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לייה מהירה במספר
הסטודנטים
במכללות;
באוניברסיטאות
ירידה
התלמידיםלתואר ראשוןבמכללות זינקב<-
מספר
 %02כין 2008ל 201 -הגידול
המהיר ביותר במכללות הפרטיות השינוי תואם את המדיניות של המועצהלהשכלה
גבוההלרכז את
לימודי התואר הראשוןבמכללותולמקד את האוניברסיטאות במחקר

$DN2$בלימורים$DN2$לתארים מתקדמים .בשנים
מורים
מאת ליאור
התלמידים נרשם במכללות הפ־
$TS1$הפרטיות$TS1$,
$TS1$למכללות$TS1$
למ־
הקרובותיגדל התקציב הניתן
רטיות,
$DN2$הפרטיות$DN2$,
ששכרהלימוד כהן הוא
בעקבות המודל האמריקאי .בכיר
$DN2$למכללות $DN2$בעבור הוראת סטודנטים,
כללות
הגכוה כיותר.
מספר הסטודנטיםלתו־
$TS1$לתו$TS1$%%
''
על חשבון תקציב האוניברסיטאות.
השינוי במפת ההשכלה הגבוהה
אי ראשון במכללות
באחת האוניברסיטאות ,לעומת
זאת ,תולה את השינוי ב״מדי־
$TS1$ב״מדיניות$TS1$
תואם את מדיניות המועצה להש־
$TS1$להשכלה$TS1$
מ2008 -
%02
כישראל זינק ככ-
מטרת המדיניות היא להידמות
לתכנוןולתקצוב
ניות
ולאירופה,
$TS1$הסטודנטים $TS1$כלה
עד 2011
$DN2$להשכלה $DN2$גבוהה ,המעוניינת להפוך בטווה הארוךלארה״ב
שמספר הס־
$DN2$ב״מדיניות $DN2$של הוועדה
כשעה
הסטודנטים לומדים לייבש אתהאוניברסיטאות״.
שבהן רוב
את המכללותלגופים המרכזיים
באוניברסיטאות ירד,
טודנטים
$Dהסטודנטים$DN2$
באוניברסיטאות הגדו־
בייהוד
$TS1$הגדולות $TS1$.להוראה לתואר ראשון ,בעוד במכללות .עם זאת ,ישראלעדיין
הסיפור הנזז״א
רחוקה ממצב זה.ד׳׳ר יעקב ברגמן
שהאוניברסיטאות יתמקדובלי־
$TS1$בלימורים$TS1$
הגידול ההד ביותר במספר
לות.
דולות$DN2$.

%%
$DN2$%%

מהאוניברסיטה העברית

אמר כי

״זו מדיניותנכונה״ וכי יש

ללכת
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המכללות
ההשכלההגבוהה;
מהפכת

צומחותעלהשבוזהאוניברסיטאות
לייבשאותנו״
ותקצוב
החליטו

באוניברסיטאות
לתכנון
״בוועדה
טוענים:
הציבוריות שנגישות יותר
לסטודנטיםלתואר

הראשון

מאת ליאור דסל

'<

""
משתכה

כותר במעט ללא שיכוי ,ואן?
ירד באוכיברסיטאותהגדולות.
הגידול ההד ביותר כרשם
בקרב המבללות הפרטיות,

מפת ההשכלה
הגכוהה כישראל
במהירות:

שלוש שנים זינק
הסטורכטים לתואר
במכללות
בעוד

הסטודכטים

הזינוק החד ביותר

שאיכן

בתוך

מתוקצבות על

ידי

המדינה ושברהלימודבחלקן
גבוהלעתים ביותר פי שלושה
לעומת המבללות הציבוריות

מספר
ראשון

שמספר

באוכיברסיטאות

והאוניברסיטאות.

למועצהלהשכלה הגבוהה:
מקורבים

במספרהתלמידים נרשםבמכללות
לתארים

הסיבה העיקרית למפנה
הדרמטי הוא שינוי מוצהר

תקציב

עבור הוראת סטודנטים

להשכלה גבוהה
(המל״ג),
שמטרתולהפוך את המכללות
לגופים המרכזייםלהוראה
את

באופן

משמעותי ,על

בטווח

הארוך למצב דומהלזה

שבארה״ב ובאירופה ,שבהן רוב

כתוצאה מכך,

בשנים הקרובותיגדל
המכללות

ותקצוב)ות״ת( של המועצה

בתארים ראשונים ,ולמקד
בלימודים
האוניברסיטאות

הפרטיות והיקרות

מתקדמים ובסטודנטים

מצטיינים.

