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The Open University of Israel 

 
במגוון רב של תחומים ותואר  ).B.A. ,B.Scהאוניברסיטה הפתוחה היא מוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר "בוגר אוניברסיטה" (

בתחומים אחדים. האוניברסיטה הפתוחה עיצבה תפיסת עולם אוניברסיטאית ייחודית, ) M.A. ,M.Sc. ,MBA"מוסמך אוניברסיטה" (
ות מרבית המשלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית מכאן, עם גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה ופתיח

לא הטלת הגבלות כניסה או תנאי קבלה מכאן. הנגישות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה עושות אותה מבקשים ללמוד לכלפי כל ה
מוסד אקדמי שהוא נוח וזמין במידה שווה הן למי שמבקשים לרכוש דעת בצורה שיטתית וסדורה במסגרת לימודים ממוקדים לתואר 

 דעת שלא במסגרת פורמלית. אקדמי, הן למי שרוצים לקנות השכלה ולהרחיב 

מצוי מידע מפורט על חיוני למי שמבקשים להיות סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה. בפרקים השונים של ידיעון זה  הידיעון האקדמי
 4שים מומלץ לקרוא תחילה את פרק סדרי הרשמה, לוחות זמנים, סדרי ייעוץ וכללי התשלום של שכר הלימוד. לסטודנטים חד

  .באוניברסיטה הפתוחה הלימודים

  להבנת הדרישות  תמצאו מידע חיוני 5פרק בלימודים באוניברסיטה הפתוחה. גם ההיבטים האקדמיים של הבידיעון זה נמצאים 
הדרישות לתכניות הלימוד מוצגות באתר האו"פ בכתובת  לתואר שני.את ההנחיות  13ובפרק  ,לתואר "בוגר אוניברסיטה"

http://www.openu.ac.il/degrees.  

הפרקים מתקנות האוניברסיטה הפתוחה ("תקנות": לרבות תקנון, נוהל, וכיו"ב) המופיעים בידיעון האקדמי וכן נוהלי ההרשמה, 
התקנות וסדרי הלימודים בכל קורס באוניברסיטה הפתוחה, מחייבים את הסטודנטים במהלך ההרשמה והלימודים. לפיכך יש לקרוא 

  אותם בעיון ובתשומת לב.

. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים ו"תשעהלימודים והוא תקף לכל שנת  2015 לאפרילהידיעון האקדמי מעודכן 
כך הודעות אישיות. בכל מקרה של סתירה,  במידע, בכללים ובתקנות המתפרסמים בידיעון האקדמי לאחר הדפסתו, מבלי למסור על

ו/או במידע  פני הנוסח המופיע בידיעון זה על יים העדכניים של האוניברסיטהבמסמכים הרשמ מופיעלמידע כפי שהוא תהיה עדיפות 
  באתר האוניברסיטה. םיפורס מידע עדכני. הניתן טלפונית

כמו כן, האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק 
/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שקורס/קבוצה אלה הוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה ו

הגורמים המוסמכים  ידי-לית ו/או אחרת, ותתקבל ותאושר עללהתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינה
  באוניברסיטה.

 
ה ו/או הסטודנט) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוח

לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום 
  התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.

מעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לסטודנט/ית מחמת רשלנות במעשה ו/או הגבלת האחריות הנ"ל תחול על כל תביעה, ל
  מחדל של האוניברסיטה.

 בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או הסטודנט) לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או
גמול ו/או זמן ו/או אובדן רווחים או בכל נזק בסכום סקה כלשהיא, אובדן השתתפות ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אובדן ע

  שעולה על הסכום האמור לעיל.

  
  ./http://www.openu.ac.il כתובתנו באינטרנט: .ֶנט" הוא אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחהּפְ ֹו"א

   

  אמירה גלבלוםריכוז ועריכה: 
  איה ברסקיעריכה לשונית: 
  זאב פרלעיצוב עטיפה: 

  ועימוד: דלית סולומוןסדר מחשב 
  : טלי מאןלדפוס התקנה

  פיקוח דפוס: דוד יזרעאל
  

  . כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. 2015-"התשע© 

  בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, 

  . 4353701, רעננה 808, ת"ד 1דרך האוניברסיטה 
The Open University of Israel, 1 University Road, P.O.Box 808, Raanana 4353701. Printed in Israel.  
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   האוניברסיטה הפתוחה:
  7  המערך האקדמי ומבנה הלימודים

  
  אוניברסיטה הפתוחהה

  

  11    באוניברסיטה הפתוחה קבלת מידע ושירות    . 1
  11    י מינהל שירותי הוראהמוקד  1.1
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  אקדמיות הפניות למחלקות   1.12
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  לימודים לתואר ראשון
  

  41    תואר ראשוןלימודים ל    .5
  43    דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון  5.1
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     45    מדעי הרוחב תארים  
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     45    מדעי החברהב תארים  
  45    כלכלהלהמחלקה לניהול ו
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  45    תקשורתלו
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  57    ולימודי תעודה תעודות הוראה    .9

  58    הכרה בלימודים קודמים    .10

  59    ם לתואר ראשוןאישור תכניות לימודי    .11
  59    אישור תכנית לימודים לתואר  11.1
  לימודים לתואר נוסף אישור    11.2

  59    או לחוג לאחר תואר    
   במוסד אקדמי אחרלימוד קורסים   11.3

  60    באוניברסיטה הפתוחהבמהלך הלימודים     
  60    קבלת תואר אקדמי  11.4
  60    גיליון ציונים  11.5

