןלתואררובםסטודנטים,000,1כ־

ביותרהנחשקהשניהתוארגופני.בחינוך

הרך.הגילהוראתהוא

סטוד־500לכ־מעונותישנםבמכללה

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$״אנח־לחודש.שקל700שלבעלות

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$במצבבמיוחדהסטודנטים,לקראתבאים

״אנחנובמכללה.אמרוהיום״,שלהכלכלי

ול־לחינוךגםאלאלתואר,רקלאמחנכים

מנהיגות״.

$TS1$■ול$TS1$

$DN2$■ול$DN2$החש,יאירםיירלר,שירלי

שמוליקחרדאליג׳אן

ב׳ברובע

באשדוד,

הסתוך

למכללה,

המתיר

ל־מגיע

006,2

$TS1$006,2ל$TS1$

$DN2$006,2ל$DN2$שקל

בממוצע

לדירת

שלושה

תדרים.

החיסרון:

הבניינית

ישגית

וצריר

להרעת

שותפית
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להסתלבסללמוד,לאכול,
איפהדירה,שכריעלהכמהבדרוםהציבוריותהמכללותשלבשעריהןהבאבשבועייכנסוסטודנטיםאלפי

המלאהמדריךבירהלשתותבערבלצאתכדאיולאןובזולסובאוכללמצואאפשר

בשדרות.סושי

הםהבעלים

סטודנטים

בהתאםוהסחירים

שירליצילום:

ס״דלר

ב׳ברובע

באשדוד,

הסמוך

למכללה,

המחיר

ל־מגיע

006,2

$TS1$006,2ל$TS1$

$DN2$006,2ל$DN2$שקל

בממוצע

לדירת

שלושה

חדרים.

החיסרון:

הבניינים

ישנים

וצריו

עםלהר

שותפים

בש־תיפתחהאקדמיתהלימודיםשנת

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$הסטו־במספרמרשיםגידולעםהבא

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$למרותאךהציבוריות.במכללות

אק־במוסרללימודיםוגדלההולךהביקוש

דמי

$TS1$אקדמי$TS1$

$DN2$אקדמי$DN2$לאעדייןבדרוםהמכללותוחמים,קטן

למ־פרטלסטודנטים.דיורלספקערוכות

כללת

$TS1$למכללת$TS1$

$DN2$למכללת$DN2$לאףאיןוושינגטון,וגבעתאשקלון

והסטודנ־מוסדרים,מעונותבדרוםמכללה

טים

$TS1$והסטודנטים$TS1$

$DN2$והסטודנטים$DN2$לה־אוההוריםאצללהישארנאלצים

שכיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$.דירה

מדיעולותהסטודנטיםשלההוצאות

מהםשדורשמההמחייה,יוקרבשלשנה

המש־הקניותאתריאתולחפשלהתאמץ

תלמים

$TS1$המשתלמים$TS1$

$DN2$המשתלמים$DN2$שיעוריאתעשינועיר.בכלביותר

המ־וריכזנוהמתחילהסטודנטעבורהבית

לצות

$TS1$המלצות$TS1$

$DN2$המלצות$DN2$שופינג,לעשותמשתלםהכיאיפה

עדיףוהיכןבערבלבלותלצאתכראילאן

צהריים.לאכול

ספיר:מכללת

לבדוהסושיעללא

המכללותמביןהגדולהספיר,במכללת

שקל979,9עלהלימודשכרעומדבדרום,

שני.לתוארשקל584,31ו־ראשון,לתואר

הס־במספריציבותעלשומרתהמכללה

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ומונהאליההמצטרפיםהחדשים

למרותסטודנטים.000,8מ־למעלההשנה

בס־נרשמההשנהזה,במדדהיציבות

פיר

$TS1$בספיר$TS1$

$DN2$בספיר$DN2$והמובילהפופולריבחוגדווקאירידה

לתקשורת.החוגבמכללהביותר

עיראתעוזביםשרובםהסטודנטים,

די־שוכריםבאזור,ומתמקמיםמגוריהם

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$בקיבוציםהסביבה.ובקיבוציבשדרות

ביןנעיםהשכירותומחירינחטפותהדירות

שקל009,1ועדמ״ר36לדירתשקל000,1

כוללאינוהדירהשכריותר.גדולהלדירה

כלו־החשבונותשאראךוחשמל,אינטרנט

לים

$TS1$כלולים$TS1$

$DN2$כלולים$DN2$היאהכושרולחדרלבריכהוהכניסה

חופשית.

בקיבוציםהמתגורריםהסטודנטיםרוב

טרמפים.עלומסתמכיםרכבמחזיקיםאינם

נירקיבוץהואהפופולרייםהקיבוציםאחר

לסטו־דיוריחידות100מ־למעלהבועם,

דנטים.

