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 Mסקר מיוחד לפתיחת שנת הלימודים האקדמית • תמר טרבלסי חדד ,ענו 12
◄ הסטודנטים ישלמו השנה יותר שכר דירה • עופר פטרסבות" ,ממוך
◄ האם צריך תואר אקדמי כדי להצליח? מרפ בטיטו ועופר מתן ,״ 24שעות"

 309,530סטודנטים יתחילו
היום את שנת הלימודים האקדמית
ב־ 62המוסדות להשכלה גבוהה
בישראל • סקר חדש חושף את
דרגת שביעות הרצון שלהם
מהאוניברסיטאות ומהמכללות •
החדשות הרעות :הסטודנטים
מרוצים פחות מהקורסים,
מהמרצים ומתוכניות הלימודים
בהשוואה לשנים קודמות •

תמר טרבלסי חדד | כתבתנו לענייני חינוך
סקר איסות ההוראה המסורתי של התאחדות הסטודנטים
 Wהארצית ,שנערך זו השנה השמינית ערס פתיחת שנת
הלימודים האקדמית סאוניסרסיטאות וסמסללות ,חושך תמו 
נת מצס מדאיגה :מידת שסיעות הרצון של הסטודנטים
מהאוניסרסיטאות ומהמסללות הולסת ויורדת.
במסגרת הסקר ,שנערך באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות",
התבקשו  8,000סטודנטים לדרג את המוסדות האקדמיים בציונים
שבין  1ל־ 5על פי פרמטרים שונים ,ומניתוח הממצאים עלה כי
קיימת ירידה כללית בשביעות הרצון של הסטודנטים כמעט בכל
הפרמטרים שנבדקו  -רמת הקורסים ,טיב ההוראה של המרצים,
יחס המרצים לסטודנטים ,תוכנית הלימודים ועוד.
בראש רשימת המוסדות האקדמיים מבחינת איכות ההוראה
מככבת המכללה האקדמית הציבורית רופין ,שנמצאת במקום הש
ני מבחינת שירותים וסביבת למידה .מיקומה של מכללה ציבורית
בצמרת שביעות הרצון של הסטודנטים ,לפני מרבית המכללות
הפרטיות שגובות עשרות אלפי שקלים לשנה ,מהווה קרן אור
ומוכיחה שהדבר אפשרי.

במקום הראשון.
סטודנטים
במכללת רופין
"נעים לי לדעת שזה מה שחושבים עלינו" ,אמרה פרופ׳ גליה
צבר ,נשיאת המרכז האקדמי רופין ,על תוצאות הסקר" .החזון
שלאורו אנו פועלים הוא שההכשרה האקדמית חייבת להיות לא
רק מעולה אלא גם רלוונטית לצרכים המשתנים של שוק העבודה.
אנחנו קהילה לומדת המקדישה מחשבה ,מאמצים ומשאבים רבים
לשאלה איך להפוך את הלימודים לחוויה חיובית ומרהיבת אופ
קים ,כך שברור למה הסטודנטים מרוצים ללמוד כאן".
המוסדות שבהם סטודנטים הביעו את שביעות הרצון הגבוהה
ביותר מאיכות ההוראה אחרי המרכז האקדמי רופין הם המרכז
הבינתחומי בהרצליה והקריה האקדמית אונו .המוסדות שדורגו
במקומות הנמוכים ביותר הם המכללה לחינוך גופני וספורט וע־
גייט ,אוניברסיטת בן־גוריון והמכללה האקדמית תל־אביב-יפו.
בדירוג יחס המרצים לסטודנטים זוכים לדירוג הגבוה ביותר
המרכז הבינתחומי הרצליה ,המרכז האקדמי רופין ומכללת תל־חי.
בדירוג רמת הקורסים המרכז הבינתחומי הרצליה ,המרכז האקדמי
רופין ומכללת סמי שמעון הם המוסדות המובילים לדעת הסטוד
נטים .במרכז הבינתחומי הרצליה ,בקריה האקדמית אונו ובמרכז
האקדמי למשפט ולעסקים מדווחים הסטודנטים על רמת שביעות
הרצון הגבוהה ביותר מטיב ההוראה של המרצים.
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החדשות הטובות :בצמרת דירוג
שביעות הרצון מאיכות ההוראה
ניצבת סוף־סוף מכללה
אקדמית ציבורית ולא פרטית

מבין האוניברסיטאות נמצאת בין עשרת המקומות הראשונים
בדירוג הכללי אוניברסיטה אחת בלבד :האוניברסיטה הפתוחה,
המדורגת רביעית .אחריה מדורגים הטכניון במקום ה־ ,15אוניב
רסיטת חיפה ואוניברסיטת בר־אילן במקומות  ,21-20והאוניבר
סיטאות תל־אביב ,העברית ובן־גוריון נמצאות בתחתית הדירוג,
במקומות  31,28ו־ - 33מקום אחד לפני האחרון.
הסטודנטים נשאלו גם על סביבת הלמידה  -התנאים הפיזיים
בקמפוס ,שירותי המזכירות ,הדאגה לרווחת הסטודנט ,הקפיט
ריות ועוד  -ובחישוב סך כל הפרמטרים הללו נמצא שסביבת
הלמידה התומכת והטובה ביותר נמצאת במרכז הבינתחומי בה
רצליה ,במרכז האקדמי רופין ובמכללה האקדמית סמי שמעון.
"לימודים אקדמיים במאה ה־ 21לא יכולים להיות זהים לאלה
שהתקיימו לפני עשרות שנים" ,אומר רם שפע ,יו״ר ההתאחדות
הארצית של הסטודנטים בישראל" .כל עוד לא נראה שינוי של
ממש בהוראה והתחדשות בשיטות ההוראה ,רמת שביעות הרצון
תישאר נמוכה".
ב־ 17מכללות יושבתו הלימודים החל מהיום ביוזמת המועצה
המתאמת של הסגל האקדמי הבכיר במחאה על תנאי העסקתם
ובדרישה לקבל שכר זהה לזה שמקבלים המרצים באוניברסיטאות.