במדיניות הוועדהלתכנון

לעודד את
צריך
הלימודיםבמכללות

חשבון

הסטודנטיםלומדיםבמכללות
אך הדרך עוד רחוקה.

בינתיים ,הנתונים מעוררים

תקציב האוניברסיטאות ,ומספר
שוב את הוויכוח ביןהמכללות
הסטודנטים באוניברסיטאות צפוי לאוניברסיטאות על רמת
הלימודים בהן.
שלא
לגדול.

מטרת המדיניות היאלהגיע

הטכנולוגיות
המכללות
פורחות

ונת״ד

ההשנלה

הנבוהה ליאור

לפני כשנתייםהחליטה
הוועדהלתכנון ותקצוב
(ות״ת) ,בראשות פרופ׳מנואל
000,01
טרכטנברג ,לחלק את

en
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המכסות

בחמש

לסטודנטים

טודנטים
הסטודנטים שהוקצבולו.
$DN2$הסטודנטים $DN2$לתואר ראשון .בשנתהליטו־
$TS1$הליטודים$TS1$
האקדמיות,
הקמת המכללות
''
זו תחילתו של ניסיון להסדיר
$DN2$הליטודים $DN2$הקודמתהגידול במספרהלומדים
כתוצאה משינוי החוק ב93 -
דים
""
המוביליות החבר־
$TS1$החברתית$TS1$
$DN2$המרכזית$DN2$לסטטיסטיקה.
כזית
הגבוהה בי־
$TS1$בישראל$TS1$.
מבנה מערכת ההשכלה
בתואר ראשון הצטמק לכ29 -בלבד.
שיכתה את פני מערכת ההשבלה הג־
$TS1$הגבוהה$TS1$
$DN2$החברתית $DN2$בישראל נקבעת כבר כיום במידה
תית
$DN2$בישראל $DN2$.בחזונם רואים בכירי הות״ת,
$TS1$להחלטה $TS1$שראל.
ייתכן שהמגמה הזאת הביאה להח־
הכגישות אליה זינקה
בוהה
$הגבוהה $DN2$בישראל:
לאוניברסיטה או
רבהביכולת להתקבל
טרכטנברג,
בראשות מנואל
ולהשקיע יותר
$DN2$להחלטה $DN2$לשנות את המצב,
לטה
בשכי העשורים האהרוכים.
צמ־
$TS1$צמרת$TS1$
התלויה
פרטית יוקרתית
מצומצם של למכללה
ממספר
המורכבת
רת
$DN2$צמרת$DN2$
מאות אלפי תלמידים שלאהצליחו בהגדלת מספר הסטודנטים במכללות
הארנק
מהמקרים בגודל
אוניברסיטאות מובילות ואיכותיות ,בחלק גדול
שמטרתן העיקרית היא ללמד ,בניגוד
לאוניברסיטאות ,פנו
להתקבל בעבר
המצ־
$TS1$המצטיינים$TS1$
הסטודנטים
את
שמקבלות רק
למכללות
של ההורים ,המשלמים או מסייעים
שרובן הוקמו בפריפריה לאוניברסיטאות שבהן המרצים מבצעים
בשכרלימוד של עשרות אלפי שקלים
ולצדה מערכת רחבה
$DN2$המצטיינים $DN2$ביותר
טיינים
גם מחקר .במשך שנים המכללות סבלו
חכו לקבל תואר ראשון .אם בתחילת
בעולם .זו היתה
שלמכללות ,בדיוק כמו
כתוצאה
מתת תקצוב,ולמעשה הפסידו
שנות ה90 -למדו בישראל רק כ 76 -אלף
לפסיכומטרי,
בשנה או בקורסי הכנה
אחת הסיבותלהתנגדות של טרכטנברג שלפעמים יקרים יותר משנתלימודים
מקבלה של מספר סטודנטים גבוה יותר
מספרם עלה לכ300 -
סטודנטים ,כיום
באוניברסיטה.
באוניברסיטה,
ממספר הסטודנטים שתוקצבו על ידי להכרה במכללת אריאל
מהמה־
$TS1$מהמהפך$TS1$
אלף .גם שוק העבודה הושפע
החדשה של הות״ת
המדינה .המדיניות
פך
כדי להבטיח נגישות ,השקעה רחבה
בטענה שככר כיום מספר האוניברסי־
$TS1$האוניברסיטאות$TS1$
המהפך $DN2$האקדמי ,והתואר הראשון הוא כיום
במערכת המכללות
$DN2$האוניברסיטאות $DN2$בישראלגדול מדי.
טאות
חמש
המציאות בתוך
תשנה את
לא
משרה פנויה.
תנאי סף כמעט לכל
הציבוריות תהיה
כדישיוכלו גם הןלגייס את
במהפכת הנ־
$TS1$הנגישות$TS1$,
שממשיכים
אבללפני
שנים ,אםבכלל ,שהרי בינתיים במקום
הכרחית
במספר הס־
$TS1$הסטורנטים$TS1$
קצבהגידול הממוצע
$DN2$הנגישות $DN2$,צריךלוודא
גישות,
לשנה בשנות ה90 -
%1.8
$הסטורנטים $DN2$היה
טורנטים
להתעסק עם תוכניות לטווח הרחוק,
המרצים האיכותיים ביותר,להילחם על
שהתוצאה לא תרע
הסטודנטים המצטייניםולהיכנס לתח־
$TS1$לתחרות$TS1$
את המצב הקיים .כיום המעסיקים תו־
$TS1$תופסים$TS1$
האוניברסיטאות עסוקות במלחמה על
והמשיךלהיות גבוה גם במהלך העשור
הפרטיות
רות
$DN2$תופסים $DN2$את בוגרי
פסים
הפרטיות,
נרשמה
האחרון .אבל בשנים האחרונות
$DN2$לתחרות $DN2$אמיתית מול המכללות
האוניברסיטאות והמ־
$TS1$והמכללות$TS1$
הסטודנטים מול המכללות
והאוניברסיטאות.
$DN2$והמכללות $DN2$הפרטיות כאיכותיים יותר ,מה
$TS1$הסטודנטים $TS1$ובכל מקרה אף גוף לא עומד במכסות כללות
בלימה מדאיגה בקצבהגידול של הס־