  61    הצטיינות בלימודים    .12
  מצטייני נשיא   12.1

  61    ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים    
  61    הצטיינות לתואר ראשון  12.2
  61    לימודים לחוג לאחר תוארסיום ההצטיינות ב  12.3
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  לימודים לתואר שני
  

  63    תואר שנילימודים ל    .13
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  70    תואר שני ל מסלולי לימוד  13.2

  
  

  אקדמיים לימודיםל והדרכה ייעוץ
  

  71    ללימודים אקדמייםייעוץ והדרכה     .14
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  81    תקופות הרשמה ומועדי הרשמה  15.1
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  140    מסגרות לימוד נוספות באוניברסיטה הפתוחה    .21
  140    עובדי הוראהלקידום היחידה   21.1
  140    (מעל"ה) החוץ של האו"פמערך לימודי   21.2
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  171    אימוץ או קבלת ילד למשמרות או אומנה  

  175    ב- לפי א תאריםמפתח 
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  2016-2015 ו"עח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשלו 
  2016אסמסטר סתיו 

  תחילת הסמסטר
  יום ראשון ללימודים  –אנגלית 

  חופשת חנוכה 
  יום אחרון ללימודים  –אנגלית 

  סיום הסמסטר 
  חופשת סמסטר  

  

  
18.10.2015  
18.10.2015  
7.12.2015  
17.1.2016  
29.1.2016  

4.3.2016-31.1.2016     

  
   ותשע" בחשון ה', ראשוןיום 
  ותשע" ה' בחשון, ראשוןיום 
  ותשע" , כ"ה בכסלושנייום 
  ותשע" שבטב ז', ראשוןיום 
  ותשע" שבטב טי", שישי יום

  ותשע" א' באדר כ"ד, שישיבשבט עד יום  כ"א, ראשוןמיום 
 

  2016בסמסטר אביב 
  יום ראשון ללימודים –אנגלית 

  תחילת הסמסטר 
  תענית אסתר
   חופשת פורים

  חופשת פורים בירושלים
  חופשת פסח

  יום הזיכרון לשואה ולגבורה ערב 
 כרון לחללי מערכות ישראליערב יום הז

   ולנפגעי פעולות האיבה
 מערכות ישראליום הזיכרון לחללי 

   ולנפגעי פעולות האיבה
  יום העצמאותחופשת 

  חופשת שבועות   
  יום אחרון ללימודים  –אנגלית 

  סיום הסמסטר 
  חופשת סמסטר 

  

  
14.2.2016  
6.3.2016  

23.3.2016  
24.3.2016  
25.3.2016  

29.4.2016-22.4.2016  
4.5.2016  

  
10.5.2016  

  
11.5.2016  
12.5.2016  
12.6.2016  

1.6.2016  
24.6.2016  

15.7.2016-26.6.2016  
 

   
  ותשע" א' באדר ה', ראשוןיום 
  ותשע" א' באדר כ"ו, ראשוןיום 

 )17:00(המפגשים יסתיימו בשעה  ' תשע"וב יום רביעי, י"ג באדר
   ותשע" ב' , י"ד באדרחמישייום 

  ותשע" ב' יום שישי, ט"ו באדר
   תשע"ובניסן  אכ" שישי, י"ד בניסן עד יום שישימיום 

  ) 18:00(המפגשים יסתיימו בשעה  ובניסן תשע" ו, כ"רביעייום 
  

  )18:00(המפגשים יסתיימו בשעה  ו' באייר תשע"ב, שלישייום 
  

  (לא יתקיימו מפגשים) ובאייר תשע" ג', רביעייום 
  ובאייר תשע" ד', חמישייום 

 יום ראשון, ו' בסיוון תשע"ו
  יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ו
  יום שישי, י"ח בסיוון תשע"ו 

  בסיוון עד יום שישי, ט' בתמוז תשע"ו מיום ראשון, כ'

  2016גסמסטר קיץ 
  תחילת הסמסטר

  יום ראשון ללימודים –אנגלית 
  צום ט' באב 

  יום אחרון ללימודים –אנגלית 
יום אחרון ללימודים  –אנגלית אינטנסיבי 

  סיום הסמסטר 
 

  
17.7.2016  

3.7.2016  
14.8.2016  
14.9.2016  
14.9.2016  
16.9.2016  

  
  ובתמוז תשע" י"א, ראשוןיום 

  ותשע" בסיוון כ"זיום ראשון, 
  (לא יתקיימו מפגשים) תשע"ו יום ראשון, י' באב

  ובאלול תשע" י"א, רביעייום 
  ובאלול תשע" י"א, רביעייום 

  ובאלול תשע" י"גיום שישי, 

  בחגים ומועדים קבלת קהל
מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת 

 12:00בשעה
  

  חנוכה
  פורים 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
 ולנפגעי פעולות האיבה

7.12.2015  
24.3.2016  

  
11.5.2016 

  יום שני, כ"ה בכסלו תשע"ו
  יום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ו

  
 ' באייר תשע"וגיום רביעי,

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת 
   18:00בשעה 

(רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך 
 )18:00כלל, קבלת קהל אחרי

  

  ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 כרון לחללי מערכות ישראליערב יום הז

 ולנפגעי פעולות האיבה

4.5.2016  
  

10.5.2016 

  בניסן תשע"ו ויום רביעי, כ"
  

 ' באייר תשע"וביום שלישי,
  מועדים שבהם אין קבלת קהל

  ערב ראש השנה
  ערב יום כיפור
  חופשת סוכות 
  חופשת פסח

 

