חיים במינוס:
סטודנט צובר
בממוצע בכל חודש
גירעון של  1,215ש׳
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הסקר השנתי
של התאחדות
הססודנטיכו :הפער
בין ההכנסות
להוצאות  -כ־15
אלף שקל בשנה
•  37%משתכרים
עד  2,000שקל
בחודש • כשליש
גרים אצל ההורים

מאת תמר טדבלסי חדד
 5,039שקל .זה הסכום הממוצע
שמוציא מדי חודש סטודנט
בישראל .זאת לעומת הכנסה חוד
שית ממוצעת של  3,824שקל לסטו
דנט .מכאן שכל סטודנט צובר בכל
חודש גירעון של  1,215שקל  -הפער
בין ההכנסות וההוצאות  -יותר מ־15
אלף שקל בשנה.
נתונים אלו ואחרים התבררו בסקר
השנתי שפירסמה אתמול התאחדות
הסטודנטים הארצית לקראת פתי
חת שנת הלימודים האקדמית .בסקר
נשאלו  8,000סטודנטים מכל רחבי
הארץ.
בהתאחדות מציינים כי מממצאי
הסקר ,שנערך באמצעות מכון "מאגר
מוחות" ,עולה תמונת מצב מדאיגה

באשר להישרדות הכלכלית של
הסטודנטים .מהנתונים עולה כי הס
טודנטים הלומדים באוניברסיטאות
מתקשים לעבוד במקביל ללימודים

העובדים משתכרים יותר מ־5,000
שקל מדי חודש.
סטודנטים למשפטים ,ניהול ומד
עי המחשב ,מצליחים להשתכר הכי
הרבה בעבודה במקביל ללימודים,
לעומת סטודנטים לביוטכנולוגיה

מתוקצבות ,והם ממוקמים בתחתית
סולם השכר הסטודנטיאלי.

ורפואה שמרוויחים את הסכומים הכי
נמוכים לפי הסקר ,בממוצע.

סטודנטים באוניברסיטאות מר
וויחים הכי מעט :שכר הברוטו
הממוצע שלהם הוא  3,256שקל
בחודש ,לעומת סטודנטים במכללות
הפרטיות שמשתכרים  5,560שקל
בממוצע  -הבדל של יותר מ־2,300
שקל .משקלול שתי קבוצות אלה
התקבל שכר ברוטו ממוצע של 3,824
שקל ,כאשר  37%מהנשאלים השיבו
כי הם משתכרים עד  2,000שקל
בחודש בלבד 23% .מהסטודנטים

בנוסף ,מתשובות המשתתפים הת
ברר שממוצע ההוצאה חודשית לסטו
דנט הוא  5,039שקל .עיקר הסכום הזה
הולך כצפוי בעיקר על דיור 1,273 -
שקל בחודש .הוצאה משמעותית נוס
פת לסטודנט חינה עבור שכר הלימוד,
כ־ 1,030שקל בחודש בממוצע.

במידה רבה יותר מהסטודנטים
הלומדים במכללות הפרטיות והלא

 49%מהסטודנטים מתגוררים בדי
רה שכורה ,ולא פחות משליש)(33%
נותרו בבית ההורים או קרובי משפחה.
בקרב סטודנטים שאינם עובדים

ציינו  77%כי הסיבה המרכזית לכך
שהם אינם עובדים היא שהלימודים
אינם מאפשרים זאת.
בפילוח הנתון הזה עולה כי 73%
מהסטודנטים באוניברסיטאות השי
בו כך ,לעומת  45%מהסטודנטים במ
כללות הפרטיות.
יו״ר ההתאחדות הארצית של הס
טודנטים ,רם שפע" :בלתי אפשרי
להתרגל למציאות האבסורדית בה גב
כלכלי מבית או מלגה הם שיכריעו
איך תיראה תקופת הלימודים לתואר.
עלינו להפסיק לקבל בהבנה את הש
רידות הכלכלית בה חיים סטודנטים
ביום .תמונת המצב הזו מבשרת רעות
על נגישותה של מערכת ההשכ
לה הגבוהה .מחקר ,העמקה ולמידה
לא יכולים להתאפשר במציאות של
רדיפה אחרי הזמן".