שמתבטא בתלושי השכר שלהם ,על

׳,

את

סקר

ההכנסות

פי

הרחב של הלשכה המר־
$TS1$המרכזית$TS1$

השנים

במוסדות

הקרובות

ההשכלה

הגבוהה עם העדפה ברורה

למכללות,שקיבלו
המוחלט של המכסות.

את הרוב
יותר

מכסותיועברולמכללות
000,9
מ-
במצטבר בשלוש השנים הקרובות,
כחלק מתוכנית החומש של
הוועדה ,והאוניברסיטאות יסתפקו

בלבד ,בעיקרלחוגי
000,1
בכ-
לימוד שאינם קיימיםבמכללות
כמו רפואה.

״הות״תהחליטה לאלהגדיל
את מספר הסטודנטיםלתואר
ראשוןבאוניברסיטאות״ ,אומר
בכיר

באחת האוניברסיטאות.

״מאז שההחלטההתקבלה
אנחנו רואים יציבות

במספר

הסטודנטים ,ורואיםשהמל״ג
לימודים
מאשרת הרבה תוכניות
חדשניותבמכללות וכמעט שלא
באוניברסיטאות .כל התוכניות
החדשות והאטרקטיביות נפתחות

עמוד 3

החנללות
מספר

ממשימתלתפוס תאוצה

הסטודנטים

המרכז ללימודים
אור

לתואר

יהודה(ל

ראשון*

אקדמיים

שעברדרבי)

המרכז

האקדמי

םרס

המרכז

האקדמי

כרמל

(נתוני תש׳׳ע K"\1\um

מכון לנדר בירושלים

המכללה
מרכז

צפת

האקדמית

למשפטים

אקדמי

ועסקים

ברמת גן

במכללותולא

לסטודנטיםלתוארראשון״.
יותר

באוניברסיטאות,

אבלעדיין הבכורה היא

של האוניברסיטאות,ובכל
אוניברסיטה יש הרבה יותר

סטודנטים מאשר בכל
מהמכללות״.
ואולם ,כיוםהמכללות
סובלות מתת־תקצוב של
לסטודנטים ,ומממנות
מכסות
אחת

בעצמן

סטודנטים גבוה

מספר

שתוקצב על ידי הות״ת

מזו

בעוד שחלק
נהנות

מהאוניברסיטאות

ממכסות גבוהות יותר

ממספר הסטודנטים
בפועל.