  
13.9.2015  
22.9.2015  

5.10.2015-27.9.2015  
29.4.2016-22.4.2016  

 

  
  היום ראשון, כ"ט באלול תשע"
  יום שלישי, ט' בתשרי תשע"ו

  מיום ראשון, י"ד בתשרי עד יום שני כ"ב בתשרי תשע"ו
  מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ו
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  איכות אקדמיתוהרשמה פתוחה  
נוף האקדמי בישראל. בהאוניברסיטה הפתוחה היא מוסד ייחודי 

היא דומה לאוניברסיטאות אחרות בחתירתה למצוינות 
ובשקידתה על איכות למדנית ומדעית גבוהה, אך היא שונה מהן 
ת ובמבנה הארגוני שלה, בשיטות ההוראה שלה, במערך תכני

  .הסטודנטיםהלימודים ובדרישות מן 

שמבקשים ללמוד  לאלההן  ,מאפשרתאוניברסיטה הפתוחה ה
תואר לקראת  שמעוניינים ללמוד לאלהקורסים בודדים, הן 

ללא תנאים  להירשם ללימודים, ).B.A. ,B.Sc"בוגר אוניברסיטה" (
 ננהההרשמה פתוחה לכול ואי. קדם רישותמוקדמים ובלי ד

או בתעודת  פסיכומטריהמבחן ב, בציון מותנית בתעודת בגרות
סיום אחרת של מוסד לימודים כלשהו. הנרשמים לאוניברסיטה 
הפתוחה אינם נדרשים להוכיח את הישגיהם בלימודים עיוניים 

ם בלימודים הם המפתח להצלחה הבעבר, אבל הישגי
באוניברסיטה  לימודהחה בעתיד. שיטת באוניברסיטה הפתו

, כשם תובעת ריכוז, התמדה, משמעת עצמית ואהבת ידע הפתוחה
שהיא מחייבת תרגול שקדני בבית ועמידה בלוחות זמנים 

כדי לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים . ובדרישות הקורסים
בפעילות לימודית  להשתתף האפשרות סטודנטיםמוצעת ל

, או להיעזר בהנחיה באמצעות ההנחיהקבוצתית במסגרת מפגשי 
  .טכנולוגיות של הוראה מרחוק

תואר שני קראת האוניברסיטה הפתוחה לימודים ל מציעה כמו כן
)M.A. ,M.Sc. ,MBA.(  הקבלה ללימודי תואר מפורטים תנאי
  .הלימודים לתואר שני תקנוןב
  

  המערך האקדמי, מבנה הלימודים 
מבנה הלימודים באוניברסיטה הפתוחה שונה מן המקובל 
באוניברסיטאות אחרות, שכן אין הוא מוגדר במונחים של שנות 

התקדמות האת קצב  לעצמםלקבוע  רשאים יםסטודנטהלימוד. 
הזכות  נקודותהתקדמות נמדדת בהיקף ה, ומידת םבלימודי
ה משמעות הדבר היא, שהאוניברסיטה הפתוחה אינה כופ שצברו.

על הסטודנטים לסיים בשנת לימודים כלשהי תכנית לימודים 
 אם כי האוניברסיטה מציעה בתחומי ידע, מוכתבת אחידה

שבהן יכולים הסטודנטים לסיים  תכניות לימודים מובנותאחדים 
נוספים ראו  ם. לפרטיאת הלימודים בפרק זמן קצוב וידוע מראש

באוניברסיטה לימודים , בפרק תארים ותכניות לימודיםבאתר 
   .הרשמהפרק וב הפתוחה

  
 –בידי הסטודנטים עצמם  ,אפוא ,קצב ההתקדמות האישי נקבע

פי מידת הפנאי העומד  ועל אישיתהוחריצותם  פי נחרצותם על
. מסגרת תנאי חייהם המשפחתיים והמקצועייםלרשותם מתוקף 

הסטודנטים היא הסמסטר, שכן המחייבת את הזמן היחידה 
הקורסים באוניברסיטה הפתוחה נמשך סמסטר, ת יהלימוד במרב

והסטודנטים נדרשים לעמוד בכל דרישות הקורס במהלך 
האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת  .למדובו הסמסטר ש

פי הכללים  לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון לעצב בעצמם, על
תכנית לימודים אישית. לרשות  האקדמי המפורטים בידיעון

דול של תכניות. יש תכניות תחומיות ג היצעעומד  יםסטודנטה
חופש בחירה רב,  שבהןהחובקות מכלול רבגוני של דיסציפלינות 

פי מתכונת דיסציפלינרית ממוקדת,  ות הבנויות עליויש תכנ

חוגיות במוסדות -חוגיות או דו-חדהדומה לתכניות לימודים 
   .מצומצםבהן חופש הבחירה שאקדמיים אחרים, 

  שיטת ההוראה מרחוק
יטת ההוראה מרחוק והלמידה האישית שפותחה במיוחד ש

פי  ים ללמוד עלסטודנטלבאוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת 
האישיים ולהתגבר על אילוצים הקשורים למקום  תנאיהם

  עבודה, לטיפוח משפחה, לניהול בית או לשירות צבאי. שיטת 
 מכיוון שאיננהומקום  זמן תלויה במגבלות אינה זו לימוד 
, מרצים וסטודנטיםעל קמפוס מרכזי שבו מקובצים יחד  מבוססת

  . קשיחהולא על מערכת שעות 

ים מקורסים קורסים של האוניברסיטה הפתוחה שונה
הוא, קורס  באוניברסיטה הפתוחה  באוניברסיטאות אחרות.

