לימודים על תיכונים
דוד שטרית
ראש המכון ללימודי המשך ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
דוא"לdavids@colman.ac.il :

על מה נדבר?
 העולם בעוד  10שנים
 מקצועות העתיד
 לימודים על תיכוניים






לימודי תעודה  /הכשרה מקצועית
הנדסאים
מכינות אקדמיות
תואר אקדמי
תואר אקדמי בשילוב הסמכה מקצועית

 מקומות לימוד
שלושה נכסים שמאבדים במהלך החיים;
 תנאי קבלה
נאיביות ,נעורים ונאמנות
 מודל התנהגותי לבחירת מוסד לימודי
(אלמוני)
 שכר לימוד ומלגות

מקצועות העתיד
אנשי מקצועות העתיד יצטרכו לאחוז בכישורים רב תחומיים
המשלבים טכנולוגיה ,חברה ,רוח ואומנות













מנהלי ומעצבי תקשורת חזותית
פיתוח אפליקציות לסלולרי ולטלוויזיות חכמות
מקצועות חופשיים
מחשוב עננים
אבטחת מידע
מערכות מידע
רכש ולוגיסטיקה
שירותי רפואה ובריאות
תקשורת ומדיה חברתית
מקצועות חופשיים
בנייה ירוקה
מקצועות פנאי

מה מעניין אותנו?














תחום הנדל"ן
תחום המשפט
רפואה
אנימציה
תקשורת ופרסום
ניהול  /כלכלה  /ראיית חשבון  /מינהל עסקים  /עיצוב פנים
הדרכה
רכש ולוגיסטיקה
פיתוח מוצרים
הנדסה
צילום ,הפקה ,בימוי
טיפול באנשים
אחר או לא יודע??

מה אפשר ללמוד בארץ?
 כמעט הכול.....
 לימודי תעודה והכשרה מקצועית
 שוק ההון; נדל"ן; מחשבים; אנימציה; צילום; הדרכה והטמעה; עיצוב; הנה"ח; יועצי מס; רכש
ולוגיסטיקה; מכירות ועוד.

 הנדסאים
 בנין; אדריכלות; תעשיה וניהול; אלקטרוניקה; מחשבים; חשמל; מכונות; הנדסה רפואית ועוד.

 מכינות אקדמיות
 מכינות לבגרות – השלמה ו או שיפור; מכינות ייעודיות כתחליף לבגרות

 הנדסה
 תעשיה וניהול; טכנולוגיות מידע; חשמל; הנדסה אזרחית; הנדסה כימית; מכונות; מחשבים;
ביוטכנולוגיה; מזון ועוד.

 מדעי החברה והרוח
 תקשורת; משפטים; מינהל עסקים; כלכלה; פסיכולוגיה; מדעי התנהגות; עיצוב פנים; ממשל
ופוליטיקה; ראיית חשבון; ספרות; תיאטרון; היסטוריה; חינוך והוראה ,מוזיקה ועוד

 רפואה

קיבלנו תואר אקדמי ומה עושים?








בוגר כלכלה – יועצי פיננסי ,יועץ השקעות ,יועץ ביטוח ,ניהול
כלכלי של חברות ,בקרה כספית ועוד
בוגר תעשיה וניהול – פיתוח מערכות מידע ,ניהול פרויקטים ,ארגון
ושיטות ,תקצוב ועוד
בוגר תקשורת – ניהול מדיה ופרסום ,קולנוע ,טלוויזיה ,ניהול אתרי
תוכן
בוגר מדעי ההתנהגות – הדרכה ,ניהול הדרכה ,גיוס ,משאבי
אנוש ,פיתוח מנהלים ,הנחיית קבוצות ועוד.
מהנדס מחשבים – פיתוח תוכנה ,פיתוח אפליקציות להתקנים
ניידים ,פיתוח מערכות בינה עסקית ועוד
שמאות מקרקעין – הערכת שווי נכסים ,כדאיות כלכלית ועוד.
חינוך והוראה – מערכת החינוך ,גנים ,בתי ספר ,פיתוח הדרכה,
מנחה סדנאות ועוד.