$TS1$.לסטודנטים$TS1$

$DN2$.לסטודנטים$DN2$ביןנעיםבשדרותהשכירותמחירי

002,2ל־חדריםשלושהלדירתשקל007,1

חדרים.ארבעהלדירת

לסטודנטיםמעונותמציעההמכללה

מחירשדרות.העירבמרכזעמיגורשל

סב־מים,וכוללשקל600עלעומרלחדר

סוד

$TS1$סבסוד$TS1$

$DN2$סבסוד$DN2$העלותבגללבסיסי.וריהוטחשמל

מאוד.מהרנחטפותהדירותהנוחה,

מעטההיאהמכללהבאזורהתעסוקה

מהסטודנטיםחלקרבות.לאוהאופציות

המפעי־ש.ע.ל,ההשמהלחברתנרשמים

לה

$TS1$המפעילה$TS1$

$DN2$המפעילה$DN2$מהעבודותהרבההקמפוס.בתוךמשרד

אוהתעשייהבאזורבמפעליםהןהמוצעות

עובדיםרביםסטודנטיםלקוחות.בשירות

להקלמנתעלהעיר.ברחביבמלצרותגם

לוקחיםהסטודנטיםרובכלכלית,עצמםעל

למעור־היחידהשלשוניםבפרויקטיםחלק

בות

$TS1$למעורבות$TS1$

$DN2$למעורבות$DN2$במלגה.וזוכיםבמכללהחברתית

כללבדרךהארוךהלימודיםיוםאת

שב־מהפאביםבאחרהסטודנטיםמסיימים

קיבוצים

$TS1$שבקיבוצים$TS1$

$DN2$שבקיבוצים$DN2$,כפראועםנירפאבכמובאזור

בירהלסטודנטיםמציעיםכשרובםעזה,

אוהביםהםלאכולכדיטובה.ומוזיקהזולה

שב־טחינה״של״החומוסלחומוסיהללכת

עיר

$TS1$שבעיר$TS1$

$DN2$שבעיר$DN2$העסקיםשני״סושימוטו״.ולסושייה

בהםוהמחיריםסטודנטיםידיעלהוקמו

של־אמרמיהסטודנטיאלי.לכיסמתאימים

סטודנטים

$TS1$שלסטודנטים$TS1$

$DN2$שלסטודנטים$DN2$סטייל?אין

שמשו:סמי

ההוריםעס

יחלובאשדודשמעוןסמיבמכללת

סטודנטים,000,2כ־הלימודיםאתהשנה

ולי־אקדמיתהקדםמהמכינההקטןחלקם

מודי

$TS1$ולימודי$TS1$

$DN2$ולימודי$DN2$ייפרדוהלימודשכרעבורשני.תואר

)כ־בממוצעשקלאלף12מכ־הסטודנטים

500

$1ST$(500$1כST$

$2ND$(500$2כND$יותרשקל,)יתווס־ואליהםמאשתקד

פו

$TS1$יתווספו$TS1$

$DN2$יתווספו$DN2$כלילרכישתשקל005,2כ־שלהוצאות

המ־פותחתהשנהוספרים.מחשבוןכתיבה,

כללה

$TS1$המכללה$TS1$

$DN2$המכללה$DN2$גםונפתחשניתוארללימודימסלול

סטו־100כ־יגיעואליוחדש,חרדיקמפוס

דנטים,

$TS1$,סטודנטים$TS1$

$DN2$,סטודנטים$DN2$נשים.30מתוכם

מת־שמעוןסמישלהסטודנטיםרוב

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$מעדי־ורובםובסביבה,באשדוד

פים

$TS1$מעדיפים$TS1$

$DN2$מעדיפים$DN2$מנתעלההוריםבביתלגורלהישאר

מע־שמגיעיםסטודנטיםגםכסף.לחסוך

רים

$TS1$מערים$TS1$

$DN2$מערים$DN2$ים,בתאוחולוןכמויותר,רחוקות

מאחרלהורים,הביתהיוםמדיחוזרים

מעונותואיןיקרהבאשדודוהשכירות

מהסטודנטיםרביםבעיר.לסטודנטים

תח־מלצרות,כמומעבודותמשתכרים

נות

$TS1$תחנות$TS1$

$DN2$תחנות$DN2$,ואל־לקוחותשירותשמירה,דלק

ת״א.

$TS1$.ואלת״א$TS1$

$DN2$.ואלת״א$DN2$להש־ניסתהויגדורצ׳יקורוניקה

כיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$לשלםהתבקשהאךבאשדוד,דירה

ברו־סטודיודירתעבורשקל001,2כ־

בע

$TS1$ברובע$TS1$

$DN2$ברובע$DN2$.המ־למכללה,הסמוךב׳,ברובעי״א

חיר

$TS1$המחיר$TS1$

$DN2$המחיר$DN2$לדירתבממוצעשקל006,2ל־מגיע

ישניםהבנייניםהחיסרון:חדרים.שלושה

שותפים.עםלגורוצריך

למסעדותהמכללהשלהקירבהלמרות

הסטודנטיםהסמוך,סנטרהסטארשבמתחם

הנ־בקפיטריה,האוכלאתלקנותמעדיפים

חשבת

$TS1$הנחשבת$TS1$

$DN2$הנחשבת$DN2$מבליםהםהערביםאתוטובה.לזולה

נאפופולורנס,ביניהםהמקומיים,בפאבים

ה״זה״.ופאב

אחווה:מכללת

קסנהלקססינהקפיצה

במועצההנמצאתאחווה,במכללת

000,4השנהילמדוטוביה,בארהאזורית

שלשנתילימורמשכרשייפרדוסטודנטים

השנהכימרווחיםבמכללהשקל.אלף11כ־

הנר־במספראחוזים10שלעלייהנרשמה

שמים

$TS1$הנרשמים$TS1$

$DN2$הנרשמים$DN2$ההוראה.למקצועות

מעונותמציעהלאהוותיקההמכללה

מקוםאתמעתיקיםומעטיםלסטודנטים

חוזריםהסטודנטיםרובלאזור.מגוריהם

די־ששוכריםהמעטיםאךמגוריהם,לעיר

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$כמוהקרובים,במושביםמתגוררים

וינון.אחווה

הסטודנטיםרוכשיםצהרייםלארוחת

המוצריםאתשמספקתבקפיטריה,אוכל

מהס־רביםסבירים.במחיריםהבסיסיים

טודנטים

$TS1$מהסטודנטים$TS1$

$DN2$מהסטודנטים$DN2$קס־ביגמרכזאלפעמיהםשמים

טינה,

$TS1$,קסטינה$TS1$

$DN2$,קסטינה$DN2$ומסעדות.חנויותשלמגווןהמציע

מסע־יששםמסמיה,לצומתנוסעיםחלקם

דות

$TS1$מסעדות$TS1$

$DN2$מסעדות$DN2$,יותר.דלבמקוםההיצעאולםבשריות

אל־-ובהיעדרהיוםבסוףלהירגעכרי

טרנטיבות

$TS1$אלטרנטיבות$TS1$

$DN2$אלטרנטיבות$DN2$בפאבהסטודנטיםרובמבלים

הסטו־מקיימיםפעםמרירבדים.שבמושב

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$להצל־שזוכותעצמם,משלמסיבות

חה

$TS1$להצלחה$TS1$

$DN2$להצלחה$DN2$מבוטלת.לא

אשקלון:מכללת

אמדבמקוםהשירותיםכל

הציבוריתהמכללהאשקלון,במכללת

000,6כ־לומדיםבארץ,בגודלההרביעית

ראשוןלתוארהלימודשכרסטודנטים.

במכ־ללמודיחלוהשנהשקל.979,9יעלה

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$במסלו־החרדילקהלייעודיבמסלול

לי

$TS1$במסלולי$TS1$

$DN2$במסלולי$DN2$כלכלההמחשב,מדעיסוציאלית,עבורה

וניהול.וכלכלהובנקאות

הסמוכההמכללה,שלהמרכזימיקומה

הס־התגיירותעלמקלההמרכזית,לתחנה

טודנטים.