ה אקדמית בדפוס: כרך או כמה כרכים רבראש ובראשונה, יצי
יברסיטה הפתוחה. כך, במיוחד בשביל הסטודנטים באונ שנכתבו

הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא, קודם כול, לימוד מן הכתוב, 
  פה. -ולא האזנה להרצאה בעל

כדי להתאים את שיטות ההוראה מרחוק לעידן שבו אנו חיים, 
קורסים בהרצאות מוקלטות במקום חלק מן הנעשה שימוש ב

אחרים נעשה שימוש בטכנולוגיות קורסים בספרי לימוד, וב
בהן ספר הלימוד בשלמותו שמתקדמות מבוססות אינטרנט, 

בקורסים רבים אפשר למצוא הקלטות של מפגשי  נמצא באתר.
  הלימוד באתרי הקורס.

מחולקים  רבים מהםקורסים מותאמים ללמידה עצמית: ה
ליחידות לימוד שכל אחת מהן עוסקת בנושא מוגדר ומתוכננת 

בהירות מרבית, ב מוצגללמידה בזמן קצוב, חומר הלימוד 
ומשולבים בו "כלי למידה עצמית" כמו שאלות  מנחות, שאלות 

  או תרגילים פתורים, ולעתים אף שאלות להערכה עצמית. 

 או מקראות לק מן הקורסים מבוססים על ספרי לימוד קיימיםח
(לעתים באנגלית), ומלּווים במדריך למידה מפורט, המכיל את 

ם לספרי הקורסים של "כלי הלמידה העצמית" האופייניי
 יםהסטודנט מקבליםלמידה המדריך בהאוניברסיטה הפתוחה. 

כמו גם  הסברים  לקרוא,  הבהרות בדבר חומר הלימוד שעליהם
בצד קטעים או נושאים בספר הלימוד הדורשים זאת, והרחבה על 

  שאלות מנחות.

, הנחיה קבוצתית בכיתות לימודמפגשי  כל קורס יש רכיבים של ב
. במקצת הקורסים יש סיורים מודרכים או ימי עיון חובהשאינם 

רכיבים אלה אינם הליבה של הקורס וברוב המקרים  –תקופתיים 
אם כי מומלץ  ,ללימוד הקורסאף אינם חובה ואינם הכרחיים 

   מאוד להשתתף בהם.

נערכים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה  מפגשי הנחיה
לסטודנטים שירותי  מציעיםימוד מרכזי הלחלק מברחבי הארץ. 

ספרייה וציוד עזר, ומשמשים מקום מפגש לסטודנטים (עם 
הסטודנטים יכולים לבחור במפגשי הנחיה המנחה או בלעדיו). 

במפגשי הנחיה אינטראקטיביים  ,גילה, במפגשי הנחיה מוגברתר
   .ואף בלימודים ללא מפגשי הנחיה מרחוק
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משלבת בקורסים טכנולוגיות האוניברסיטה הפתוחה  נוסף על כך, 
רוב הקורסים יש אתר במתקדמות לשיפור ההוראה מרחוק. 

  כולל, בין היתר, מידע משלים, הפניות למאגרי ה ,אינטרנט
  , באינטרנט הקשורים לחומר הקורסשונים  מידע ולאתרים

וכן אפשרות לתקשורת שוטפת של  חומרי מולטי מדיה
ובכלל זה משלוח  ,עם צוות ההוראה של הקורס יםהסטודנט

ועם  המטלות למנחים באמצעות מערכת שנועדה לכך במיוחד,
כותרי האתרים משולבים בחלק מן קורס. ה עמיתיהם ללימוד

ויזואליים - מולטימדיה המעשירים את הקורס בחומרים אודיו
   אינטראקטיביים.

ת ומתקיימים מפגשי ההנחיה באמצעות מערכ מסוימיםקורסים ב
המאפשרת הוראה  אופקמערכת : תטכנולוגיות מתקדמו

כיתה אינטראקטיבית מרחוק באמצעות תקשורת רחבת פס; 
גבי תשתית האינטרנט;  מאפשרת הוראה עלה וירטואלית

המנחים בקורס הוראת הקורס,  ימרכז. וידאו קונפרנסומערכת 
מועברים והם מפגשי הנחיה אלה  ים, מעביריםאורח או מרצים

ד הפזורות ברחבי הארץ וכן אל מאולפן מרכזי אל כיתות לימו
אתר הקורס באינטרנט. רוב מפגשי ההנחיה האלה מוקלטים, 

  אתר הקורס באינטרנט.לאחר מכן ב לצפות בהם  אפשרו

בקורס  ים. סטודנטהמטלותרכיב נוסף של הלימודים בקורס הן מ
להגיש במהלך הסמסטר כמה  יםשל האוניברסיטה הפתוחה חייב

סטודנטים מטלות, שהן תרגילים או עבודות מסוגים שונים. 
 המטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונתאת  יכולים להגיש

או שהם יכולים למסור את המטלות למנחה  או באמצעות הדואר
בבחינת  דלעמו יםהסטודנט יםכן חייב כמו .במהלך מפגש ההנחיה

לקורס של האוניברסיטה  ים שנרשמונטטודסהגמר של הקורס. 
את חומרי הלימוד הכתובים של הקורס, ואת ים הפתוחה מקבל

המתארת בפירוט את מתכונת הקורס  חוברת הקורסאלה מלווה 
החוברת, המוצגת גם באתר הקורס, ואת מהלך הלימוד בו. 

