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לתו־הסטודנטיםמספר

%%
$TS1$%%לתו$TS1$

$DN2$%%לתו$DN2$במכללותראשוןאי

2008מ-%02ככ-זינקכישראל

הס־שמספרכשעה2011עד

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ירד,באוניברסיטאות

הגדו־באוניברסיטאותבייהוד

לות.

$TS1$.הגדולות$TS1$

$DN2$.הגדולות$DN2$במספרביותרההדהגידול

הפ־במכללותנרשםהתלמידים

רטיות,

$TS1$,הפרטיות$TS1$

$DN2$,הפרטיות$DN2$הואכהןהלימודששכר

כיותר.הגכוה

הגבוההההשכלהבמפתהשינוי

להש־המועצהמדיניותאתתואם

כלה

$TS1$להשכלה$TS1$

$DN2$להשכלה$DN2$,להפוךהמעוניינתגבוהה

המרכזייםלגופיםהמכללותאת

בעודראשון,לתוארלהוראה

בלי־יתמקדושהאוניברסיטאות

מורים

$TS1$בלימורים$TS1$

$DN2$בלימורים$DN2$בשניםמתקדמים.לתארים

למ־הניתןהתקציביגדלהקרובות

כללות

$TS1$למכללות$TS1$

$DN2$למכללות$DN2$סטודנטים,הוראתבעבור

האוניברסיטאות.תקציבחשבוןעל

להידמותהיאהמדיניותמטרת

ולאירופה,לארה״בהארוךבטווה

לומדיםהסטודנטיםרובשבהן

עדייןישראלזאת,עםבמכללות.

ברגמןיעקבד׳׳רזה.ממצברחוקה

כיאמרהעבריתמהאוניברסיטה

ללכתישוכינכונה״מדיניות״זו

בכירהאמריקאי.המודלבעקבות

לעומתהאוניברסיטאות,באחת

ב״מדי־השינויאתתולהזאת,

ניות

$TS1$ב״מדיניות$TS1$

$DN2$ב״מדיניות$DN2$ולתקצובלתכנוןהוועדהשל

האוניברסיטאות״.אתלייבש

הנזז״אהסיפור
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המכללותהגבוהה;ההשכלהמהפכת

האוניברסיטאותהשבוזעלצומחות
במכללותהלימודיםאתלעודדצריךהגבוהה:להשכלהלמועצהמקורביםאותנו״לייבשהחליטוותקצובלתכנון״בוועדהטוענים:באוניברסיטאות

והיקרותהפרטיותבמכללותנרשםהתלמידיםבמספרביותרהחדהזינוקהראשוןלתוארלסטודנטיםיותרשנגישותהציבוריות

דסלליאורמאת

<'
ההשכלהמפת

כישראלהגכוהה""

בתוךבמהירות:משתכה

מספרזינקשניםשלוש

ראשוןלתוארהסטורכטים

שמספרבעודבמכללות

באוכיברסיטאותהסטודכטים

ואן?שיכוי,ללאבמעטכותר

הגדולות.באוכיברסיטאותירד

כרשםביותרההדהגידול

הפרטיות,המבללותבקרב

ידיעלמתוקצבותשאיכן

בחלקןהלימודושברהמדינה

שלושהפיביותרלעתיםגבוה

הציבוריותהמבללותלעומת

והאוניברסיטאות.

למפנההעיקריתהסיבה

מוצהרשינויהואהדרמטי

לתכנוןהוועדהבמדיניות

המועצהשל(ות״ת)ותקצוב

)המל״ג(,גבוההלהשכלה

המכללותאתלהפוךשמטרתו

להוראההמרכזייםלגופים

אתולמקדראשונים,בתארים

בלימודיםהאוניברסיטאות

ובסטודנטיםמתקדמיםלתארים

מכך,כתוצאהמצטיינים.