$TS1$.הסטודנטים$TS1$

$DN2$.הסטודנטים$DN2$יכו־פרטירכבעםהמגיעיםאלו

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$הקמפוס,שלהחנייהבמתחםלחנות

מעדיפיםרביםלשנה.שקל400תמורת

קרובאחר,במתחםולחנותזוהוצאהלחסוף

העירייה.פתחהאותווחינמי,

ומתחםמעונות,ישנםהמכללהבמבנה

140ישנןהכל)בסךאליהבסמוךהוקםחדש

נמצאהמכללהשבתוךבמעונותמיטות(.

כיתותבנייןהמינהלה,הספריה,בנייןגם

ספ־חנותקפיטריה,מעבדות,הרש,לימור

רים

$TS1$ספרים$TS1$

$DN2$ספרים$DN2$.מר־הןהדיוריחידותואמפיתיאטרון

ווחות

$TS1$מרווחות$TS1$

$DN2$מרווחות$DN2$פועלהסטודנטיםולרווחתוממוזגות

טלוויזיותחדש,פאבהערב,בשעותמועדון

lcdישנםכן,כמוומדפסת.מחשבעמדות

וייבוש.כביסהשירותי

דיורליחידתהחודשיתהשכירותעלות

סטו־שקל.620היאאנשיםלשניהמיועדת

דנט

$TS1$סטודנט$TS1$

$DN2$סטודנט$DN2$מ־ייפרדשותפיםללאלגורשמעדיף

800

$1ST$800$1מST$

$2ND$800$2מND$.למכ־מחוץהחדשיםבמעונותשקל

ללה

$TS1$למכללה$TS1$

$DN2$למכללה$DN2$660היאלשנייםבחדרלסטודנטעלות

שי־מישקל.950אחרלאדםוביחידהשקל

עדיף

$TS1$שיעדיף$TS1$

$DN2$שיעדיף$DN2$כ־ישלםלמכללהמחוץרירהלשכור

006,2

$TS1$006,2כ$TS1$

$DN2$006,2כ$DN2$לאחדריםשלושהדירתעבורשקל

למכללהסמוךנבנואףבאחרונהמרוהטת.

נר־בהםמהדירותשרבותחדשים,בניינים

כשו

$TS1$נרכשו$TS1$

$DN2$נרכשו$DN2$לסטודנ־לשכירותויועדולהשקעה

טים.

וצריך

$TS1$לסטודנוצריך$TS1$

$DN2$לסטודנוצריך$DN2$מהסטודנטיםחלקלאכול:גם

רובםאךהקפיטריה,בשירותימשתמשים

שםהאקדמיה,לקריתלהגיעמעדיפים

הנחותהמעניקיםמגווניםמזנוניםמצויים

הסטודנטיםאוהביםקניותלסטודנטים.

אתלמכללה.הסמוךגירוןבקניוןלעשות

הפזו־במרכוליםרוכשיםהםהמזוןמוצרי

רים

$TS1$הפזורים$TS1$

$DN2$הפזורים$DN2$״יינותהםעליהםכשהמועדפיםבעיר

רחמים״.ו״םיטונאותביתן״

מה־לאהיאבאשקלוןהבילוייםתרבות

מפותחות,

$TS1$,מהמפותחות$TS1$

$DN2$,מהמפותחות$DN2$בפאבמבליםהסטודנטיםורוב

מנ־הסטודנטיםבאגודתשבעיר.סטיגמה

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$הנחותלמעןעסקיםבעליבקרבלפעול

לסטודנטים.

החש,יאירסיידלר,שירן"

אליג׳אןחרד,ששליק

חשינשוו:גבעתמכללת

אלפייהסוגדים

לא־הסמוכהוושינגטון,גבעתבמכללת

שדוד

$TS1$לאשדוד$TS1$

$DN2$לאשדוד$DN2$אק־לימודיםשנתבהוראה,ומתמחה

דמית

$TS1$אקדמית$TS1$

$DN2$אקדמית$DN2$לומדיםבמכללהשקל.אלף13עולה

ראשוןלתואררובםסטודנטים,000,1כ־

ביותרהנחשקהשניהתוארגופני.בחינוך

הרך.הגילהוראתהוא

סטוד־500לכ־מעונותישנםבמכללה

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$״אנח־לחודש.שקל700שלבעלות

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$במצבבמיוחדהסטודנטים,לקראתבאים

״אנחנובמכללה.אמרוהיום״,שלהכלכלי

ול־לחינוךגםאלאלתואר,רקלאמחנכים

מנהיגות״.

$TS1$■ול$TS1$

$DN2$■ול$DN2$החש,יאירסיירלר,שירלי

ג׳אןאליחרר,ששליק

עמוד 7



פהעושים

המרוציםהםבספירהסטודנטיםלומדיםהםבהםהאקדמייםמהמוסדותהסטודנטיםרצוןשביעותאתבחןמוחותמאגומכוןשערךסקר

הלימודיםלאחרעבודהלמצואובסיכויהתחבורהשירותיבטיבמובילהאחווהמכללתבדרוםהציבוריותהמכללותארבעמביןביותר

אחוז41

מהסטודנטים

מקבלים

מהוריהם

עדשלסיוע

שקל000,9

לשנה

שת־האקדמיהמוסדהיאספירמכללת

למידיו

$TS1$שתלמידיו$TS1$

$DN2$שתלמידיו$DN2$מביןמתפקודוביותררצוןשבעי

כךבדרוםהציבוריותהמכללותארבע

שנ־2012הסטודנטסקרמנתוניעולה

ערך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$מוחות״״מאגרהמחקרמכוןידיעל

וכו־הארציתהסטודנטיםהתאחדותעבור

לל

$TS1$וכולל$TS1$

$DN2$וכולל$DN2$שלהכספיותההוצאותאודותנתונים

מהמו־הרצוןשביעותומידתהסטודנטים

סדות

$TS1$מהמוסדות$TS1$

$DN2$מהמוסדות$DN2$.השונים

יפיםנתוניםרשמהאחווהמכללתגם

בסי־הארבעמביןביותרכגבוההודורגה

כוי

$TS1$בסיכוי$TS1$

$DN2$בסיכוי$DN2$הלימודים,לאחרבתהוםעבודהלמצוא

התח־ובשירותמההוראהרצוןבשביעות

בורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$.נמצאתאשקלוןמכללתהציבורית