הקמתהמכללות
בתחילת

מאז

האקדמיות

שנות ה90 -

עם זאת,
הגידול
הסטודנטים במכללות הפרטיות
בולט בכמה מהן במיוחד :המרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה
(לשעבר מכללת דרבי) זינק
003,3
מ212 -תלמידים לכ-
תלמידים בין השנים תשס״ח
לתשע״א ,והמרכז למשפטים
ועסקים ברמת גן רשםגידול
של כ 519 -במספר הסטודנטים.
ברשימה מככבות גם מכללת
(גידול של  ,)549המכללה
צפת
האקדמיתלהנדסהבירושלים
 %74ומכללת הדסהירושלים
במספר

גדל

מספר

%06
הסטודנטים בהן ,וכיום כ-

זאת במכללה אקדמית.
והלמ״ס,
לפי נתוניהמל״ג
בין  2008ל( 201 -שנות
הלימודיםתשס״ח־תשע״א)
מספר הסטודנטיםלתואר ראשון
במכללות הציבוריות ,שבהן
שכרהלימוד הוא אוניברסיטאי
048,9
כ-
שקל לשנה עלה
95.81
בכ-

במכללות
הטכנולוגיות,
שפורחות

בשנים

בעוד

שמספר

עלה

95.91
בכ-

כמעט לא

באוניברסיטאות

מן

המגמה הזו הןהמכללות

בהן זינק בכ299 -

בעוד

הגידול
לתואר ראשון בכל

של

שסך

תוצאה

שהיא

ניכרות גם בשנתיים

נמוךלעומת
סטודנט

של

תקציב

מביעים ספקביכולתלהשלים
אותה ,בעקבות הקיצוצים הצפויים

בתקציבי ההשכלה הגבוהה .״זה

הגבוהה:

שבאוניברסיטאותילמדו כל

כך

צריךלעודד
שנגישות

את

שמעון

המכללה

האקדמיתגליל

נכוןשבמכללות

מערבי

אקדמיה
בצלאל
ולעיצוב ירושלים

חי

לאמנות

התנאים יותר

טובים ,בעיקר בפרטיות ,וזה

סטודנטים בכל

מתבטא בפחות

האקדמית תל

האקדמית תל־אביב

המכללה

יפו

המכללה הטכנולוגית אורט ע״ש

באחת האוניברסיטאות.

בראודה
המרכז

כך הרבה

לעומת זאת ,נשיא מכללת
ויו׳׳ר וער ראשיהמכללות
תל חי

האקדמי רופין

שנקר
ועיצוב

ביה״ס הגבוה להנדסה

״השילוב בין איכות אקדמית ,יחס

תחומילימוד

באוניברסיטה.

ממשלהגדיל

ושכר

המכללה
ושומרון

לימוד
רביםלבחורללמודבמכללות

המכללה

האקדמיות הציבוריות .אנו

המכללה

מעריכים כי

ויגברו עם

יהודה

האקדמית

עמק יזרעאל

האקדמית

אשקלון

האקדמית

הביקושיםילכו
המשך

המסלול
למינהל

התפתחות

המכללה

האקדמי של

המכללות״.

במרבית

תל

המכללה

אביב
אחווה

האקדמית

הםפועל
הטכניון

מכסות

הסטודנטים ואי

פתיחת תוכניות

חדשותלתארים

ראשונים

באוניברסיטאות .זאת בשל
החלטת הות״ת שלאלהגריל
מספר

האקדמית

אוניברסיטת

האוניברסיטאות

של אי הגדלת

המכללה

נתניה

ראשון

נשאר יציב .הנתונים
יוצא

לכוון אצבע מאשימהכלפי
הות״ת ,אך לא מתייחסים
למצבן,
לעלייה בביקוש
שייתכןשהוביל
ללימודים
במכללות .בעשור
האחרון היתה פגיעהגדולה

המכללה
אפקה
להנדסה בתל

האקדמית

סטודנטים

הסטודנטיםלתואר

מבוגרי התיכונים,

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

אביב

נמסר בתגובה כי "מספר

באוניברסיטאות מעדיפים

״המצבבישראלמעוות .אין סיבה

האקדמית

המכללה

מוועד ראשי האוניברסיטאות

כ 309 -מתקבליםלמכללות
ואילו רוב
לא מבוצע מחקר,
הסטודנטיםלומדיםבמכללות
קהילתיות.

