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מצו!*ך צ?יזט:2018 חיפה, באוניברסיטת תארים ת7קב טקס

 גבוהות זינוק יכולות עם סטודנטים
 החינוך למערכת קשור בכלל וזה יותר

 אנחנו הספר. בתי ועד מהגנים עצמה,
 סטודנטים של ריכוז שישנו רואים

 ספר מבתי שמגיעים במכללות
 מאלו פחותים נתונים עם פריפריאליים

 היא החלוקה לאוניברסיטאות. שמגיעים
 זה מובהקת. מאוד ומעמדית גאוגרפית

 הזדמנויות שוויון להיעדר אינדיקציה
 בכללותה", החינוך במערכת אמיתי
 הציוני), יונה(המחנה יוסי ח״כ אומר
הכנסת. של החינוך בוועדת גם שחבר
 קיימת האוצר, של המחקר לפי

 הסיכוי על גם ההורים שכר של השפעה
 שלמוכנות נראה אך התואר, את לסיים

 הגדולה ההשפעה את יש האקדמית
 סוציו־אקונומי מעמד בין הקשר ביותר.
 עד - מפתיע אינו הכמותי לציון

 האחרונות בשנים החל החינוך שמשרד
 במתמטיקה, יחידות 5 לימודי לעודד

 ולוד שלומי כמו שלמים יישובים היו
 ברמה אחת כיתה ולו בהם הייתה שלא

 מנהיג החינוך משרד בכלל, הגבוהה.
 סוציו־ מצב לפי דיפרנציאלי תקצוב

 רק זה וגם חלקית, ברמה רק אקונומי
 מקומיות וברשויות האחרונות, בשנים
 תקציבית תוספת גם יש חזקות

לחינוך. שמופנית משמעותית
 שהמיומנויות לכך מובילים אלו כל

 חלשים מיישובים תלמידים של
 המוכנות גם ולכן יותר נמוכות הן

 מערכת יותר. נמוכה שלהם האקדמית
 את משכפלת רק הגבוהה ההשכלה

ניתן לכך אותה. ומרחיבה הבעיה

חזקות לאוכלוסיות בחן7נ הפסיכומטרי:
 כמותי ציון בעלי יהודים גברים
הורים שכר לפי ,120מ־ גבוה
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האתלר במשרד הראשי הכלכלן ר:1מק

 קשר קיים כי העובדה את גם להוסיף
 להשכלת ההורים השכלת בין ישיר

 לשבור. שצריך מעגל וזהו הילדים,
 בצורה בכך הצליחו המכללות

גדול. אתגר עדיין זהו אך משמעותית,

 החשפתתי הרקע
מרכזי פקטור עדיין
 ציוני על ההסתמכות "האם

 לשעתק כדי בה אין ובגרות פסיכומטרי
 רקטור שואלת בחברה?", מבניים פערים

 למינהל במכללה האקדמי המסלול
 יודעים "אנחנו בן־נפתלי, ארנה פרופ׳

 סטודנט בין הפער וארה״ב שבישראל
 על עומד ללבן שחור או ליהודי ערבי
 לטובת לנו וברור נקודות 100מ־ יותר

 שתיכנן שמי אומר? זה מה אז הפער. מי
 לאלו רק הגבוהה ההשכלה מערכת את

 לאלו כיוון גבוהים נתונים שמציגים
צריך לא הגמוניים. ממקומות שמגיעים

 בא, ללימודים המועמד מנין לשאול
להגיע". יכול הוא לאן אלא

 ארביב־אלישיב רינת של מחקר
 בשנה שפורסם יוגב ואברהם
 סוציו־אקונומי רקע כי מצא שעברה,

 משמעותית לסייע ממשיך גבוה
 גבוהה. להשכלה למוסדות בקבלה

 ורמת אקדמאים שהוריהם סטודנטים
 נוטים גבוהה, משפחתם של החיים

 - העילית באוניברסיטאות להשתלב
 תל אוניברסיטת העברית, האוניברסיטה

 סטודנטים זאת, לעומת והטכניון. אביב
 יותר נמוכה השכלה בעלי שהוריהם

 הציבוריות במכללות להשתלב נוטים
והפרטיות.

 שלפני המזרחים, הסטודנטים לגבי
 הגבוהה להשכלה נגישותם הרפורמה

 המחקר מעלה במיוחד, מוגבלת הייתה
 באוניברסיטאות פחות לומדים הם כי

 זאת, עם במכללות. ויותר היוקרתיות,
 ואת הלימודי הרקע את מנטרלים אם

 ידם כי רואים הסוציו־אקונומי, הפרופיל
 ייעודיות באוניברסיטאות העליונה על
 ובן חיפה אילן, בר אוניברסיטאות ־

 מסיימות לאוכלוסיות שכוונו גוריון,
 הערכות, לפי מסוימים. לאזורים או

 מסוים צמצום שקיים היא המשמעות
בפערים.
 אוכלוסיות על מסתכלים אם אולם
 סטודנטים בעבור שונה: התמונה אחרות,
 סוציו־אקונומי מרקע וסטודנטים ערבים

 מעין מהוות האקדמיות המכללות נמוך
 רבים קפיצה. קרש ולא זכוכית, תקרת

ולפי להוראה, במכללות לומדים מהם