בשביעותהארבעמביןהאחרוןבמקום

לחברים.המוסדובהמלצתמההוראהרצון

סטודנטים811,5בקרבנערךהסקר

נגעוהשאלותבארץ.המוסדותמכלל

מאיכותהרצוןשביעותנושאים:לשורת

שלההוראהטיבהקורסים,רמתההוראה,

יחסהמתרגלים,שלההוראהטיבהמרצים,

הציוניםקביעתואופןלסטודנטיםהמרצים

ניתנוהציוניםלתואר.הלימודיםותוכנית

ביותרהגבוהכשהציוןעדשלבסולם

הר־שביעותהמוסדות,כללמביןהוא

צון

$TS1$הרצון$TS1$

$DN2$הרצון$DN2$המכללותבקרבנרשמהביותרהנמוכה

39.3שלממוצעציוןעםהציבוריות,

עלעולהלאבדרוםמהמכללותאחתאף

הגבוהלציוןזכתהספירמכללתהממוצע:

עםשמעוןסמיאחריה28.3שליחסית,

למכללת45.3ציוןעםאחווהולבסוף77.3

זה.במרדנתוניםאיןאשקלון

שנב־ביותרהמענייניםהמדדיםאהד

דקו

$TS1$שנבדקו$TS1$

$DN2$שנבדקו$DN2$עבודהלמצואהאפשרותהואבסקר

הנמו־הסיכוייםהלימודים.בתוםבתחום

כים

$TS1$הנמוכים$TS1$

$DN2$הנמוכים$DN2$הציבוריות,המכללותבקרבהםביותר

74.3עלעומדשניתןהממוצעכשהציון

עםאחווה,מכללתהיאבדרוםהמובילה

עלועומרהארצימהממוצעהגבוהציון

שמעון,וסמיספירהמכללותאחריה56.3

אשקלוןבמכללת34.3שלזההנתוןעם

זה.במדדנתוניםאין

ימ־הסטודנטיםהאםגםנשאלבסקר

ליצו

$TS1$ימליצו$TS1$

$DN2$ימליצו$DN2$מאחדבסולםבמוסד.ללמודלחברים

הציוןאתקיבלהספירמכללתחמש,עד

עםאחווהאחריה59.3שלביותר,הגבוה

עםואשקלון17.3עםשמעוןסמי18.3

.14.2ביותרהנמוךהציון

ההוראה,מאיכותהרצוןשביעותבסקר

מביןהראשוןהמקוםאתלקחהאחווהשוב

גבוה7.3שלציוןעםהמכללות,ארבע

אח־74.3עלשעומדהארצי,מהממוצע

ריה

$TS1$אחריה$TS1$

$DN2$אחריה$DN2$מה־גבוהגם66.3עםספירמכללת

ממוצע,

$TS1$,מהממוצע$TS1$

$DN2$,מהממוצע$DN2$אש־ואחרונה14.3עםשמעוןסמי

קלון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$21.3עם

המי־ימימספרהואשנבדקנוסףמרד

לואים

$TS1$המילואים$TS1$

$DN2$המילואים$DN2$הנ־אליהם.יוצאיםשהסטודנטים

תונים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$הרבהמספרנרשםבספירכימראים

המכללותמביןמילואיםימישלביותר

ואף4.41עלשעומדבדרום,הציבוריות

עלשעומדהארצי,מהממוצעיותרגבוה

ימים.8.21שמעוןבסמיימים.14

ושירליסיירלומם־בדרוםשהסטודנטיםנוסףנתון

תובבים

$TS1$מםתובבים$TS1$

$DN2$מםתובבים$DN2$נושאהואלגביומלאהבטןעם

המכ־ארבעמביןהציבורית.התחבורה

ללות

$TS1$המכללות$TS1$

$DN2$המכללות$DN2$מעלציוןקיבלהאחווהרקכינראה

אח־48.2לעומת69.2הארצי:הממוצע

ריה

$TS1$אחריה$TS1$

$DN2$אחריה$DN2$ובסוף76.2ציוןעםשמעוןממי

אשק־למכללת31.2עםספיר

לון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$זה.במדדנתוניםאין

וסטודנטיםומאחר

ללמוד,רקיכוליםלא

לחיות,גםצריכיםאלא

ההוצאהאתהסקרבדק

הממוצעתהחודשית

בי־עלהסטודנטשל

לויים

$TS1$בילויים$TS1$

$DN2$בילויים$DN2$עו־היאכיוגילה

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$ירי־שקל,343על

דה

$TS1$ירידה$TS1$

$DN2$ירידה$DN2$2009לעומתאחוז13של

בי־עלההוצאותכילשער)ניתן

לויים

$TS1$בילויים$TS1$

$DN2$בילויים$DN2$המ־בשליותרנמוכההיאבדרום

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$יחסית(.הנמוכים

הן,החודשיותהשוטפותההוצאות

המושקעמהכסףיותרגבוהותכמובן,

עלהממוצעתהחודשיתההוצאהבבילויים.

גבוההשקל,803היאביתיתלצריכהמזון

בסקרהממוצעתמההוצאהשקל107ב־

צר־עלהממוצעתהחודשיתהעלותקודם.

כים

$TS1$צרכים$TS1$

$DN2$צרכים$DN2$היאמים(גז,)חשמל,נלוויםבסיסיים

מהסטודנטים,מחציתלחודש.שקל639

ההוצאותבגובהעומדיםלאהסקר,פיעל

הסיועגובהבהורים.להיעזרונאלציםלבד

מהוריוסטודנטשמקבלהממוצעהכלכלי

אחוז41שקל.155,21הואלימודיםלשנת

שלסיועמהוריהםמקבליםמהסטודנטים

לשנה.שקל000,9עד

סיירלרשירלי
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שעתטשר

לוישי

יוענקושקל005,2בסךמלגות

בעלי30גילמעליבנהלתושבי

בגרות,ללאאוחלקיתבגרות

לתוארללמודשיתחילו

והחברההרוחבמדעיראשון

יבנהעירייתאחווה.במכללת

והמכללהשקל000,1תעניק

שנתכלעבורשקל005,1

בתמורהאקדמיתלימודים

קהילתית.לפעילות

ראשיזםהתוכניתאת

במטרהארי,גובצביהעירייה,

לרכושתושביםלעודלאפשר

זואקדמי.ותוארהשכלה

ממשיכותבההשישיתהשנה

בפרויקטוהעירייההמכללה

שנייה״הזדמנותהנקראזה,

תוכניתראשון״.לתואר

כוללתבפרויקטהלימודים

לקראתהכנהתוכנית

ותוכניתאקדמייםלימודים

לתואראקדמייםלימודים

והחברה.הרוחבמדעיראשון

פעמייםיתקיימוהלימודים

לזהזהההלימודושכרבשבוע

שבאוניברסיטאות.