תקציביגדלהקרובותבשנים

סטודנטיםהוראתעבורהמכללות

חשבוןעלמשמעותי,באופן

ומספרהאוניברסיטאות,תקציב

צפויבאוניברסיטאותהסטודנטים

לגדול.שלא

להגיעהיאהמדיניותמטרת

לזהדומהלמצבהארוךבטווח

רובשבהןובאירופה,שבארה״ב

במכללותלומדיםהסטודנטים

רחוקה.עודהדרךאך

מעורריםהנתוניםבינתיים,

המכללותביןהוויכוחאתשוב

רמתעללאוניברסיטאות

בהן.הלימודים

הטכנולוגיותהמכללות

פורחות

החליטהכשנתייםלפני

ותקצובלתכנוןהוועדה

מנואלפרופ׳בראשות)ות״ת(,

000,01אתלחלקטרכטנברג,

הקרובותהשניםבחמשהמכסות

ההשכלהבמוסדותלסטודנטים

ברורההעדפהעםהגבוהה

הרובאתשקיבלולמכללות,

יותרהמכסות.שלהמוחלט

למכללותיועברומכסות000,9מ-

הקרובות,השניםבשלושבמצטבר

שלהחומשמתוכניתכחלק

יסתפקווהאוניברסיטאותהוועדה,

לחוגיבעיקרבלבד,000,1בכ-

במכללותקיימיםשאינםלימוד

רפואה.כמו

להגדיללאהחליטה״הות״ת

לתוארהסטודנטיםמספראת

אומרבאוניברסיטאות״,ראשון

האוניברסיטאות.באחתבכיר

התקבלהשההחלטה״מאז

במספריציבותרואיםאנחנו

שהמל״גורואיםהסטודנטים,

לימודיםתוכניותהרבהמאשרת

שלאוכמעטבמכללותחדשניות

התוכניותכלבאוניברסיטאות.

נפתחותוהאטרקטיביותהחדשות

enליאורהנבוההההשנלהונת״ד

7nnיותרגנוהיהיההשן

''
האקדמיות,המכללותהקמת

93ב-החוקמשינויכתוצאה""
׳,

הג־ההשבלהמערכתפניאתשיכתה

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$:זינקהאליההכגישותבישראל

האהרוכים.העשוריםבשכי

הצליחושלאתלמידיםאלפימאות

פנולאוניברסיטאות,בעברלהתקבל

בפריפריההוקמושרובןלמכללות

בתחילתאםראשון.תוארלקבלחכו

אלף76כ-רקבישראללמדו90ה-שנות

300לכ-עלהמספרםכיוםסטודנטים,

מהמה־הושפעהעבודהשוקגםאלף.

פך

$TS1$מהמהפך$TS1$

$DN2$מהמהפך$DN2$,כיוםהואהראשוןוהתוארהאקדמי

פנויה.משרהלכלכמעטסףתנאי

הס־במספרהממוצעהגידולקצב

טורנטים

$TS1$הסטורנטים$TS1$

$DN2$הסטורנטים$DN2$90ה-בשנותלשנה%1.8היה

העשורבמהלךגםגבוהלהיותוהמשיך

נרשמההאחרונותבשניםאבלהאחרון.

הס־שלהגידולבקצבמדאיגהבלימה

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$הליטו־בשנתראשון.לתואר

דים

$TS1$הליטודים$TS1$

$DN2$הליטודים$DN2$הלומדיםבמספרהגידולהקודמת

בלבד.29לכ-הצטמקראשוןבתואר

להח־הביאההזאתשהמגמהייתכן

לטה

$TS1$להחלטה$TS1$

$DN2$להחלטה$DN2$יותרולהשקיעהמצב,אתלשנות

במכללותהסטודנטיםמספרבהגדלת

בניגודללמד,היאהעיקריתשמטרתן

מבצעיםהמרציםשבהןלאוניברסיטאות

סבלוהמכללותשניםבמשךמחקר.גם

כתוצאההפסידוולמעשהתקצוב,מתת

יותרגבוהסטודנטיםמספרשלמקבלה

ידיעלשתוקצבוהסטודנטיםממספר

הות״תשלהחדשההמדיניותהמדינה.

