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את סוג ההלוואות והסובסידיות, במוסדות הנתמכים על ידי הממשלה

הציבורית/את תערובת ההשכלה הגבוהה הפרטית, הזמינות לסטודנטים

אקונומי נמוך יותר ירכשו-יווכן לוודא שיותר סטודנטים מחתך סוצ

 השכלה גבוהה

הממשלה צריכה להגדיר יעד של העלאת שיעור ההשתתפות בהשכלה )4
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.ד

על אף, דיין לממן לימודים והוצאות מחיה עסטודנטים נאבקים  .ג

 ההפחתה בשכר הלימוד

.ב היעדר תקציבים לשימור ולגיוס אנשי אקדמיה צעירים  

.א  היעדר תקציבים חדשים ולגידול במספר הסטודנטים  

ועדת וינוגרד לא הובילה לשום שיפור בהשכלה הגבוהה ולמעשה יצרה )3
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  חשיבותה של השכלה גבוהה לפרט ולחברה. א

אלה .  מחקרים בינלאומיים שונים מדגימים בצורה חותכת שלהשכלה גבוהה יש השפעה ישירה על רווחתו ועושרו של הפרט.1

יקטינו את סיכוייהם להיות מובטלים במהלך גיל , או באוניברסיטה ייהנו מיכולת השתכרות גבוהה יותר' שילמדו בקולג

  תוחלת חיים גבוהה יותר, באופן משמעותי, להם וכתוצאה מכך ישיגוהתפוקה ש

 לאדם בעל של שכר ההכנסה הגולמית הממוצעת 2004 בשנת ס"לפי הלמ.  הסטטיסטיקות הישראליות מגבות בהחלט טענות אלה.2

אלה . לחודש ₪ 6,798ל  שנות לימוד זוכים להכנסה גולמית ממוצעת ש13-15אלה שלמדו . לחודש ₪ 9,936 היאשנות לימוד + 16

  . 5,447₪ שנות לימוד זוכים להכנסה גולמית ממוצעת של 11-12שלמדו 

שנות לימוד יש + 16גברים בעלי ל, לדוגמה. לפי שנות השכלה קיימת אי התאמה גדולה בין משכורות ממוצעות של גברים ונשים .3

ממד זה חשוב .  7,323₪יש הכנסה חודשית ממוצעת של שנות לימוד + 16ולנשים בעלות  ₪ 12,793הכנסה חודשית ממוצעת של 

  .כאשר לוקחים בחשבון את רמות המימון והחובות של הסטודנט

בשנת .  חסרי השכלה אקדמיתהבלתי מועסקים בעלי הכשרה אקדמית הנו מחצית בערך משיעור הבלתי מועסקים בישראל שיעור .4

; 9.6% שנות לימוד היה 13-15בעלי  הבלתי מועסקיםשיעור ; 5.5%ה שנות לימוד הי+ 16בעלי  הבלתי מועסקים שיעור 2004

   16.4% שנות לימוד היה 9-12בעלי  הבלתי מועסקיםשיעור 

בשביל . החברה והכלכלה מפיקות תועלת כתוצאה משיעור השתתפות גדול יותר בהשכלה הגבוהה,  מעבר ליתרונות האישיים.5

  .מבחינה כלכלית וחברתיתטיפוח המשאב האנושי הנו קריטי , עייםשאין לה שום משאבים טב, מדינה כמו ישראל

 שיעור השתתפות גדול יותר בהשכלה הגבוהה יגרום להפחתת הוצאותיו של הביטוח הלאומי ויביא להכנסות גבוהות יותר .6

  . ממיסים

, לדוגמה. יותר בהשכלה הגבוהה אחרים משיעור השתתפות גדול  כלכליים ראיות בינלאומיות מלמדות על יתרונות חברתיים לא.7

שהיו בוגרי ,  אחוזים מאזרחי ארצות הברית74, 2000סקר שנערך על דפוסי הצבעה בארצות הברית גילה שבבחירות של שנת 

  . אחוזים מכלל בוגרי התיכונים45לעומת , דיווחו שהצביעו, 44-  ו25בין הגילאים ' קולג

  השלכות ועדת וינוגרד. ב

 והבטיחה להוריד באופן משמעותי את שכר הלימוד לסטודנטים 2000ה את מדיניות ההשכלה הגבוהה בשנת  ועדת וינוגרד סקר.1

  .שני היעדים הללו לא הושגו. היא גם הבטיחה לא להשפיע על תקציביהם של מוסדות ההשכלה הגבוהה.  5,500₪לרמה של 