את לוח הזמנים , נושאי הלימוד בקורסמכילה פירוט של 
מכילה  עודת מועדי הגשת המטלות. והפעילויות שלו וכן א

ות גות גמר לדוגמה, המייצנהחוברת את מטלות הקורס וכן בחי
לשמש  הויכולשאלוני בחינה שניתנו בקורס בסמסטרים קודמים, 
  . ןכלי עזר נוסף בלימוד הקורס ולסייע בהכנה למבח

כל קורס יש צוות הוראה המטפל בקשר עם הסטודנטים, ב
בכתיבת   המטלות ובהדרכה, בבדיקת בהנחיה של מפגשי לימוד

  .עבודות

  

  דרישות לתואר "בוגר אוניברסיטה"
הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל הדיסציפלינות, 

מתקדמת.  הפי רמות: רמת פתיחה, רמה רגילה, רמ מדורגים על
נקודות  108 לפחות לצבור סטודנטים הלומדים לתואר חייבים

בקורסים (נ"ז)  זכות נקודות 24לפחות  לתואר אקדמי, מהן
בקורסים ברמת פתיחה. קורסים  נ"ז 36-ולא יותר מ ,מתקדמים

. תנאי קדםלא לפתוחים להרשמה בדרך כלל ברמת פתיחה 
בלימוד  יםתנומ מים ומקצת מהקורסים הרגיליםמתקד יםקורס

את סדר לימוד  מכתיבההתניה זו לפני כן.  של קורסים אחרים
ן בידיעון ובקטלוג הקורסים בשלב מוקדם של הקורסים. עיו

הלימודים יסייע לתכנן את סדר לימוד הקורסים הרצוי כדי 
הסבר על דרישות  לעמוד בדרישות הקבלה לקורסים השונים.

, תכניות הלימודים לתואר ראשוןבפרק נמצא הלימודים לתואר 

באתר ופירוט של דרישות הלימודים בתארים השונים נמצא 
 סטודנטיםעל  הדרישות אינן אחידות. מטבע הדברים,  .האו"פ

לעמוד  ממוקדות תדיסציפלינריושמבקשים ללמוד תכניות 
בדרישות נוקשות יותר מסטודנטים המבקשים ללמוד לתואר 

  .כללי

ות סטודנטים שהשלימו את כל לימודיהם ועמדו בכל הדריש
אישור זכאות , הוועדה לאישור תכניות לימודיםלתואר, יקבלו מן 

חלוקת בטקס  הגמרעוד לפני שתוענק להם תעודת לתואר, 
לימודים של ה. ועדה זו מופקדת על בדיקת תכניות התארים

תפקיד ייעוצי  כמו כן יש לה סטודנטים שסיימו את חובותיהם, 
  . הסטודנטיםשל  האקדמי הלימודים בשלב מוקדם יותר במסלול 

  
  

  
 . עם זאת, ע"ותקף לכל השנה האקדמית תשידיעון זה 

 ,חוברת עדכוניםמדי סמסטר האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת 
מועדי  מובאים – הרשמהבפרק . ומפרסמת עדכונים באתר האו"פ

רבים קורסים . ו"עשנת תשבשלושת הסמסטרים  ההרשמה של
על היצע הקורסים לכל מידע  .רק לסירוגין ללימודמוצעים 

  באתר האו"פ.  שנתי-בטבלת התכנון הרב סמסטר תמצאו

ייעוץ באתר  .ללימודים  הרשמהה לפני ייעוץלמומלץ מאוד לפנות 
רשימה של  , בין היתר,אפשר למצוא והדרכה ללימודים אקדמיים

והמלצות לבחירת קורס ראשון אקדמיים ללימודים יועצים 
  . במסלולים השונים) ללימודים

לאחר  ,אוניברסיטה הפתוחהללמוד ב שמבקשיםסטודנטים 
 ,תיכוניים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה-שלמדו לימודים על

בבקשה  לקבל וועדה להכרה בלימודים קודמים לפנות ל יכולים
(מתחת  הכרה בגין לימודיהם הקודמים. על סטודנטים צעירים

כללים  ) ועל סטודנטים הלומדים בחו"ל חלים כמה18לגיל 
  .אוכלוסיות מיוחדותובפרק  הרשמה בפרק , המפורטיםמיוחדים

  

אה אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה רבה והנ
 בלימודיהם באוניברסיטה הפתוחה
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 או מדי פעם למידע יםבאוניברסיטה הפתוחה נזקק יםסטודנטה 
נהלי. האוניברסיטה הפתוחה עושה ככל ילשירות אקדמי או מ

בכל מענה יה אליה, ולספק ילהקל את הפנ שיש בידה כדי
  . התחומים

לפנות לגורם הנכון והמתאים ביותר לטיפול בנושא  וככל שתקפיד
להגיב ו אפשר יהיה לסייעכך  למידע או לעזרה,  יםזקוק םשבו את
  במהירות וביעילות.  הלפניי

מידע  אפשר למצוא , הנמצא באתר,החדש לסטודנט מדריךב
הפתוחה,  הראשונים באוניברסיטה םלכם בצעדיכיסייע שמפורט, 

לסיום ועד  לקורס הראשון ללימודיכם הרישום תהליךמהחל 
האתר . והרישום לסמסטר הבא םהראשון ללימודי הסמסטר

בנוגע  לכםלסייע  יוכלושפרטי התקשרות עם הגורמים מכיל 
  כתובת האתר: .לפניות ושאלות שונות

  http://www.openu.ac.il/new-student  

מדריך לסטודנטים לקבלת שירות החוברת עומדת לרשותכם 
 כראוי. כםלנתב את פניותיכם ל שתסייע, באוניברסיטה הפתוחה

מופיע גם באתר הבית של האוניברסיטה  שבחוברתהמידע 
  http://www.openu.ac.il/service/menu.html שכתובתו:

  מוקדי מינהל שירותי הוראה  1.1
באמצעות  נהל שירותי ההוראה מעניקים שירות ימוקדי מ

למתעניינים בלימודים אקדמיים  מקוונתובתקשורת  ןטלפוה
  ולסטודנטים במגוון נושאים.