חמשבתוךהמציאותאתתשנהלא

במקוםבינתייםשהריבכלל,אםשנים,

הרחוק,לטווחתוכניותעםלהתעסק

עלבמלחמהעסוקותהאוניברסיטאות

הפרטיות,המכללותמולהסטודנטים

במכסותעומדלאגוףאףמקרהובכל

לו.שהוקצבוהסטודנטים

אתלהסדירניסיוןשלתחילתוזו

בי־הגבוההההשכלהמערכתמבנה

שראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$הות״ת,בכירירואיםבחזונם

צמ־טרכטנברג,מנואלבראשות

רת

$TS1$צמרת$TS1$

$DN2$צמרת$DN2$שלמצומצםממספרהמורכבת

ואיכותיות,מובילותאוניברסיטאות

המצ־הסטודנטיםאתרקשמקבלות

טיינים

$TS1$המצטיינים$TS1$

$DN2$המצטיינים$DN2$רחבהמערכתולצדהביותר

היתהזובעולם.כמובדיוקמכללות,של

טרכטנברגשללהתנגדותהסיבותאחת

באוניברסיטה,אריאלבמכללתלהכרה

האוניברסי־מספרכיוםשככרבטענה

טאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$מדי.גדולבישראל

הנ־במהפכתשממשיכיםלפניאבל

גישות,

$TS1$,הנגישות$TS1$

$DN2$,הנגישות$DN2$תרעלאשהתוצאהלוודאצריך

תו־המעסיקיםכיוםהקיים.המצבאת

פסים

$TS1$תופסים$TS1$

$DN2$תופסים$DN2$והמ־האוניברסיטאותבוגריאת

כללות

$TS1$והמכללות$TS1$

$DN2$והמכללות$DN2$מהיותר,כאיכותייםהפרטיות

פיעלשלהם,השכרבתלושישמתבטא

המר־הלשכהשלהרחבההכנסותסקר

כזית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$.החבר־המוביליותלסטטיסטיקה

תית

$TS1$החברתית$TS1$

$DN2$החברתית$DN2$במידהכיוםכברנקבעתבישראל

אולאוניברסיטהלהתקבלביכולתרבה

התלויהיוקרתיתפרטיתלמכללה

הארנקבגודלמהמקריםגדולבחלק

מסייעיםאוהמשלמיםההורים,של

שקליםאלפיעשרותשללימודבשכר

לפסיכומטרי,הכנהבקורסיאובשנה

לימודיםמשנתיותריקריםשלפעמים

באוניברסיטה.

רחבההשקעהנגישות,להבטיחכדי

תהיההציבוריותהמכללותבמערכת

אתלגייסהןגםשיוכלוכדיהכרחית

עללהילחםביותר,האיכותייםהמרצים

לתח־ולהיכנסהמצטייניםהסטודנטים

רות

$TS1$לתחרות$TS1$

$DN2$לתחרות$DN2$הפרטיותהמכללותמולאמיתית

והאוניברסיטאות.
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באוניברסיטאות,ולאבמכללות

היאהבכורהעדייןאבל

ובכלהאוניברסיטאות,של

יותרהרבהישאוניברסיטה

אחתבכלמאשרסטודנטים

מהמכללות״.