העירייהביןהפעולה'׳שיתוף

להצלחהזוכהוהמכללה

אמרעצמו״,ומוכיחמתמשכת

ניתנתשנה״מדיארי.גוב

נוחהאפשרותהעירלתושבי

אניאקדמית.השכלהלרכוש

הלימודיםבשנתגםכימקווה

המשתתפיםמספרהקרובה

אלהלכלומאחללעלותימשיך

אללהגיעהאתגראתשאימצו

החינוךאתהצבנוהגמר.קו

העירוניהעדיפותסדרבראש

קביעהלממשנוספתדרךוזו

מפגשכינמסרמהעירייהזו".

ביוםיתקייםומידעהרשמה

בשעהבאוקטובר,23שלישי,

הפיס.באשכול00:81

לוישי
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להסתלבטללשדלאכול,
איפהדירה,שכריעלהכמהבדרוםהציבוריותהמכללותשלבשעריהןהבאבשבועייכנסוסטודנטיםאלפי

המלאהמדריךבירהלשתותבערבלצאתכדאיולאןובזולסובאוכללמצואאפשר

ב׳ברובע

באשדוד,

הסמוך

למכללה,

המחיר

ל־מגיע

006,2

$TS1$006,2ל$TS1$

$DN2$006,2ל$DN2$שקל

בממוצע

לדירת

שלושה

חדרים.

החיסרון:

הבניינים

ישנים

וצריו

עםלהר

שותפים

בש־תיפתחהאקדמיתהלימודיםשנת

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$הסטו־במספרמרשיםגידולעםהבא

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$למרותאךהציבוריות.במכללות

אק־במוסדללימודיםוגדלההולךהביקוש

דמי

$TS1$אקדמי$TS1$

$DN2$אקדמי$DN2$לאעדייןבדרוםהמכללותוחמים,קטן

למ־פרטלסטודנטים.דיורלספקערוכות

כללת

$TS1$למכללת$TS1$

$DN2$למכללת$DN2$לאףאיןוושינגטון,וגבעתאשקלון

והסטודנ־מוסדרים,מעונותבדרוםמכללה

טים

$TS1$והסטודנטים$TS1$

$DN2$והסטודנטים$DN2$לה־אוההוריםאצללהישארנאלצים

שכיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$.דירה

מדיעולותהסטודנטיםשלההוצאות

מהםשדורשמההמחייה,יוקרבשלשנה

המש־הקניותאתריאתולחפשלהתאמץ

תלמים

$TS1$המשתלמים$TS1$

$DN2$המשתלמים$DN2$שיעוריאתעשינועיר.בכלביותר

המ־וריכזנוהמתחילהסטודנטעבורהבית

לצות

$TS1$המלצות$TS1$

$DN2$המלצות$DN2$שופינג,לעשותמשתלםהכיאיפה

עדיףוהיכןבערבלבלותלצאתכדאילאן

צהריים.לאכול

ספיר:מכללת

לבדוהסושיעללא

המכללותמביןהגדולהספיר,במכללת

שקל979,9עלהלימודשכרעומדבדרום,

שני.לתוארשקל584,31ו־ראשון,לתואר

הס־במספריציבותעלשומרתהמכללה

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ומונהאליההמצטרפיםהחדשים

למרותסטודנטים.000,8מ־למעלההשנה

בס־נרשמההשנהזה,במדדהיציבות

פיר

$TS1$בספיר$TS1$

$DN2$בספיר$DN2$והמובילהפופולריבחוגדווקאירידה

לתקשורת.החוגבמכללהביותר

עיראתעוזביםשרובםהסטודנטים,

די־שוכריםבאזור,ומתמקמיםמגוריהם

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$בקיבוציםהסביבה.ובקיבוציבשדרות

ביןנעיםהשכירותומחירינחטפותהדירות

שקל009,1ועדמ״ר36לדירתשקל000,1

כוללאינוהדירהשכריותר.גדולהלדירה

כלו־החשבונותשאראךוחשמל,אינטרנט

לים

$TS1$כלולים$TS1$

$DN2$כלולים$DN2$היאהכושרולחדרלבריכהוהכניסה

חופשית.

בקיבוציםהמתגורריםהסטודנטיםרוב

טרמפים.עלומסתמכיםרכבמחזיקיםאינם

נירקיבוץהואהפופולרייםהקיבוציםאחד

לסטו־דיוריחידות100מ־למעלהבועם,

דנטים.