   מתענייניםמוקד   1.1.1
הרשמה ללימודים אקדמיים, מתאם ל בנוגעמידע  מציעמוקד ה

נים ללימודים אקדמיים ומלווה את המתעניייעוץ ימפגשי מידע ו
  עד ההרשמה ללימודים.ו משלב ההתעניינות הראשוני

ין ב , ובימי ו20:30-08:30 בין השעות ה-המוקד פועל בימים א
, למעט בימים שבהם אין קבלת קהל 12:30-08:30 שעותה

בלוח באוניברסיטה, כמפורט בטבלת קבלת קהל בחגים ומועדים 
 .השנה האקדמי

 .2שלוחה  09-7782222או  *3500 טל' י התקשרות:פרט

  מוקד הפניות והמידע   1.1.2
נותן מענה טלפוני ומענה באמצעות דוא"ל ומלווה את המוקד 

הסטודנטים במהלך הלימודים האקדמיים. אפשר לפנות למוקד 
מצא המענה יהפניות והמידע בכל שאלה. אם במוקד לא י

ת לגורם הרלוונטי לנושא נציגי השירויפנו אתכם   –לפנייתכם 
המדריך ה. כדי לחסוך זמן, מומלץ לברר מראש, בעזרת יהפני

הפתוחה אם המוקד  לסטודנטים לקבלת שירות באוניברסיטה
היחיד, לקבלת המידע או הגורם המתאים ביותר, או  הוא הגורם

 השירות שבו אתם מעוניינים.

ין ב ובימי ו, 19:30-08:00בין השעות  ה-המוקד פועל בימים א
, למעט בימים שבהם אין קבלת קהל 12:30-08:30 שעותה

בלוח באוניברסיטה, כמפורט בטבלת קבלת קהל בחגים ומועדים 

 יש, אישי מידע לקבלת למוקד הפנייה בעת .השנה האקדמי
 .האישי קודבו הזהות במספר להצטייד

  דוא"ל:או  2שלוחה  09-7782222או  *3500 טל' פרטי התקשרות:
 infodesk@openu.ac.il 

  האו"פ- קול  1.2
הוא מענה טלפוני ממוחשב הפועל בכל ימות השבוע האו"פ -קול

 בכל שעות היממה.

 ואפשר לבצע באמצעותו במגוון נושאים מספק מידעהאו"פ - קול
פעולות שונות, כגון: הרשמה (סטודנטים ותיקים הנרשמים 

), ביטול הרשמה, הרשמה – בפרקבהרשמה ישירה בלבד, כמוסבר 
הזנת מסלול לימודים ותחום התמקדות, הרשמה לעבודה 
סמינריונית, בקשת אישורי הרשמה ותשלום שכר לימוד, הזנת 
י פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרים כספיים, עדכון פרט

כרטיס אשראי בהרשאה הקבועה לחיוב: תוקף הכרטיס; מספר 
ועוד.  אשראי להרשאה קבועה, כרטיספרטי כרטיס חדש; ביטול 

לעדכן פרטי כרטיס אשראי בהרשאה קבועה לחיוב  אפשר
פעולות הכרוכות אפשר לבצע האו"פ בלבד. (-באמצעות קול

אם התשלום נעשה באמצעות  רקהאו"פ - קול תבאמצעובתשלום 
- כדי לשמור על חיסיון המידע הנמסר בקול כרטיס אשראי).

האו"פ מתבקשים הסטודנטים הפונים אליו להזדהות באמצעות 
 מספר תעודת הזהות והקוד האישי שלהם (בן ארבע ספרות).

הקוד האישי בדואר רגיל, יחד עם סטודנטים חדשים מקבלים את 
והוא משמש וניברסיטה הפתוחה, הראשונה לא ההרשמהאישור 

עליכם לפנות  –. אם אבד לכם הקוד האישי הלימודיםלכל אורך 
בדואר (ולא  שובלמוקד הפניות והמידע. הקוד יישלח אליכם 

  יימסר בטלפון).

  09-7781111 פרטי התקשרות: טל'

  מערכת שאילתא  1.3
סטודנטים באמצעות לינטראקטיביים אירותים ש –שאילתא 

  ינטרנט.אקשורת ות

לפעול בהתמדה למען שיפור מחויבת  האוניברסיטה הפתוחה 
. רמת השירות לסטודנטים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת

שאילתא. המערכת מערכת  הניבה, בין היתר, את  מחויבות זו
נבנתה בטכנולוגיות מתקדמות, תוך שמירה על רמת אבטחה 
 גבוהה, והיא מאפשרת לכל הסטודנטים של האוניברסיטה
הפתוחה להגיע למידע חיוני ומגוון, אישי וכללי, בכל עת, מכל 

לבצע מחשב המחובר לאינטרנט, מהבית או ממקום העבודה, ו
  תוך שמירה על פרטיות. פעולות

  מערכת שאילתא היא מערכת אינטראקטיבית שבהפעלה 
תהליכים  תמידע יעיל ומקיף, מקצר מספקתקלה וידידותית 

ת שאילתא נמצא בדף הכניסה ערכזמן. קישור למ כתוחוס
לקבלת סיסמת גישה למערכת . /http://www.openu.ac.il: ְּפֶנטֹולא

  :שאילתא יש להתחבר למערכת מסו"פ בכתובת
 http://www.openu.ac.il/masof  
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תואר שני, תואר לאחר תואר, חוג הגשת מועמדות מקוונת:  
לאחר תואר, לימודי תעודה, תעודת הוראה, שנת השלמה 

 בחשבונאות.