המכללותכיוםואולם,

שלמתת־תקצובסובלות

ומממנותלסטודנטים,מכסות

גבוהסטודנטיםמספרבעצמן

הות״תידיעלשתוקצבמזו

מהאוניברסיטאותשחלקבעוד

יותרגבוהותממכסותנהנות

מאזבפועל.הסטודנטיםממספר

האקדמיותהמכללותהקמת

מספרגדל90ה-שנותבתחילת

%06כ-וכיוםבהן,הסטודנטים

עושיםראשוןלתוארמהלומדים

אקדמית.במכללהזאת

והלמ״ס,המל״גנתונילפי

)שנות201ל-2008בין

תשס״ח־תשע״א(הלימודים

ראשוןלתוארהסטודנטיםמספר

שבהןהציבוריות,במכללות

אוניברסיטאיהואהלימודשכר

עלהלשנהשקל048,9כ-

הסטודנטיםמספר95.81בכ-

הטכנולוגיות,במכללות

האחרונותבשניםשפורחות

התחום,ללימודיהביקושעקב

שמספרבעוד95.91בכ-עלה

באוניברסיטאותהסטודנטים

השתנה.לאכמעט

העיקריותהמרוויחות

המכללותהןהזוהמגמהמן

הסטודנטיםשמספרהפרטיות,

שסךבעוד299בכ-זינקבהן

הסטודנטיםבמספרהגידול

המערכתבכלראשוןלתואר

תוצאה״זו%5.01בכ-הסתכם

לייבשהות״תמדיניותשל

טועןהאוניברסיטאות",את

האוניברסיטאות.באחתבכיר

שההשפעותגורפתהחלטה״זו

בשנתייםגםניכרותשלה

בכירטועןבתגובההאחרונות״.

הגבוהה:ההשכלהבמערכת

סיבהאיןמעוות.בישראל״המצב

כךכלילמדושבאוניברסיטאות

אתלעודדצריךסטודנטים.הרבה

שנגישותהציבוריות,המכללות

ראשון״.לתוארלסטודנטיםיותר

במספרהגידולזאת,עם

הפרטיותבמכללותהסטודנטים

המרכזבמיוחד:מהןבכמהבולט

יהודהבאוראקדמייםללימודים

זינקדרבי(מכללת)לשעבר

003,3לכ-תלמידים212מ-

תשס״חהשניםביןתלמידים

למשפטיםוהמרכזלתשע״א,

גידולרשםגןברמתועסקים

הסטודנטים.במספר519כ-של

מכללתגםמככבותברשימה

המכללה(,549של)גידולצפת

בירושליםלהנדסההאקדמית

ירושליםהדסהומכללת%74

4670.)

התוהבעקבות

קליפורניהשו

ייבושעללטענותבניגוד

ד״ראומרהאוניברסיטאות

הספרמביתברגמן,יעקב

באוניברסיטהעסקיםלמינהל

בשינוימדוברכיהעברית,

נכונהמדיניות״זולטובה:

שהיאבארה״ב,גםשקיימת

לאורו.ללכתשישהמודל

משאבילהפנייתהסיבותאחת

העלות.היאלמכללותההוראה

במכללהסטודנטשלהתקציב

תקציבלעומתנמוךהוא

באוניברסיטה.סטודנטשל

להגדילממששלצורךיש

הסטודנטיםמספראתבישראל

הגידולאתולעצורבמכללות

המחקר״.באוניברסיטאות

ההשכלהבמערכתלדבריו,

קליפורניה,שלהגבוהה

מקבלותהמחקראוניברסיטאות

התיכונים,מבוגרי5.21׳לרק

שבהןלמכללותמתקבלים309כ-

רובואילומחקר,מבוצעלא

במכללותלומדיםהסטודנטים

קהילתיות.