 כוללת משמעותית בירידהך חמש השנים האחרונות חזינו במהל, עם זאת. לערך ₪ 8,300- לערך ל ₪ 11.500- מירד שכר הלימוד .2

  .של התקציב הכללי המועבר למוסדות להשכלה גבוהה

  :התוצאה מכך גרמה לתוצאות הבאות  .3

  היעדר תקציבים למקומות חדשים ולגידול במספר הסטודנטים. 1

  ת ההשכלה הגבוהה הציבורית הסטודנטים החדשים למערכמספרת הקפיאה רישום של "תוכנית חמש השנים של הות. א

 נחשב לשיעור 50%ברוב מדינות אירופה שיעור של .  מכל קבוצת גיל במערכת ההשכלה הגבוהה41.6%כיום בישראל לומדים . ב

 .60%באוסטרליה השיעור עולה על . 60%- ובצפון אירופה שיעור הסטודנטים מגיע למינימאלי
- סטודנטים שהחלו את לימודי התואר הראשון במוסדות להשכלה הגבוהה מירד מספר ה, לראשונה מזה שנים, 2005בשנת . ג

 . 2003/4 בשנת 46,658 לעומת 46,222
  משמעותית ומסוכנת של ירידההפחתת מספר הסטודנטים משמעה , אם לוקחים בחשבון את הגידול הטבעי של האוכלוסייה. ד

 יחס הסטודנטים הנרשמים להשכלה גבוהה בכל קבוצת גיל
  דר תקציבים לשימור ולגיוס אנשי אקדמיה צעיריםהיע. 2

דוקטורט - מושכות כוח אדם אקדמי מוכשר לעשות מחקר פוסט, בעלות תקציבים טובים יותר, אוניברסיטאות בינלאומיות. א

  ולהעביר תוכניות לימודים

 מושכים צוות עובדים ממוסדות ציבוריים, שגובים שכר לימוד גבוה, מוסדות פרטיים בישראל .ב
  סטודנטים נאבקים לממן שכר לימוד והוצאות מחיה והדבר משפיע על איכות הלימודים. 3

 מכל הסטודנטים לא היו כל אמצעים לממן את 27%- הראה של2005סקר שנערך על ידי אגודת הסטודנטים בשנת . א

  לימודיהם

, ים האחרים קשורים להוצאות מחיהאותו סקר גילה גם שרק שליש מעלויות הסטודנט נוגע לשכר הלימוד ושני השליש. ב

 ספרים וכך הלאה, תחבורה



סטודנטים ישראליים נאלצים לעבוד על מנת לתמוך בלימודים שלהם ואין להם מספיק זמן קריאה והכנה על מנת להשקיע . ג

 בתואר שלהם
  אקונומי של משפחת הסטודנט-הנגישות לחינוך קשורה לרקע הסוציו. 4

  אקונומי ולימודים באוניברסיטה או ב מכללה-ין מעמד סוציוקיימת קורלציה ישירה ב. א

 59% השיעור הנו )9-10( הגבוהיםבעשירונים .  מכל קבוצת גיל מגיעים להשכלה הגבוהה14.4% רק )1-2( הנמוכיםבעשירונים . ב
 אקונומי נמוך- סוציולמרות הירידה בשכר הלימוד וזמינותן של מלגות אין כל שיפור בשיעור הנגישות של סטודנטים מרקע. ג
 ואלה גובים שכר לימוד –קיפאון במימון מקומות חדשים במוסדות ציבוריים מאפשר למוסדות פרטיים למלא את הפער . ד

  שרק מעמדות ביניים גבוהים ומעלה יכולים להרשות לעצמם

ת הציבוריים להשכלה גבוהה  החלטות ועדת וינוגרד והממשלה להקטין את התקציב של ההשכלה הגבוהה פגעו קשות במוסדו.4

  .על אף הקטנת שכר הלימוד הלימודים לא הפכו זמינים יותר לסטודנטים. ובסוגיות של נגישות ושוויון

אשר ממלאים , במהלך תקופה זו נראה שהשחקנים היחידים שהפיקו תועלת ממצב זה הם המוסדות הפרטיים להשכלה גבוהה. 5

, גם מלווים פרטיים ממלאים את החסר ביחס למימון סטודנטים.  להרשות לעצמםלם רק לאלה שיכולים או–את חלל ההיצע 

  .לכיסוי שכר לימוד והוצאות מחיה, בריבית גבוהה,  ואחרות שמספקות הלוואות לטווח ארוךISLעם חברות כדוגמת 

  

  ? מהם יעדיה של מדיניות השכלה גבוהה.ג

הדיון על הכיוון העתידי של . ות הנמוך באוניברסיטאות ומכללות החברה והכלכלה משלמות מחיר גבוה על שיעור ההשתתפ.1