לבצע להירשם לקורסים,  אפשרבאמצעות שאילתא  קורסים:
לקבל מידע על משלוח חומר הלימוד, על לוח שינויים בהרשמה, 

קורס ולקבוצת לימוד ההמפגשים, על צוות הקורס, על עמיתים ל
  ועוד. ד, על שכר הלימוד והסדרי תשלומיםהלימו

ע לבצהגמר, להירשם לבחינות  אפשרבאמצעות שאילתא בחינות: 
לקבל מידע על מועדי הבחינות, מרכזי שינויים בהרשמה לבחינה, 

ולהירשם לבחינות סיווג  הבחינה וחומר העזר המותר בשימוש
 ולבחינות הפטור וסוף רמה באנגלית. רמה באנגלית

הסטודנטים יכולים לקבל ציוני  מעקב אחר מהלך הלימודים:
קורסים בתלם,  בחינות ומטלות, להיכנס לקישורים של אתרי
לזכויות בדיקנט לקבל סיכום מצב לימודים, להתוודע 

  ועוד. הסטודנטים

 אפשרבאמצעות המערכת  קיצור תהליכים וחיסכון ניכר בזמן:
קבלת לו יברסיטה בבקשות לאישור שכר לימודלפנות לאונ

ת מחשב ולראות את ומטל . אפשר לשלוחסרוקהמחברת בחינה 
אחר הטיפול  לעקוב. המערכת מאפשרת הציונים מיד עם פרסומם

   .למחלקות השונות בפניות

במערכת הפניות בשאילתא עומדים : בשאילתא מערכת הפניות
לרשות הסטודנטים שירותים מקוונים החוסכים זמן יקר של 

הפנייה  באמצעות המערכת. בערוצים אחריםפניות ובירורים 
ר לעקוב אח ואפשרמגיעה ישירות לגורם המטפל באו"פ 

אפשר להיעזר במערכת כמו כן  . בפנייההתקדמות הטיפול 
בנושאים הקשורים לשינויים בהרשמה, הזמנת תעודת סטודנט, 
שכר לימוד והחזרים כספיים, הזמנת אישור השתתפות בבחינה, 

שמה לבחינת אמיר"ם, הזמנת סריקה של מחברת בחינה, הר
עבודה לכתיבת הרשמה לאירועים, הרשמה  אישור לימודים,

  ות מיומנויות למידה ועוד.א,  הרשמה לסדנסמינריונית

מערכת מאפשרת ה מערכת מפ"ה (מערך פעילות האו"פ):
לצפות בלוח זמנים המכיל את מרבית הפעילויות  יםסטודנטל

אישי  הוא. לוח הזמנים הקשורות  והמינהליותהלימודיות 
את  הפעילויות   , באמצעותו יכולים  הסטודנטים לראותמיודינ

  הרלוונטיות לקורסים שבהם הם לומדים.

הגשת בקשה למלגת סיוע, הזמנת אישורים  :דיקן הסטודנטים
 – נחה בתחבורה ציבורית. אגודת הסטודנטיםלפר"ח ולקבלת ה

 דמי רווחה.תשלום  חברות באגודה, 

  ניהול סיסמאות ופרטים אישיים   1.4
  באופן מקוון

וניברסיטה חשבון אישי באו"פ, נפתח בא יםחדשה יםסטודנטל
רטים אישיים פניהול ויסמאות סערכת מל ההכולל סיסמ

יסה למערכת עם הכנ .אנא הקפידו לשמור פרטים אלה). מסו"פ(
ה למערכת מסו"פ (שתחליף את חדש הלהזין סיסמ תתבקשוזו 

שאלת זיהוי להזין יהיה עליכם ה), המופיעה בהודע ההסיסמ
שתשמש אתכם  ,נוספת הלקבוע סיסמ כןו הלצורך חידוש סיסמ

ינטרנט ולכל שירותי המחשוב. לצורך גישה לאתר הקורס בא
שללימודם זו תשרת אתכם בכל הקורסים המתוקשבים  הסיסמ

אתם רשומים. חשוב לשמור את הסיסמאות למסו"פ ולשירותי 
אם  .המחשוב באינטרנט גם לקורסים ולסמסטרים הבאים

כלו לחדש אותה בעזרת מערכת שכחתם אחת הסיסמאות תו
  .מסו"פ

או שאינכם  ,לא הגיעה אליכם סיסמת מסו"פ אם שימו לב!
עליכם ליצור קשר  ,מצליחים להיכנס למערכת בפעם הראשונה

  :בדוא"ל, או 09-7782222 :עם מוקד הפניות והמידע בטלפון
 infodesk@openu.ac.il  

בטלפון. בכל מקרה  הלקבל את הסיסמ אי אפשרעמי סודיות מט
ממוקד הפניות, היא תישלח בדואר רגיל  השל דרישת סיסמ

  לכתובת המעודכנת במחשב האוניברסיטה הפתוחה.