מעדיפיםבאוניברסיטאות

כלפימאשימהאצבעלכוון

למצבן,מתייחסיםלאאךהות״ת,

בביקושלעלייהשהובילשייתכן

בעשורבמכללות.ללימודים

גדולהפגיעההיתההאחרון

לסטודנטיםההוראהבתנאימאור

ההרעהבעקבותבאוניברסיטאות,

היתההפגיעההכלכלי.במצבן

ביןוהיחסהתרגול,בשעות

גדלבכירסגללאנשיסטודנטים

משמעותי.באופן

במסגרתהאחרונות,בשנתיים

במצב,שיפורחלהחומש,תוכנית

באוניברסיטאותגורמיםאך

להשליםביכולתספקמביעים

הצפוייםהקיצוציםבעקבותאותה,

״זההגבוהה.ההשכלהבתקציבי

יותרהתנאיםשבמכללותנכון

וזהבפרטיות,בעיקרטובים,

בכלסטודנטיםבפחותמתבטא

מוסיףיותר״,אישיוביחסכיתה

האוניברסיטאות.באחתמרצה

איוכימיהמתמטיקה״כשמלמרים

הרבהכךכלעםלהתמודדאפשר

בכיתה״.סטודנטים

מכללתנשיאזאת,לעומת

המכללותראשיוערויו׳׳רחיתל

כיאומרחן,יונההציבוריות,

יחסאקדמית,איכותבין״השילוב

ושכרלימודתחומימגווןאישי,

סטודנטיםמושךנמוךלימוד

במכללותללמודלבחוררבים

אנוהציבוריות.האקדמיות

ילכוהביקושיםכימעריכים

התפתחותהמשךעםויגברו

המכללות״.

האוניברסיטאותראשימוועד

"מספרכיבתגובהנמסר

ראשוןלתוארהסטודנטים

האוניברסיטאותבמרבית

פועלהםהנתוניםיציב.נשאר

מכסותהגדלתאישליוצא

תוכניותפתיחתואיהסטודנטים

ראשוניםלתאריםחדשות

בשלזאתבאוניברסיטאות.

אתלהגרילשלאהות״תהחלטת

ראשוןבתוארהסטודנטיםמספר

הגדלתלעומתבאוניברסיטאות,

לכךבנוסףבמכללות.מספרם

הניתניםהתמריציםאתלציץיש

במכללותללימודיםלסטודנטים

במספרהירידהואתבפריפריה

המועמדים״.מחזורישלהכללי

תאוצהלתפוסממשימתהחנללות

ראשון*לתוארהסטודנטיםמספר

אקדמייםללימודיםהמרכז

דרבי(שעבר)ליהודהאור

םרסהאקדמיהמרכז

כרמלהאקדמיהמרכז

K"\1\umתש׳׳ע)נתוני

בירושליםלנדרמכון

צפתהאקדמיתהמכללה

ועסקיםלמשפטיםאקדמימרכז

גןברמת

להנדסההאקדמיתהמכללה

ירושלים

הדסההאקדמיתהמכללה

ירושלים

בהרצליההבינתרוומיהמרכז

לבמכוןלטכנולוגיהגבוהבי״ס

ירושלים

כנרתהאקדמיתהמכללה

להנדסההאקדמיתהמכללה

שמעוןסמי

מערביגלילהאקדמיתהמכללה

חיתלהאקדמיתהמכללה

לאמנותאקדמיהבצלאל

ירושליםולעיצוב

יפותל־אביבהאקדמיתהמכללה

ע״שאורטהטכנולוגיתהמכללה

בראודה

רופיןהאקדמיהמרכז

להנדסההגבוהביה״סשנקר

ועיצוב

בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת

האקדמיתהמכללהאפקה

אביבבתללהנדסה

יהודההאקדמיתהמכללה

ושומרון

יזרעאלעמקהאקדמיתהמכללה

אשקלוןהאקדמיתהמכללה

המכללהשלהאקדמיהמסלול

למינהל

נתניההאקדמיתהמכללה

אביבתלאוניברסיטת

אחווההאקדמיתהמכללה

הטכניון

הפתוחההאוניברסיטה

ספירהאקדמיתהמכללה

חולוןהטכנולוגיהמכון

אונוקריתהאקדמיתהקריה

ולמחוללמוסיקההאקדמיה

רוביןע״שבירושלים

העבריתהאוניברסיטה

אילןבראוניברסיטת

חיפהאוניברסיטת
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מדשדשותהאוניברסיטאותמזנקות,הפרטיותהמכללות