$TS1$.לסטודנטים$TS1$

$DN2$.לסטודנטים$DN2$ביןנעיםבשדרותהשכירותמחירי

002,2ל־חדריםשלושהלדירתשקל007,1

חדרים.ארבעהלדירת

לסטודנטיםמעונותמציעההמכללה

מחירשדרות.העירבמרכזעמיגורשל

סב־מים,וכוללשקל600עלעומדלחדר

סוד

$TS1$סבסוד$TS1$

$DN2$סבסוד$DN2$העלותבגללבסיסי.וריהוטחשמל

מאוד.מהרנחטפותהדירותהנוחה,

מעטההיאהמכללהבאזורהתעסוקה

מהסטודנטיםחלקרבות.לאוהאופציות

המפעי־ש.ע.ל,ההשמהלחברתנרשמים

לה

$TS1$המפעילה$TS1$

$DN2$המפעילה$DN2$מהעבודותהרבההקמפוס.בתוךמשרד

אוהתעשייהבאזורבמפעליםהןהמוצעות

עובריםרביםסטודנטיםלקוחות.בשירות

להקלמנתעלהעיר.ברחביבמלצרותגם

לוקחיםהסטודנטיםרובכלכלית,עצמםעל

למעור־היחידהשלשוניםבפרויקטיםחלק

בות

$TS1$למעורבות$TS1$

$DN2$למעורבות$DN2$במלגה.וזוכיםבמכללהחברתית

כללבדרךהארוךהלימודיםיוםאת

שב־מהפאביםבאחדהסטודנטיםמסיימים

קיבוצים

$TS1$שבקיבוצים$TS1$

$DN2$שבקיבוצים$DN2$,כפראועםנירפאבכמובאזור

בירהלסטודנטיםמציעיםכשרובםעזה,

אוהביםהםלאכולכדיטובה.ומוזיקהזולה

שב־טחינה״של״החומוסלחומוסיהללכת

עיר

$TS1$שבעיר$TS1$

$DN2$שבעיר$DN2$העסקיםשני״סושימוטו״.ולסושייה

בהםוהמחיריםסטודנטיםידיעלהוקמו

של־אמרמיהסטודנטיאלי.לכיסמתאימים

סטודנטים

$TS1$שלסטודנטים$TS1$

$DN2$שלסטודנטים$DN2$סטייל?אין

שמעון:סמי

ההוחםעםנשאחם

יחלובאשדודשמעוןסמיבמכללת

סטודנטים,000,2כ־הלימודיםאתהשנה

ולי־אקדמיתהקדםמהמכינההקטןחלקם

מודי

$TS1$ולימודי$TS1$

$DN2$ולימודי$DN2$ייפרדוהלימודשכרעבורשני.תואר

)כ־בממוצעשקלאלף12מכ־הסטודנטים

500

$1ST$(500$1כST$

$2ND$(500$2כND$יותרשקל,)יתווס־ואליהםמאשתקד

פו

$TS1$יתווספו$TS1$

$DN2$יתווספו$DN2$כלילרכישתשקל005,2כ־שלהוצאות

המ־פותחתהשנהוספרים.מחשבוןכתיבה,

כללה

$TS1$המכללה$TS1$

$DN2$המכללה$DN2$גםונפתחשניתוארללימודימסלול

סטו־100כ־יגיעואליוחדש,חרדיקמפוס

דנטים,

$TS1$,סטודנטים$TS1$

$DN2$,סטודנטים$DN2$נשים.30מתוכם

מת־שמעוןסמישלהסטודנטיםרוב

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$מעדי־ורובםובסביבה,באשדוד

פים

$TS1$מעדיפים$TS1$

$DN2$מעדיפים$DN2$מנתעלההוריםבביתלגורלהישאר

מע־שמגיעיםסטודנטיםגםכסף.לחסוך

רים

$TS1$מערים$TS1$

$DN2$מערים$DN2$ים,בתאוחולוןכמויותר,רחוקות

מאחרלהורים,הביתהיוםמדיחוזרים

מעונותואיןיקרהבאשדודוהשכירות

מהסטודנטיםרביםבעיר.לסטודנטים

תח־מלצרות,כמומעבודותמשתכרים

נות

$TS1$תחנות$TS1$

$DN2$תחנות$DN2$,ואל־לקוחותשירותשמירה,דלק

ת״א.

$TS1$.ואלת״א$TS1$

$DN2$.ואלת״א$DN2$להש־ניסתהויגדורצ׳יקורוניקה

כיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$לשלםהתבקשהאךבאשדוד,דירה

ברו־סטודיודירתעבורשקל001,2כ־

בע

$TS1$ברובע$TS1$

$DN2$ברובע$DN2$.המ־למכללה,הסמוךב׳,ברובעי״א

חיר

$TS1$המחיר$TS1$

$DN2$המחיר$DN2$לדירתבממוצעשקל006,2ל־מגיע

ישניםהבנייניםהחיסרון:חדרים.שלושה

שותפים.עםלגורוצריך

למסעדותהמכללהשלהקירבהלמרות

הסטודנטיםהסמוך,סנטרהסטארשבמתחם

הנ־בקפיטריה,האוכלאתלקנותמעדיפים

חשבת

$TS1$הנחשבת$TS1$

$DN2$הנחשבת$DN2$מבליםהםהערביםאתוטובה.לזולה

נאפופולורנס,ביניהםהמקומיים,בפאבים

ה״זה״.ופאב

אחווה:מכללת

לקסטינהקטנהקפיצה

במועצההנמצאתאחווה,במכללת

000,4השנהילמדוטוביה,בארהאזורית

שלשנתילימודמשכרשייפרדוסטודנטים

השנהכימרווחיםבמכללהשקל.אלף11כ־

הנר־במספראחוזים10שלעלייהנרשמה

שמים

$TS1$הנרשמים$TS1$

$DN2$הנרשמים$DN2$ההוראה.למקצועות

מעונותמציעהלאהוותיקההמכללה

מקוםאתמעתיקיםומעטיםלסטודנטים

חוזריםהסטודנטיםרובלאזור.מגוריהם

די־ששוכריםהמעטיםאךמגוריהם,לעיר

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$כמוהקרובים,במושביםמתגוררים

וינון.אחווה

הסטודנטיםרוכשיםצהרייםלארוחת

המוצריםאתשמספקתבקפיטריה,אוכל

מהס־רביםסבירים.במחיריםהבסיסיים

טודנטים

$TS1$מהסטודנטים$TS1$

$DN2$מהסטודנטים$DN2$קס־ביגמרכזאלפעמיהםשמים

טינה,

$TS1$,קסטינה$TS1$

$DN2$,קסטינה$DN2$ומסעדות.חנויותשלמגווןהמציע

מסע־יששםמסמיה,לצומתנוסעיםחלקם

דות

$TS1$מסעדות$TS1$

$DN2$מסעדות$DN2$,יותר.דלבמקוםההיצעאולםבשריות

אל־-ובהיעדרהיוםבסוףלהירגעכרי

טרנטיבות

$TS1$אלטרנטיבות$TS1$

$DN2$אלטרנטיבות$DN2$בפאבהסטודנטיםרובמבלים

הסטו־מקיימיםפעםמדירבדים.שבמושב

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$להצל־שזוכותעצמם,משלמסיבות

חה

$TS1$להצלחה$TS1$

$DN2$להצלחה$DN2$מבוטלת.לא

אשקלון:מכללת

אחדבמקוםהשירותיםכל

הציבוריתהמכללהאשקלון,במכללת

000,6כ־לומדיםבארץ,בגודלההרביעית

ראשוןלתוארהלימודשכרסטודנטים.

במכ־ללמודיחלוהשנהשקל.979,9יעלה

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$במסלו־החרדילקהלייעודיבמסלול

לי

$TS1$במסלולי$TS1$

$DN2$במסלולי$DN2$כלכלההמחשב,מרעיסוציאלית,עבודה

וניהול.וכלכלהובנקאות

הסמוכההמכללה,שלהמרכזימיקומה

הס־התגיירותעלמקלההמרכזית,לתחנה

טודנטים.