האחרונות״ .בתגובה טוען בכיר

המכללות הציבוריות,

תוכנית

במסגרת

שיפור במצב,

סמי

להנדסה

באוניברסיטאות

נמוך מושך

שבהן

״זו החלטה גורפת שההשפעות

הרבה סטודנטים.

העברית ,כי

מדובר בשינוי

לטובה :״זו מדיניות נכונה

5.21
רק ׳ל

בכיר באחת האוניברסיטאות.

החומש ,חל

אך גורמים

המכללה

כנרת

האקדמית

המכללה

בשנתיים האחרונות,

אישי,מגוון

באוניברסיטאות המחקר״.

הות״תלייבש

במערכת ההשכלה

מבית

למינהל עסקים

הספר

באוניברסיטה

לדבריו ,במערכת ההשכלה
הגבוהה של
קליפורניה,
אוניברסיטאות המחקרמקבלות

את
האוניברסיטאות",טוען

שלה

באופן משמעותי.

הציבוריות ,יונה חן ,אומר כי

בישראל את מספר
ולעצור אתהגידול
במכללות

המערכת

״זו

ייבוש

הסטודנטים

במספר הסטודנטים

מדיניות

יעקב ברגמן,

של

שמספר הסטודנטים

%5.01
הסתכם בכ-

בניגודלטענות על

יש צורך

המרוויחות העיקריות

בכירגדל

״כשמלמרים
אפשרלהתמודד עם כל

האוניברסיטאות אומר ד״ר

הוא

השתנה.

הפרטיות,

והיחס בין

מתמטיקה וכימיה אי

המודל שיש ללכת
לאורו.
אחת הסיבותלהפניית משאבי
ההוראה למכללות היא
העלות.
התקציב של סטודנט במכללה

האחרונות

עקב הביקוש
ללימודי

הסטודנטים

הכלכלי.
במצבן
התרגול,
בשעות
סטודנטיםלאנשי סגל

הפגיעה היתה

מכון

לב

סטודנטיםבכיתה״.

שקיימת גם בארה״ב,

הסטודנטים

התחום,

בעקבות התוה
קליפורניה
שו

המרכז

הבינתרוומי בהרצליה

בי״ס גבוהלטכנולוגיה
ירושלים

כיתה וביחס אישייותר״ ,מוסיף

4670
).

המכללה
ירושלים

האקדמית

הדסה

באוניברסיטאות ,בעקבות ההרעה

מרצה

מהלומדיםלתואר ראשון עושים

מספר

מאור בתנאי

ההוראהלסטודנטים

המכללה
ירושלים

האקדמית

להנדסה

האוניברסיטה

המכללה
את

הפתוחה

ספיר

האקדמית

המכוןהטכנולוגיחולון

הסטודנטים בתואר ראשון

באוניברסיטאות,לעומתהגדלת
במכללות .בנוסף לכך
מספרם
יש לציץ את התמריצים הניתנים
ללימודיםבמכללות
לסטודנטים

הקריה
האקדמיה

בירושלים

האקדמית

למוסיקה ולמחול
ע״ש רובין

האוניברסיטה

בפריפריה ואת הירידה

קרית אונו

העברית

במספר

הכללי של מחזורי
המועמדים״.

אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת

חיפה

עמוד 4

מכללות הפרטיותמזנקות,האוניברסיטאות מדשדשות
גידול
בהתאםלכך ,אפשרלראות
במצטרפים לתארים
משמעותי

ולכן רואים את
לציבור,
הגידול
לה
$DN2$ההשכלה$DN2$
במספר הסטודנטים ,אבל לא בטוח
חיפה
באוניברסיטת
מתקדמים
שהגידולבמכללות הפרטיות נובע
בשנים האחרונות .כך גדל מספר
מאותה סיבה.המכללות הפרטיות
במספר
הנתונים על השינוי
%73
הסטודנטים לתואר שני ב-
חיות מכספי הסטודנטיםולכן יש
הסטודנטים במוסדות האקדמיים
זאת
%32
ובמסלול הדוקטורט ב-
להן אינטרס לקבל כמה שיותר
עוררו שוב את הוויכוח בין המכ־
$TS1$המכללות$TS1$
סטודנטים ,תה משפיע על נתו־
$TS1$נתוני$TS1$
לאוניברסיטאות על איכות
ללות
$DN2$המכללות$DN2$
ועוד ,באוניברסיטת מחקר,העל־
$TS1$העלתה$TS1$
$DN2$העלתה $DN2$האוניברסיטה את סף הקבלה
תה
$DN2$נתוני$DN2$הקבלה .הן חייבותלהתפרנס״.
ני
הלימודים בהן ,ועל רמת הסטו־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
לתוארראשון״.
אחרת
בכירה במכללה ציבורית
$DN2$הסטודנטים $DN2$שמתקבליםללימודים,
דנטים
כמעט כל המכללות הציבו־
$TS1$הציבוריות$TS1$
החשוב
״כשהפרמטר
מוסיפה כי
המזלזלים בסף
באוניברסיטאות יש
$DN2$הציבוריות $DN2$רשמוגידול במספר הסטוד־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
ריות
ללימודים הוא הכסף
ביותרלקבלה
הקבלה של המכללות הציבוריות
נטים
$TS1$הציבוריות $TS1$ולא האיכות ,אין פלא שישגידול
והפרטיות,ואילו למכללות הצי־
$DN2$הסטודנטים$DN2$לתואר ראשון.הבולטות בהן
הן בצפון :מכללת צפת ,מכללת
$DN2$הציבוריות $DN2$יש טענותכלפיהמכללות במכללותהפרטיות״.
בוריות
בנרת ,מכללת גליל מערבי ומ־
$TS1$ומכללת$TS1$
$DN2$מלכתחילה$DN2$,ועלה באופן משמעותי בש־
חילה,
הפרטיות .אף אחר מהם ,אגב ,לא
$TS1$בשנים $TS1$תל אביב ובטכניון נרשמהעלייה
חיפה מאבדתסטודנטים
$DN2$ומכללת $DN2$תל חי .המכללות הטכנו־
$TS1$הטכנולוגיות$TS1$
מתונה ,אך באוניברסיטה העברית כללת
נים
בחר לדבר בשמו.
הגידול
$DN2$בשנים $DN2$האחרונות,לבך שיעור
המובילותבגידול במספר
ובאוניברסיטת בר אילן קיימת לוגיות
$DN2$הטכנולוגיות$DN2$
״האוניברסיטאות לא מתחרות
הנתונים על מספר הסטודנטים גבוה יותר .מספר הסטודנטים בכל
הסטודנטים הן המכללה להנדסה
ירידה מתונה .באוניברסיטת חיפה
אוניברסיטהגדול הרבה יותר מא־
$TS1$מאשר$TS1$
כוללים את מכון
$TS1$מתחרות $TS1$לתואר ראשון לא
על אותה
אוכלוסייהשעליה מת־
ירושלים.
הסטודנטים היא ירושליםומכללת הרסה
הירידה במספר
$DN2$מאשר $DN2$מספר הסטודנטיםבכלמכללה,
שר
$TS1$באחת $TS1$ויצמן ,המתרכז במחקר,וכוללים
המכללות״ ,אומר בכיר בא־
חרות
$DN2$מתחרות$DN2$
לולו,מנכ״לית המכללה
שלומציון
המשמעותית ביותר %81
במספר הסטודנטים
שש אוניברסיטאות 21 ,מכללות ולכן השינוי
חת
$DN2$באחת $DN2$האוניברסיטאות .״מי שיש לו
$TS1$״מדובר $TS1$להנדסה
מהאוניברסיטה נמסר כי ״מדו־
באוניברסיטאות נמוך יותר.
מכללות פרטיות.
1-01
ציבוריות
תנאי קבלה טובים יעדיף ללא ספק
ירושלים אומרת כי:׳׳הק־
$TS1$׳׳הקמת$TS1$
לציבור את
$DN2$׳׳הקמת$DN2$המכללות הנגישה
מת
$DN2$״מדובר $DN2$בתוצאה שלהחלטה מודעת של
בר
באוניברסיטת בןגוריון נרשם
המרשים
אחד ההסבריםלגידול
ללמוד באוניברסיטאות ,והיתריל־
$TS1$ילכו$TS1$
ששמה לה למטרה הלימודיםלתואר .כיום תואר רא־
$TS1$ראשון$TS1$
האוניברסיטה
$DN2$ילכו$DN2$למקומות אחרים״ .בכיר במכ־
כו
סטו־
$TS1$סטורנטים$TS1$
006,21
$TS1$במכללה $TS1$במכללות נובע מכך שמדובר גידול של %21לכ-
$DN2$ראשון $DN2$זה לא דבר כל כך רחוק ,בזכות
שון
מספר
$DN2$סטורנטים $DN2$לתואר ראשון בין השנים להגדיל באופן יחסי את
רנטים
ללה
שמספר
חרשים יחסית,
בגופים
$DN2$במכללה$DN2$מובילה טוען כי״המכללות
המתקדמים .המכללות שמייצרות יותר מ509 -
בתארים
הסטודנטים
הסטודנטים בהן היה נמוך מלכת־
$TS1$מלכתחילה$TS1$,
עשו הרבה כדילהנגיש את ההשכ־
$TS1$ההשכלה$TS1$
תשס״חלתשע״א .באוניברסיטת
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בונוהאונ״ברס״טאות משתנויס■ותו