במספרהשינויעלהנתונים

האקדמייםבמוסדותהסטודנטים

המכ־ביןהוויכוחאתשובעוררו

ללות

$TS1$המכללות$TS1$

$DN2$המכללות$DN2$איכותעללאוניברסיטאות

הסטו־רמתועלבהן,הלימודים

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ללימודים,שמתקבלים

בסףהמזלזליםישבאוניברסיטאות

הציבוריותהמכללותשלהקבלה

הצי־למכללותואילווהפרטיות,

בוריות

$TS1$הציבוריות$TS1$

$DN2$הציבוריות$DN2$המכללותכלפיטענותיש

לאאגב,מהם,אחראףהפרטיות.

בשמו.לדברבחר

מתחרותלא״האוניברסיטאות

מת־שעליהאוכלוסייהאותהעל

חרות

$TS1$מתחרות$TS1$

$DN2$מתחרות$DN2$,בא־בכיראומרהמכללות״

חת

$TS1$באחת$TS1$

$DN2$באחת$DN2$.לושיש״מיהאוניברסיטאות

ספקללאיעדיףטוביםקבלהתנאי

יל־והיתרבאוניברסיטאות,ללמוד

כו

$TS1$ילכו$TS1$

$DN2$ילכו$DN2$במכ־בכיראחרים״.למקומות

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$״המכללותכיטועןמובילה

ההשכ־אתלהנגישכדיהרבהעשו

לה

$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$,הגידולאתרואיםולכןלציבור

בטוחלאאבלהסטודנטים,במספר

נובעהפרטיותבמכללותשהגידול

הפרטיותהמכללותסיבה.מאותה

ישולכןהסטודנטיםמכספיחיות

שיותרכמהלקבלאינטרסלהן

נתו־עלמשפיעתהסטודנטים,

ני

$TS1$נתוני$TS1$

$DN2$נתוני$DN2$.להתפרנס״.חייבותהןהקבלה

אחרתציבוריתבמכללהבכירה

החשוב״כשהפרמטרכימוסיפה

הכסףהואללימודיםלקבלהביותר

גידולשישפלאאיןהאיכות,ולא

הפרטיות״.במכללות

סטודנטיםמאבדתחיפה

הסטודנטיםמספרעלהנתונים

מכוןאתכולליםלאראשוןלתואר

וכולליםבמחקר,המתרכזויצמן,

מכללות21אוניברסיטאות,שש

פרטיות.מכללות1-01ציבוריות

המרשיםלגידולההסבריםאחד

שמדוברמכךנובעבמכללות

שמספריחסית,חרשיםבגופים

מלכת־נמוךהיהבהןהסטודנטים

חילה,

$TS1$,מלכתחילה$TS1$

$DN2$,מלכתחילה$DN2$בש־משמעותיבאופןועלה

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$,הגידולשיעורלבךהאחרונות

בכלהסטודנטיםמספריותר.גבוה

מא־יותרהרבהגדולאוניברסיטה

שר

$TS1$מאשר$TS1$

$DN2$מאשר$DN2$מכללה,בכלהסטודנטיםמספר

הסטודנטיםבמספרהשינויולכן

יותר.נמוךבאוניברסיטאות

נרשםגוריוןבןבאוניברסיטת

סטו־006,21לכ-%21שלגידול

רנטים

$TS1$סטורנטים$TS1$

$DN2$סטורנטים$DN2$השניםביןראשוןלתואר

באוניברסיטתלתשע״א.תשס״ח

עלייהנרשמהובטכניוןאביבתל

העבריתבאוניברסיטהאךמתונה,

קיימתאילןברובאוניברסיטת

חיפהבאוניברסיטתמתונה.ירידה

היאהסטודנטיםבמספרהירידה

%81ביותרהמשמעותית

״מדו־כינמסרמהאוניברסיטה

בר

$TS1$״מדובר$TS1$