$TS1$.הסטודנטים$TS1$

$DN2$.הסטודנטים$DN2$יכו־פרטירכבעםהמגיעיםאלו

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$הקמפוס,שלהחנייהבמתחםלחנות

מעדיפיםרביםלשנה.שקל400תמורת

קרובאחר,במתחםולחנותזוהוצאהלחטוף

העירייה.פתחהאותווחינמי,

ומתחםמעונות,ישנםהמכללהבמבנה

140ישנןהכל)בסךאליהבסמוךהוקםחדש

נמצאהמכללהשבתוךבמעונותמיטות(.

כיתותבנייןהמינהלה,הספריה,בנייןגם

ספ־חנותקפיטריה,מעבדות,חרש,לימוד

רים

$TS1$ספרים$TS1$

$DN2$ספרים$DN2$.מר־הןהדיוריחידותואמפיתיאטרון

ווחות

$TS1$מרווחות$TS1$

$DN2$מרווחות$DN2$פועלהסטודנטיםולרווחתוממוזגות

טלוויזיותחדש,פאבהערב,בשעותמועדון

lcdישנםכן,כמוומדפסת.מחשבעמדות

וייבוש.כביסהשירותי

דיורליחידתהחודשיתהשכירותעלות

סטו־שקל.620היאאנשיםלשניהמיועדת

דנט

$TS1$סטודנט$TS1$

$DN2$סטודנט$DN2$מ־ייפרדשותפיםללאלגורשמעדיף

800

$1ST$800$1מST$

$2ND$800$2מND$.למכ־מחוץהחדשיםבמעונותשקל

ללה

$TS1$למכללה$TS1$

$DN2$למכללה$DN2$660היאלשנייםבחדרלסטודנטעלות

שי־מישקל.950אחרלאדםוביחידהשקל

עדיף

$TS1$שיעדיף$TS1$

$DN2$שיעדיף$DN2$כ־ישלםלמכללהמחוץרירהלשכור

006,2

$TS1$006,2כ$TS1$

$DN2$006,2כ$DN2$לאחדריםשלושהדירתעבורשקל

למכללהסמוךנבנואףבאחרונהמרוהטת.

נר־בהםמהדירותשרבותחדשים,בניינים

כשו

$TS1$נרכשו$TS1$

$DN2$נרכשו$DN2$לסטודנ־לשכירותויועדולהשקעה

טים.

וצריך

$TS1$לסטודנוצריך$TS1$

$DN2$לסטודנוצריך$DN2$מהסטודנטיםחלקלאכול:גם

רובםאךהקפיטריה,בשירותימשתמשים

שםהאקדמיה,לקריתלהגיעמעדיפים

הנחותהמעניקיםמגווניםמזנוניםמצויים

הסטודנטיםאוהביםקניותלסטודנטים.

אתלמכללה.הסמוךגירוןבקניוןלעשות

הפזו־במרכוליםרוכשיםהםהמזוןמוצרי

רים

$TS1$הפזורים$TS1$

$DN2$הפזורים$DN2$״יינותהםעליהםכשהמועדפיםבעיר

רחמים״.ו״סיטונאותביתן״

מה־לאהיאבאשקלוןהבילוייםתרבות

מפותחות,

$TS1$,מהמפותחות$TS1$

$DN2$,מהמפותחות$DN2$בפאבמבליםהסטודנטיםורוב

מנ־הסטודנטיםבאגודתשבעיר.סטיגמה

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$הנחותלמעןעסקיםבעליבקרבלפעול

לסטודנטים.

וושינגטון:גבעתמכללת

אלפייהסוגרים

לא־הסמוכהוושינגטון,גבעתבמכללת

שדוד

$TS1$לאשדוד$TS1$

$DN2$לאשדוד$DN2$אק־לימודיםשנתבהוראה,ומתמחה

דמית

$TS1$אקדמית$TS1$

$DN2$אקדמית$DN2$לומדיםבמכללהשקל.אלף13עולה

ראשוןלתואררובםסטודנטים,000,1כ־

ביותרהנחשקהשניהתוארגופני.בחינוך

הרך.הגילהוראתהוא

סטוד־500לכ־מעונותישנםבמכללה

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$״אנח־לחורש.שקל700שלבעלות

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$במצבבמיוחדהסטודנטים,לקראתבאים

״אנחנובמכללה.אמרוהיום״,שלהכלכלי

ול־לחינוךגםאלאלתואר,רקלאמחנכים

מנהיגות״.

$TS1$■ול$TS1$

$DN2$■ול$DN2$החש,יאירס״דלו,שירי

ג׳אןאלחדד,ששליק
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חייםפהעושים

המרוציםהםבספירהסטודנטיםלומדיםהםבהםהאקדמייםמהמוסדותהסטודנטיםרצוןשביעותאתבחןמוחותמאגומכוןשערךסקר

הלימודיםלאחרעבודהלמצואובסיכויהתחבורהשירותיבטיבמובילהאחווהמכללתבדרוםהציבוריותהמכללותארבעמביןביותר

אחה41

מהסטודנטים

לום

מהזחהם

סיששלעד

שקל000,9

לשנה

שת־האקדמיהמוסדהיאספירמכללת

למידיו

$TS1$שתלמידיו$TS1$

$DN2$שתלמידיו$DN2$מביןמתפקודוביותררצוןשבעי

כךבדרוםהציבוריותהמכללותארבע

שנ־2012הסטודנטסקרמנתוניעולה

ערך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$מוחות״״מאגרהמחקרמכוןידיעל

וכו־הארציתהסטודנטיםהתאחדותעבור

לל

$TS1$וכולל$TS1$

$DN2$וכולל$DN2$שלהכספיותההוצאותאודותנתונים

מהמו־הרצוןשביעותומידתהסטודנטים

סדות

$TS1$מהמוסדות$TS1$

$DN2$מהמוסדות$DN2$.השונים

יפיםנתוניםרשמהאחווהמכללתגם

בסי־הארבעמביןביותרכגבוההודורגה

כוי

$TS1$בסיכוי$TS1$

$DN2$בסיכוי$DN2$הלימודים,לאחרבתחוםעבודהלמצוא

התח־ובשירותמההוראהרצוןבשביעות

בורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$.נמצאתאשקלוןמכללתהציבורית