בכדי לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים יש . מדיניות ההשכלה הגבוהה צריך להתמקד בהעלאת רמות ההשתתפות הכוללות

  . שנים10 שיעורי השתתפות בתוך פרק זמן של 50-60%לקבוע יעד של 

אקונומי - לוודא שאחוז גדול הרבה יותר של אנשים מרקע סוציו, דים של נגישות וצדק התוכנית להשגת יעד זה צריכה לכלול יע.2

  .נמוך יגיעו ללימודים אקדמיים

האם הממשלה תעודד ? האם סטודנטים ישלמו יותר.  בכל התרחבות שהיא הממשלה צריכה להגדיר כיצד היא תממן התרחבות זו.3

  ?פר מקומות בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה הציבוריתיותר מקומות בסקטור הפרטי או תממן הגדלה של מס

, מדיניות נסוגה שמשמשת כסובסידיה למעמד הבינוני הגבוה, למעשה,  שכר לימוד נמוך או ביטול כולל של שכר הלימוד הנם.4

  .שסיכויו להגיע להשכלה גבוהה ולהרוויח יותר כתוצאה מכך הנם גבוהים יותר

 – דרך העלאת שכר לימוד במערכת הציבורית או באמצעות הרחבת המערכת הפרטית – אם סטודנטים אמורים לשלם יותר .5

היא גם . היא מסוגלת להעניק, אם בכלל, הממשלה צריכה להעניק יותר מחשבה לנגישות הפיננסית הכוללת ללימוד ואיזה סיוע

  .ר לה את חובוצריכה להחליט מהן רמות החוב הנאותות שיהיו לסטודנט בגמר לימודיו וכיצד הוא יחזי

  

   הדגם האוסטרלי– אופציה אחת לשלב הבא .ד

  .עבודה התחייבה בקווי היסוד שלה ליישם את דגם ההלוואות לסטודנטים שמיושם בהצלחה באוסטרליה-ממשלת קדימה .1

ם מאפשר לסטודנטים לעכב את תשלום שכר הלימוד עד שה, אשר מתבסס על הלוואה הקשורה להכנסה, הדגם האוסטרלי.  2

 נוספים מהכנסותיו דרך מערכת 4-6%בשלב זה הבוגר משלם . נכנסים למעגל העבודה ומרוויחים מעל לשכר הממוצע במשק

 .אם בוגר מרוויח פחות מהשכר הממוצע הוא אינו צריך לשלם את החוב. הגבייה של מס הכנסה עד לסיום כל חובו
 : הצלחה בכל ממד והוא מהווה1989באוסטרליה החלו ליישם את הדגם בשנת .  3

  60%-  ליותר מ40%- מה שהעלה את שיעור ההשתתפות מפחות מ, מימון מספר גדול יותר של סטודנטים  .א

 אקונומיות נמוכות רק עלה- שיעור ההשתתפות של קבוצות משכבות סוציו–למרות עלייה בשכר הלימוד   .ב

 החובות הכי ישימים בעולם כתוצאה מסוג החוב שיעור החוב שיש לסטודנטים בעת סיום הלימודים הנו אחד משיעורי  .ג

 ופרמטרים שונים שלו

  מעלותה של התוכנית כולה4%-פחות מ, העלויות האדמיניסטרטיביות של תוכנית ההלוואות האוסטרלית הנן נמוכות מאוד  .ד

הביניים עד כולל מציאת מקור מימון לתקופת , יישום המודל האוסטרלי בישראל ידרוש התאמה לתנאים מקומיים .4

  .מקור אחד כזה עשוי להיות מכירת אגרות חוב ממשלתיות. שהסטודנטים יתחילו לשלם את ההלוואה שלהם

 .יישום התוכנית אמור להימשך כשנה אחת". חופשי ללמוד" הותוותה תוכנית ליישום תחת השם 2005באוקטובר  .5


	                                       מימון השכלה גבוהה והמודל האוסטרלי
	א. חשיבותה של השכלה גבוהה לפרט ולחברה
	ב. השלכות ועדת וינוגרד
	1. היעדר תקציבים למקומות חדשים ולגידול במספר הסטודנטים
	2. היעדר תקציבים לשימור ולגיוס אנשי אקדמיה צעירים
	3. סטודנטים נאבקים לממן שכר לימוד והוצאות מחיה והדבר משפיע על איכות הלימודים
	4. הנגישות לחינוך קשורה לרקע הסוציו-אקונומי של משפחת הסטודנט