בין בוגדי תואר ראשון באוניברסיטאות אלף שקל
''
$DN2$לאחר $DN2$שלוש
חר
""לבוגריהמכללות קיימים פערי שבר של
אלף שקל
5.71
השתכרו
מהאוניברסיטאות
שקל לתואר ראשון,בולט המרכז
כשברוב המקרים הפ־
$TS1$הפער$TS1$
מאותשקלים בחודש
צומחות
האוניברסיטאות
אלף שקל
3.41
שכר של כ-
$DN2$הפער $DN2$הוא לטובת בוגרי
הבינתחומי שגדל בכ 319 -ל-
בחודש ,לעומת
האוכיברסיטאות .עם
ער
הסטודנטים
במספר
השינוי
שיעוד
ומשפטים,
סטודנטים לתואר ראשון.
362,5
בחודש בממוצעלבוגריהמכללות.
זאת ,בתחומים כמו מיכהל עסקים
מתשס״ח לתשע׳׳א
ראשון,
לתואר
באוניברסיטאות הש־
$TS1$השתכרו$TS1$
הפער הוא בדרך בלל לטובת בוגרי המכללות
המכללה הלא מתוקצבתהגדולה
בוגרי מינהל עסקים
008,01
שקל בחודש בשנה השלישית
תכרו
$DN2$השתכרו$DN2$
כךעולה ממחקר של הלשכה המרכזיתלס־
$TS1$לסטטיסטיקה$TS1$
ביותר היא המכללהלמינהל עם
לעבודתם,ובמכללות 5.21
סטודנטים ,בדומה לסדר
555,8
אלף שקל בחו־
$TS1$בחורש$TS1$.
טטיסטיקה
$DN2$לסטטיסטיקה$DN2$
(הלמ״ס).
השתכרו
באוניברסיטאות
משפטים
$DN2$בחורש $DN2$.בוגרי
רש.
השכר עד 2008
המחקר מבוסס על נתוני
גודל של אוניברסיטה ,עםגידול
אלף שקל בחו־
$TS1$בחווים$TS1$
של  150אלף בוגדי
במספר הסטודנטים.
של כ-
9.11
%3.5
ןה
ראשון
תואד
הפרטיות
במכללות
גורמים
 8.01אלף
שלמדו
דש׳לעומת
$DN2$בחווים $DN2$ובמשפטים,
עסקים
וים
Q1|*W\L
רקבמינהל
שקלבמכללות.
לפי
$TS1$האוניברסיטאות8991-1002 $TS1$
מזלזלים בתגובות של האוניב־
בלללטובת
בת
יןכלל
בדרן
הפער הוא 11
שכרם של
$DN2$האוניברסיטאות$DN2$והמכללות הציבוריות
רסיטאות
מוסתת הלימוד
הלמ״ס,
מבחינת
ma
ar
ראשון
תואר
הבולטים
בתרי
ומכנים אותה ״צפויה ולא ראויה
JillfJIJ
בוגריהמכללות
*■'*'
בןגף ,מד-
שכד
באוניברסיטאות בש־
להתייחסות״ .מהמרכז הבינתחו־
$TS1$הבינתחומי$TS1$
המחשב בטכניון
מסתכם
הראשונה
נה
$DN2$הבינתחומי $DN2$נמסר כי ״המצוינות של המ־
$TS1$המרכז$TS1$,
מי
עי
בחודש ברוטו ,שלוש שנים
אלף שקל