$DN2$״מדובר$DN2$שלמודעתהחלטהשלבתוצאה

למטרהלהששמההאוניברסיטה

מספראתיחסיבאופןלהגדיל

המתקדמים.בתאריםהסטודנטים

גידוללראותאפשרלכך,בהתאם

לתאריםבמצטרפיםמשמעותי

חיפהבאוניברסיטתמתקדמים

מספרגדלכךהאחרונות.בשנים

%73ב-שנילתוארהסטודנטים

זאת%32ב-הדוקטורטובמסלול

העל־מחקר,באוניברסיטתועוד,

תה

$TS1$העלתה$TS1$

$DN2$העלתה$DN2$הקבלהסףאתהאוניברסיטה

ראשון״.לתואר

הציבו־המכללותכלכמעט

ריות

$TS1$הציבוריות$TS1$

$DN2$הציבוריות$DN2$הסטוד־במספרגידולרשמו

נטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$בהןהבולטותראשון.לתואר

מכללתצפת,מכללתבצפון:הן

ומ־מערביגלילמכללתבנרת,

כללת

$TS1$ומכללת$TS1$

$DN2$ומכללת$DN2$הטכנו־המכללותחי.תל

לוגיות

$TS1$הטכנולוגיות$TS1$

$DN2$הטכנולוגיות$DN2$במספרבגידולהמובילות

להנדסההמכללההןהסטודנטים

ירושלים.הרסהומכללתירושלים

המכללהמנכ״ליתלולו,שלומציון

׳׳הק־כי:אומרתירושליםלהנדסה

מת

$TS1$׳׳הקמת$TS1$

$DN2$׳׳הקמת$DN2$אתלציבורהנגישההמכללות

רא־תוארכיוםלתואר.הלימודים

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$בזכותרחוק,כךכלדברלאזה

509מ-יותרשמייצרותהמכללות
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צומחותלאהאוניברסיטאות

הסטודנטיםבמספרהשינוישיעוד

לתשע׳׳אמתשס״חראשון,לתואר

הנד־ללימודיישהעבודה.משוק

סה

$TS1$הנדסה$TS1$

$DN2$הנדסה$DN2$יותרשלודרישהעצום,ביקוש

תעסוקהעםמקצועללמודאנשים

היהראשוןתוארפעםטובה.והכנה

שמ־מיכלכיוםלאליטות.שמור

תאמץ

$TS1$שמתאמץ$TS1$

$DN2$שמתאמץ$DN2$איןהקבלה,לתנאיומגיע

מהנדס״.יהיהשלאסיבה

בביקושלעלייהנוספתסיבה

מההטבהנובעתלמכללות

משוחרריםלחייליםשהוענקה

הכ־החלטתלפי2010מינואר

נסת,

$TS1$,הכנסת$TS1$

$DN2$,הכנסת$DN2$שילמדמשוחררחיילכל

אתיקבלבפריפריהבמכללות

בחי־הראשונההלימודיםשנת

נם.

$TS1$.בחינם$TS1$

$DN2$.בחינם$DN2$שאינןהפרטיות,במכללות

ולכןהמדינהידיעלמתוקצבות

ומסתכםגבוהבהןהלימודשכר

אלף82-04בכ-המקריםברוב

המרכזבולטראשון,לתוארשקל

ל-319בכ-שגדלהבינתחומי

ראשון.לתוארסטודנטים362,5

הגדולהמתוקצבתהלאהמכללה

עםלמינהלהמכללההיאביותר

לסדרבדומהסטודנטים,555,8

גידולעםאוניברסיטה,שלגודל

הסטודנטים.במספר%3.5כ-של

הפרטיותבמכללותגורמים

האוניב־שלבתגובותמזלזלים

רסיטאות

$TS1$האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$האוניברסיטאות$DN2$הציבוריותוהמכללות

ראויהולא״צפויהאותהומכנים

הבינתחו־מהמרכזלהתייחסות״.