בשביעותהארבעמביןהאחרוןבמקום

לחברים.המוסדובהמלצתמההוראהרצון

סטודנטים811,5בקרבנערךהסקר

נגעוהשאלותבארץ.המוסדותמכלל

מאיכותהרצוןשביעותנושאים:לשורת

שלההוראהטיבהקורסים,רמתההוראה,

יחסהמתרגלים,שלההוראהטיבהמרצים,

הציוניםקביעתואופןלסטודנטיםהמרצים

ניתנוהציוניםלתואר.הלימודיםותוכנית

ביותרהגבוהכשהציוןעדשלבסולם

הר־שביעותהמוסדות,כללמביןהוא

צון

$TS1$הרצון$TS1$

$DN2$הרצון$DN2$המכללותבקרבנרשמהביותרהנמוכה

39.3שלממוצעציוןעםהציבוריות,

עלעולהלאבדרוםמהמכללותאחתאף

הגבוהלציוןזכתהספירמכללתהממוצע:

עםשמעוןסמיאחריה28.3שליחסית,

למכללת45.3ציוןעםאחווהולבסוף77.3

זה.במדדנתוניםאיןאשקלון

שנב־ביותרהמענייניםהמרדיםאחר

דקו

$TS1$שנבדקו$TS1$

$DN2$שנבדקו$DN2$עבודהלמצואהאפשרותהואבסקר

הנמו־הסיכוייםהלימודים.בתוםבתחום

כים

$TS1$הנמוכים$TS1$

$DN2$הנמוכים$DN2$הציבוריות,המכללותבקרבהםביותר

74.3עלעומדשניתןהממוצעכשהציון

עםאחווה,מכללתהיאבדרוםהמובילה

עלועומדהארצימהממוצעהגבוהציון

שמעון,וסמיספירהמכללותאחריה56.3

אשקלוןבמכללת34.3שלזההנתוןעם

זה.במדדנתוניםאין

ימ־הסטודנטיםהאםגםנשאלבסקר

ליצו

$TS1$ימליצו$TS1$

$DN2$ימליצו$DN2$מאחדבסולםבמוסד.ללמודלחברים

הציוןאתקיבלהספירמכללתחמש,עד

עםאחווהאחריה59.3שלביותר,הגבוה

עםואשקלון17.3עםשמעוןסמי18.3

.14.2ביותרהנמוךהציון

ההוראה,מאיכותהרצוןשביעותבסקר

מביןהראשוןהמקוםאתלקההאחווהשוב

גבוה7.3שלציוןעםהמכללות,ארבע

אח־74.3עלשעומדהארצי,מהממוצע

ריה

$TS1$אחריה$TS1$

$DN2$אחריה$DN2$מה־גבוהגם66.3עםספירמכללת

ממוצע,

$TS1$,מהממוצע$TS1$

$DN2$,מהממוצע$DN2$אש־ואחרונה14.3עםשמעוןסמי

קלון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$21.3עם

המי־ימימספרהואשנבדקנוסףמדד

לואים

$TS1$המילואים$TS1$

$DN2$המילואים$DN2$הנ־אליהם.יוצאיםשהסטודנטים

תונים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$הרבהמספרנרשםבספירכימראים

המכללותמביןמילואיםימישלביותר

ואף4.41עלשעומדבדרום,הציבוריות

עלשעומדהארצי,מהממוצעיותרגבוה

ימים.8.21שמעוןבסמיימים.14

ושיוליםיידלומס־בדרוםשהסטודנטיםנוסףנתון

תובבים

$TS1$מסתובבים$TS1$

$DN2$מסתובבים$DN2$נושאהואלגביומלאהבטןעם

המכ־ארבעמביןהציבורית.התחבורה

ללות

$TS1$המכללות$TS1$

$DN2$המכללות$DN2$מעלציוןקיבלהאחווהרקכינראה

אח־48.2לעומת69.2הארצי:הממוצע

ריה

$TS1$אחריה$TS1$

$DN2$אחריה$DN2$ובסוף76.2ציוןעםשמעוןסמי

אשק־למכללת31.2עםספיר

לון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$זה.במדדנתוניםאין

וסטודנטיםומאחר

ללמוד,רקיכוליםלא

לחיות,גםצריכיםאלא

ההוצאהאתהסקרבדק

הממוצעתהחודשית

בי־עלהסטודנטשל

לויים

$TS1$בילויים$TS1$

$DN2$בילויים$DN2$עו־היאכיוגילה

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$ירי־שקל,343על

דה

$TS1$ירידה$TS1$

$DN2$ירידה$DN2$2009לעומתאחוז13של

בי־עלההוצאותכילשער)ניתן

לויים

$TS1$בילויים$TS1$

$DN2$בילויים$DN2$המ־בשליותרנמוכההיאבדרום

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$יחסית(.הנמוכים

הן,החודשיותהשוטפותההוצאות

המושקעמהכסףיותרגבוהותכמובן,

עלהממוצעתהחודשיתההוצאהבבילויים.

גבוההשקל,803היאביתיתלצריכהמזון

בסקרהממוצעתמההוצאהשקל107ב־

צר־עלהממוצעתהחודשיתהעלותקודם.

כים

$TS1$צרכים$TS1$

$DN2$צרכים$DN2$היאמים(גז,)חשמל,נלוויםבסיסיים

מהסטודנטים,מחציתלחודש.שקל639

ההוצאותבגובהעומדיםלאהסקר,פיעל

הסיועגובהבהורים.להיעזרונאלציםלבד

מהוריוסטודנטשמקבלהממוצעהכלכלי

אחוז41שקל.155,21הואלימודיםלשנת

שלסיועמהוריהםמקבליםמהסטודנטים

לשנה.שקל000,9עד

םיידלושירלי
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שעתטשר

לוישי

יוענקושקל005,2בסךמלגות

בעלי30גילמעליבנהלתושבי

בגרות,ללאאוחלקיתבגרות

לתוארללמודשיתחילו

והחברההרוחבמדעיראשון

יבנהעירייתאחווה.במכללת

והמכללהשקל000,1תעניק

שנתכלעבורשקל005,1

בתמורהאקדמיתלימודים

קהילתית.לפעילות

ראשי?התוכניתאת

במטרהארי,גובצביהעירייה,

לרכושתושביםלעודלאפשר

אקדמי.ותוארהשכלה

ממשיכותבההשישיתהשנה

בפרויקטוהעירייההמכללה

שנייה״הזדמנותהנקראזה,

תוכניתראשון".לתואר

כוללתבפרויקטהלימודים

לקראתהכנהתוכנית

ותוכניתאקדמייםלימודים

לתואראקדמייםלימודים

והחברה.הרוחבמדעיראשון

פעמייםיתקיימוהלימודים
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