שקל ברוטולחורש ,אך לאחר שלוש 9.82
069,6
בכ-
$DN2$המרכז $DN2$,שביעות הרצון של הבוגרים
רכז,
מאוניברסיטת
הלימודים) ,בוגרי הנדסה
מסיום
שקל.לעומת זאת ,שכר
009,9
שניםעולה לכ-
משוחררים והצלחתם בשוק העבודה מביאים
$TS1$הנדסה $TS1$שהוענקה לחיילים
ללימודי הנד־
משוקהעבודה .יש
אלף שקל בחודש) ,מדעי המ־
$TS1$המחשב$TS1$
7.02
תל אביב
בלימודים בו ,על אף
$TS1$הכנסת $TS1$,לביקושגדול
מינואר  2010לפי החלטת הכ־
 $DN2$ביקושעצום ,ודרישה של יותר
סה
בוגרי המכללותבנטרול בוגרי המכללותלחי־
$TS1$לחינוך$TS1$
אלף
הבינתחומי הרצליה2.02
במרכז
חשב
$DN2$המחשב$DN2$
028,7
$DN2$לחינוך $DN2$היה גבוה יותר
נוך
מיליארדי
שאינו זוכהלתמיכה של
$DN2$הכנסת $DN2$,כלחייל משוחרר שילמד
נסת,
שקל בשנה הראשו־
$TS1$הראשונה$TS1$
אנשיםללמוד מקצוע עם תעסוקה
שקל בחודש) ,בוגרי משפטים באוניברסיטת תל
לאחר שלוש שנים.
777,11
לתעסוקה ו-
נה
$DN2$הראשונה$DN2$
שקלים כפי שמקבלות האוניבר־
$TS1$האוניברסיטאות$TS1$.
בפריפריה יקבל את
והכנה טובה .פעם תואר ראשון היה במכללות
ומינהל
שקל
אלף
6.31
אביב
המ־
$TS1$המחשב$TS1$
לבוגרי
השכר
לבוגריו
בביקוש
סיטאות.
$DN2$האוניברסיטאות$DN2$.
שנת
לאליטות .כיום כל מי שמ־
$TS1$שמתאמץ$TS1$
שמור
ניתן
ביותר
הגבוה
בחי־
$TS1$בחינם$TS1$.
הראשונה
הלימודים
בחודש),
עסקים
מדעי
העלייה
3.61
בבינתחומי
$DN2$המחשב $DN2$באוניברסיטאות ,שהשתכרו בתוך שלוש
חשב
$DN2$בחינם $DN2$.במכללות הפרטיות ,שאינן
נם.
מץ $DN2$ומגיע לתנאיהקבלה ,אין
תאמץ
אלף שקל בחודש).
היא התשובה המדברת בעד עצ־
$TS1$עצמה$TS1$
ליאור דטל
6.51
4.81
שנים
$DN2$עצמה$DN2$לטענות הבלתי ראויות של
מה
מתוקצבות על ידי המדינהולכן
סיבה שלא יהיהמהנדס״.
אלף שקל בחודש ,לעומת
שכרהלימוד בהן גבוה ומסתכם האוניברסיטאות".
לעלייה בביקוש
סיבה נוספת
ליאור דטל
אלף
82-04
המקרים בכ-
ברוב
מההטבה
למכללות
נובעת
בחודש

שכר

שנים .בוגרי

$TS1$לאחר$TS1$
לא־
בוגרי המכלות

תואר

ראשון

לא

ן,.ן

בהנדסה

