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 האוניברסיטה תלחידי קובע: הסטודנטים התאחדות סקד
 והשלישי: השני בטקוטות • מרוצים הבי הפתוחה

 להתאים "צדיבים ההתאחדות: ירד • ובראילן הטכניון
תיוחד • ״21ה־ לטאה האקדמיות ההודאה שיטות את

דביר ל)1(דב עם1נ
a ה«־ הפטודנטים לומדים איפה 
V מתברר בישראל? רוצים 

לפ כך, - הפתוחה שבאוניברסיטה
 הבטוד־ התאחדות מבקר עולה חות,
 לבחינת הארצית והבטודנטיות נטיב

 השנה זו המתפרסם ההוראה, איפות
ברציפות. העשירית
4.08 של ממוצע ציון קיבלה הפתוחה

 שהיתרון ייתכן ).5ל־ 1 שבין (בסולם
הל של העצמאי מהאופי נובע שלה

 בגזרת מרחוק. לרוב שנעשית מידה,
המ - הטכניון המחקר, אוניברסיטאות

 קוטף בחיפה, לישראל הטכנולוגי כון
אוני אחריו ),3.89(הראשון המקום את

 ואוניברסיטת )3.78(בר־אילן ברסיטת
).3.74(חיפה

 שבהן האוניברסיטאות מנגד,
 הרצון שביעות את הביעו הסטודנטים

אריאל אוניברסיטת הן ביותר הנמוכה

 בנגב בן־גוריון אוניברסיטת ),3.27(
 שם ),3.58(אביב תל ואוניברסיטת )3.38(

 הוסר על פעם לא מתלוננים סטודנטים
והמוסד. האקדמי הסגל מצד התחשבות
 המחקר מכון ידי על שנערך הסקר,

 8,000כ־ בו והשתתפו מוחות" "מאגר
 הלימוד מוסדות ממרבית סטודנטים

 הסטודנטים רצון שביעות את בחן בארץ,
 בכל בישראל. הגבוהה ההשכלה ממערכת

 איכות ממרכיבי רצון לשביעות הנוגע
הפרמטרים: ברוב עלייה יש ההוראה,
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בהפסדים סטודנטים

שקלים 5,477 החודשית: ההוצאה
 מוציאים אך עובדים, סטודנטים ן™
I I משתכרים: שהם מכפי יותר 
 והס־ הסטודנטים התאחדות של מסקר

 ההוצאה כי עולה בישראל טודנטיות
עו לסטודנט/ית הממוצעת החודשית

 בעוד בחודש, שקלים 5,477כ־ על מדת
 פחות משתכרים מהסטודנטים 58%

בחודש. שקלים 4,000מ־
 74% כי עולה עוד הסקר מנתוני

 השנה, כל במהלך עובדים מהסטודנטים
 נוספים 10% הקיץ. בחופשת ואפילו
 בחופשות. רק עובדים הם כי סיפרו
 דיווחו מהסטודנטים 16% שרק מכאן

עובדים. אינם כלל כי
 הסטודנטים של הממוצע השכר
 והוא שקלים, 4,643 על עומד העובדים

 לאשתקד. בהשוואה שקלים 34ב־ ירד
 של הממוצעת החודשית ההוצאה מנגד,

 5,477 על כאמור עומדת סטודנטים
לעומת שקלים 290 של עלייה שקלים.

 ההוצאה וזלוקת
ים בשקז■ החודשית

2,541 דירה ואחזקת דיור
1,138 מזון

758 נסיעות
586 בילויים

271 בריאות
183 תקשורת

שעברה. השנה
 בממוצע העיקריות? ההוצאות ומהן
 דיור על הסטודנטים מוציאים חודשי

 על שקלים, 2,541 דירה אחזקת ועל
 758 - נסיעות שקלים, 1,138 - מזון

 בריאות שקלים, 586 - בילויים שקלים,
שקלים. 183 - ותקשורת שקלים 271 -

 העובדים מהסטודנטים 28%
2,000 (עד נמוך שכר משתכרים

 העובדים מהסטודנטים 40% שקלים),
 5,000-2,001(בינוני שכר משתכרים

 משתכרים מהסטודנטים 32%ו־ שקלים)
 5,000מ־ מאוד(יותר וגבוה גבוה שכר

 הגבוה ברוטו החודשי השכר שקלים).
 למנהל או לניהול בפקולטה הוא ביותר

 ביותר והנמוך שקלים) 7,137(עסקים
 3,109( שיניים וברפואת ברפואה
 מובהקים הבדלים נמצאו שקלים).

 לנשים: גברים בין ברוטו החודשי בשכר
 בממוצע משתכרים גברים סטודנטים

 שקלים 5,942(נשים מסטודנטיות יותר
שקלים). 3,970 לעומת
 ההוצאות את להפוך דרך גם ויש

 דיווחי פי על מלגות. פחות: לכבדות
 מקבלים )33%( כשליש הסטודנטים,

 מקבלים )9%( וכעשירית אחת, מלגה
 אלא שלוש. מקבלים 2% מלגות. שתי

 )55%( הסטודנטים ממחצית שיותר
כלל. מלגות מקבלים אינם
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