מחלקים
ציונים
שביעות הרצון
מאיכות ההוראה
במוסדות האקדמיים
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מכללת בית ברל

המכון האקדמי־טכנולוגי בחולון

אוניברסיטת בן־גוריון

מכללת וינגייט

שון גאלנצץ ,בן  15פיזיקה ומדעי המחשב

עמנואל הררי ,בן  97אקטואליה והיסטוריה

”ביסודי הדגשתי שאני משונשנם
וניגשתי לבגרות בגהסנרסה”

"אני לא תתרגש בבלי.
אני אוהב לקווא וללמוד"

תנזר טרבלסי חדד
 aשון גאלנצץ מרחובות אומנם רק ככי־
 Wתה י /אכל חיום הוא בכר מתחיל את
השנה השנייה כתואר הראשון שלו כמסלול
היוקרתי של פיזיקה ומדעי המחשב  -שאליו
מתקבלים כדרך פלל תלמידים מצטיינים
מכיתה י״ם ומעלה.
כבר בכיתה ו׳ עבר שון בהצלחה את בחי
נת הבגרות במתמטיקה ברמה של חמש יחי

דות והתקבל לתוכנית ״אודיסיאה  -מדעני
העתיד" באוניברסיטת תל־אביב ,שמיועדת
לתלמידי כיתה ח׳ ימעלה .השנה הוא כבר
יבלה יותר שעות באוניברסיטה מאשר בתי־
כין ״קציר״ שבו הוא לימד  21 -שעות שבו
עיות באוניברסיטה לעומת  17בתיכון.
"אני מצליח לשלב בין הלימידים בתיכון
לאוניברסיטה ולהשלים את החסר כשצ
ריך" ,מספר שון" .אני אוהב ללמוד,

?יי שנת הלימודים נמצא לפחות סטודנט
אחד שמוכיח שאף פעם לא מאוחד מדי לה 
תחיל משהו חדש :עמנואל הררי ,כן  97ום־
כא לעשרות נכדים ונינים ,שיתחיל ללמוד
והיסטוריה
באקטואליה
קורסים
וביידיש כמסגרת מכללת הוותי 
קים הפועלת כמכללה האקד 
מית עמק יזרעאל.
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הררי נולד ב־920נ בפולין
ובגיל  19נמלט לרוסיה ,עם
כניסת הכוחות הגרמניים
לפולין .בהמשך ,מספרת
בתו דבורה בר־תור" ,אבא
התגייס לצבא הפולני ונל

בתיכון מפרגנים ,ובית־הס־
פר תומך ימתחשב ,במיוחד
כשעליו להתכונן למבחנים
באוניברסיטה.
ד״ר ארז פייטן ,ראש תוכנית "אודי
סיאה" ,ציין כי התוכנית נועדה לקחת את
הילדים המוכשרים ביותר ־להציב אותם במקום
הנכון להם" .שון היה היחיד שהתקבל לתוכ
נית בכיתה ו׳ ועבר ללמוד בפק ילטה לליט ודים
דו־חוגיים" ,אמר פייטן" .שון הצטיין והיו לו
ציונים מעולים שאיפשרו לו להתקבל לתו
כנית .למרבית הסטודנטים אין ציון מעל ,85
ישרן קיבל מעל  .90הוא בוגר ומוכשר מאוד,
ואפילו למד לבד אנגלית .עוד נשמע עליו".

הסטודנטים ׳עולמו יותר עונו דירה ב־

^ כין הסטודנטים שמתכוננים לתחילת

linn

חם בשורותיו עד שערק והגיע
לישראל .ב־ 1957הגיע למושב
בלפוריה שבעמק יזרעאל והפך לה
קלאי".
"שירתי יחד עם בגין בצבא הפולני" ,נזכר
הררי" .הוא נהיה ראש ממשלה יאני מושבניק.
ב־ 1942הגעתי עם עוד כמה חיילים לחופשה
בישראל והחלטנו שאנחנו נשארים כאן ולא
חוזרים לצבא .סיפרנו ללוי אשכול ,שישב
בבניין הסוכנות בתל־אביב ,שאנחנו חיילים
יהודים שריצים לחיות כאן ,והוא שלח אותנו
לקריית־ענבים".
"הסעתי את אבא למכללה לפני כמה ימים

במאה הכי מעניינת בהיסטוריה האנושית,
ולכן בחרתי ללמוד את זה .אני לא מתרגש
בכלל״ ,אומר הסטודנט הטרי ,של־  4בנות,
 12נכדים ו־ 20נינים" .אלמד במכללה פעמיים
בשבוע .אני אוהב לקריא וללמוד".
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וכבר ביסודי הרגשתי שאני
משתעמם ,ולכן איפשרו לי
לגשת לבגרית במתמטיקה.
הלימודים באוניברסיטה לא
קלים ,אבל זה לא מרתיע
אותי ואני נהנה ומצליח
במבחנים" .לדבריו ,החברים

ישראל מושקוביץ

והוא ביקש להירשם ולהתחיל ללמוד" ,מספ
רת הבת בר־תור ,והררי מוסיף בחיוך" :ועוד
היד נטויה".
הררי מספר שנרשם ללימודי אקטואליה
והיסטוריה כי "נפלה בחלקי הזכות לחיית