מי

$TS1$הבינתחומי$TS1$

$DN2$הבינתחומי$DN2$המ־של״המצוינותכינמסר

רכז,

$TS1$,המרכז$TS1$

$DN2$,המרכז$DN2$הבוגריםשלהרצוןשביעות

מביאיםהעבודהבשוקוהצלחתם

אףעלבו,בלימודיםגדוללביקוש

מיליארדישללתמיכהזוכהשאינו

האוניבר־שמקבלותכפישקלים

סיטאות.

$TS1$.האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$.האוניברסיטאות$DN2$לבוגריובביקושהעלייה

עצ־בעדהמדברתהתשובההיא

מה

$TS1$עצמה$TS1$

$DN2$עצמה$DN2$שלראויותהבלתילטענות

האוניברסיטאות".

דטלליאור

■ותומשתנויסהאונ״ברס״טאותבונו

ובמשפטים,עסקיםבמינהלרק

לטובתכללבדרןהואהפער

המכללותבוגרי

''
באוניברסיטאותראשוןתוארבוגדיבין

שלשברפעריקיימיםהמכללותלבוגרי""

הפ־המקריםכשברובבחודששקליםמאות

ער

$TS1$הפער$TS1$

$DN2$הפער$DN2$עםהאוכיברסיטאות.בוגרילטובתהוא

ומשפטים,עסקיםמיכהלכמובתחומיםזאת,

המכללותבוגרילטובתבללבדרךהואהפער

לס־המרכזיתהלשכהשלממחקרעולהכך

טטיסטיקה

$TS1$לסטטיסטיקה$TS1$

$DN2$לסטטיסטיקה$DN2$.)הלמ״ס(

2008עדהשכרנתוניעלמבוססהמחקר

בוגדיאלף150של

ןהשלמדוראשוןתואד
Q1|*W\L

לפי8991-1002

11הפערשלשכרםהלמ״ס,

arראשוןתוארבתרי

בש־באוניברסיטאות
'*'■*

מסתכםהראשונהנה

שלושלאחראךלחורש,ברוטושקל069,6בכ-

שכרזאת,לעומתשקל.009,9לכ-עולהשנים

לחי־המכללותבוגריבנטרולהמכללותבוגרי

נוך

$TS1$לחינוך$TS1$

$DN2$לחינוך$DN2$הראשו־בשנהשקל028,7יותרגבוההיה

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$שנים.שלושלאחר777,11ו-לתעסוקה

המ־מדעילבוגריניתןביותרהגבוההשכר

חשב

$TS1$המחשב$TS1$

$DN2$המחשב$DN2$,שלושבתוךשהשתכרובאוניברסיטאות

6.51לעומתבחודש,שקלאלף4.81שנים

לא־המכלותבוגרישכרבחודששקלאלף

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$בהנדסהראשוןתוארבוגרישנים.שלוש

שקלאלף5.71השתכרומהאוניברסיטאות

שקלאלף3.41כ-שלשכרלעומתבחודש,

המכללות.לבוגריבממוצעבחודש

הש־באוניברסיטאותעסקיםמינהלבוגרי

תכרו

$TS1$השתכרו$TS1$

$DN2$השתכרו$DN2$008,01השלישיתבשנהבחודששקל

בחו־שקלאלף5.21ובמכללותלעבודתם,

רש.

$TS1$.בחורש$TS1$

$DN2$.בחורש$DN2$השתכרובאוניברסיטאותמשפטיםבוגרי

בחו־שקלאלף9.11

וים

$TS1$בחווים$TS1$

$DN2$בחווים$DN2$,אלף8.01לעומתדש׳ובמשפטים

במכללות.שקל

הלימודמוסתתבתבללין

maמבחינתהבולטים

JillfJIJ
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