מתי לומדים?
מיד עם השחרור
באוקטובר 2013
בעוד שנה
לימודי יום
לימודי ערב – שילוב של עבודה ולימודים
המעמד הבינוני המציא את הרעיון שאהבה היא הדבר החשוב ביותר בעולם.
העיניים והעשירים יודעים את האמת – זה הכסף.
(ברנרד ביהן)

היכן לומדים?
טכניון
אוניברסיטה
מכללה פרטית
מכללה ציבורית  /אזורית
בתי ספר להנדסאים
מכונים  /מרכזי הדרכה פרטיים

מוסדות הלימוד

התחרות הולכת ומתעצמת

ב 67 :2012 -מוסדות אקדמיים ,מתוכם  14מכללות פרטיות

משך הלימודים?
 לימודי תעודה
 עד שנה  -כפעמיים בשבוע.

 הנדסאים
 שנתיים –  5ימים בשבוע 4 ,סמסטרים

 הנדסה
 4 שנים –  5 – 4ימים בשבוע 8 ,סמסטרים
 155 ש"ס

 תואר אקדמי
 3 שנים – בין  4 – 3ימים בשבוע 6 ,סמסטרים
 בין  112ש"ס –  133ש"ס

 תואר אקדמי משולב  /דו חוגי
 3 וחצי שנים –  5ימים בשבוע 7 ,סמסטרים
 כ –  218ש"ס

נתונים

מבט על – תואר ראשון ,תשע"ב
סך סטודנטים
לתואר ראשון = 230,055
סך סטודנטים שמתחילים
שנה א' = 55,000

סטודנטים במכללות
לא מתוקצבות = 36,800

תנאי קבלה
 לימודי תעודה
 השכלה תכונית

 הנדסאים
 זכאות לבגרות

 מכינות אקדמיות
 ציון פסיכומטרי או בחינת מיון ייחודית למכינה

 הנדסה
 בגרות מלאה ופסיכומטרי

 תואר אקדמי
 בגרות מלאה ופסיכומטרי
 בחלק מהגופים האקדמיים ,אפשרי להתקבל ללא פסיכומטרי
תבוסה לא תמיט עליך חרפה  ,אם נלחמת כמו שצריך  ,ולמען מטרה צודקת .
( קטרין אן פורטר  ,סופרת )

סיפי קבלה של הטכניון
ציון הסכם (סף כניסה מינימלי) קובע את מיקומכם בתחרות על מספר
מוגבל של מקומות
דוגמה לסיפי קבלה משוערים לשנה"ל תשע"ג
טווח משוער

מסלול הרשמה

78 - 76

אדריכלות ונוף

83 - 81

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

84 – 82

הנדסת תעשיה וניהול  /מכונות  /מתמטיקה

90 - 88

הנדסת חשמל  /מדעי המחשב

91 - 89

תואר כפול :פיסיקיה ומדעי המחשב

94 - 92

רפואה

איך בוחרים מוסד לימודים
















לפי תחומי עניין
ניסיון  /וותק
השתלבות הבוגרים בשוק התעסוקה
שילוב של תואר עם הסמכה מקצועית
מרכז לקידום קריירה
עידוד מצוינות
קירבה למקום מגורים
מוניטין  /דימוי
חוויית למידה
סגל מרצים
שכר לימוד  /מלגות
חדשנות אקדמית וטכנולוגית
מתקני לימוד
התנסות אישית
שירות

שכר לימוד ומלגות
שכר לימוד






אוניברסיטאות ומכללות מתוקצבות –  ₪ 8,600לשנה
מכללות פרטיות –  ₪ 30,000 – 20,000לשנה
הנדסאים – כ –  ₪ 7,000לשנה .חיילים משוחררים זכאים ל 90%-
הנחה משכר הלימוד השנתי.
לימודי תעודה – החל מ –  ₪ 4,000ומעלה
מכינות אקדמיות – ₪ 14,000 - ₪ 11,000

מלגות






הקרן להכוונת חיילים משוחררים
מלגות ללוחמים
לפי מקום מגורים
לפי מוצא עדתי
לפי תחומי לימוד ועוד

תודה רבה!

לחיות הוא אחד הדברים הנדירים ביותר ,רוב האנשים רק קיימים
(ג'יימס ראסל לוואל)