 SMS-הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו  1.5
האוניברסיטה הפתוחה שולחת לסטודנטים את ההודעות 

  אלקטרוני הם באמצעות דואר המינהליות הקשורות ללימודי
. שליחת הודעות באמצעים אלה מקצרת את משך הגעת SMS-ו

המידע אל הסטודנטים ומצמצמת באופן משמעותי את כמות 
  לבתי הסטודנטים.  יםדברי הדואר המגיע

 יםת הדואר האלקטרוני של הסטודנטולתיב נשלחותההודעות 
דעות הטלפון הסלולרי. חלק מההו ילמכשיר SMSהודעת וכ

גבי צג הטלפון  לא ניתן להציגו במלואו עלוטקסט רב  ותמכיל
 ,קצר ותמציתי SMS-הודעות אלה כנשלחות  , לפיכך,הסלולרי

  . את ההודעה המלאה בדואר האלקטרוניהמפנה לקרי

גם  תוצגומלתיבת הדואר האלקטרוני  תשלחונשכל ההודעות 
  .במערכת שאילתא

מתבקשים להתעדכן בפרטי , SMSהודעת  ושיקבל יםסטודנט
או במערכת שלהם ההודעה המלאה בתיבת הדואר האלקטרוני 

  שאילתא.

אלא רק  ,SMSבנושאים מסוימים לא יישלחו ההודעות כהודעות 
  .דואר אלקטרוניב

או  מערכת שאילתאאת ההודעות בבאופן קבוע  לבדוקמומלץ 
  להתעדכן בכל ההודעות שנשלחו.כדי  ,תיבת הדואר האלקטרוניב

למנוע שיבושים בהגעת ההודעות, יש לוודא שכתובת הדואר  כדי
 מעודכניםשלכם ומספר הטלפון הסלולרי שלכם האלקטרוני 

 סטודנטים שבפרטיהם .האוניברסיטה הפתוחה במערכות
כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון (האישיים לא קיימים 

  לעדכן מידע זה. ים, מתבקש)סלולרי

ובמוקד מסו"פ במערכת האישיים  פרטיםלעדכן את ה אפשר
עדכון של מספר  .09-7782222או  *3500 :בטלפון ,הפניות והמידע

 ,האו"פ-לבצע גם באמצעות מערכת קול אפשר הטלפון הסלולרי
  .1בתפריט ראשי  ,09-7781111 :ל'בט

לקבל הודעות באמצעות דואר  שאינם יכולים יםסטודנט
להודיע על כך למרכז ההישגים  ים, מתבקשSMS-אלקטרוני ו

 ,או בדואר ,09-7780726 :סבפק, בכתבוי ִד ּיָ הלימודיים באופן ִמ 
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לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה, מרכז ההישגים הלימודיים,  
  .4353701, רעננה 808ת"ד  ,1דרך האוניברסיטה 

מספר הטלפון הנייד  ו/או מסירת כתובת הדואר האלקטרוני
הרשאה כמוה כו בכל דרך אחרת, באמצעות טופס ההרשמה, א

להעביר לסטודנטים הודעות ומידע הפתוחה  לאוניברסיטה 
  .SMS-ב ו/או בדואר האלקטרוני

  פניות בדואר  1.6
דרך היא: , לאוניברסיטה הפתוחהבדואר הכתובת למשלוח פניות 

  .4353701ה נ, רענ808ת"ד , 1האוניברסיטה 
  

. מיועדת הפנייהאליה שיש לציין את שם היחידה או המחלקה 
  מרבית הפניות.מגיעות להלן היחידות שאליהן 

  ההרשמה יפניות למרכז  1.7
חלק גדול מהמידע ומהפעולות הקשורים להרשמה ולתשלום שכר 

 שאילתאומערכת  האו"פ-קולבאמצעות  אפשר להסדירלימוד 
. עם זאת, בהם). מומלץ מאוד להשתמש 1.3-ו 1.2ראו סעיפים (

להרשמה ולתשלום שכר לימוד (כולל שינויים  הנוגעבכל 
), אפשר לפנות ישירות למרכזי ההרשמה של בהרשמה

בסעיף . באופן אישי און, בטלפובפקס, , ניברסיטה הפתוחההאו
מצויה טבלה ובה הכתובות של מרכזי ההרשמה ברחבי  15.11

הארץ, מספרי הטלפון והפקס שלהם, ושעות קבלת הקהל בכל 
  אחד מהם.

המועדים בשנת מפורטים  )5(עמוד  הזמנים האקדמיבלוח 
בהם שקבלת קהל באוניברסיטה והימים  איןשבהם  "ועתש

. מידע זה תקף לכל מרכזי שונות מהרגילקבלת הקהל שעות 
  .ברחבי הארץ ההרשמה

  :לתשומת לבכם
 כל מאמץ לטפל ביעילות בכל הפניות נעשה ההרשמה  ימרכזב

המגיעות בטלפון, בפקס, בדואר ובדואר אלקטרוני. עם זאת, 
 הרב סמוך לפתיחת סמסטר, מספר הפניות העומסבתקופות 

אנא השתדלו  –יה. כדי להקל יאינו מאפשר טיפול מידי בכל פנ
עד בסבלנות  המתינולהקדים את פניותיכם, ובכל מקרה 

  .מענה לפנייתכם לקבלת
 בדואר אלקטרוני ר,נשלח בדואשלשמור עותק מכל מכתב  יש 

למרכז הרשמה או למוסד/מכללה שבהם מתקיימת  ,או בפקס
כן יש לשמור את אישור  וכמהרשמה לאוניברסיטה הפתוחה, 

המשלוח (אישור משלוח מהפקס או אישור משלוח בדואר 
). האוניברסיטה לא או אישור משלוח בדואר אלקטרוני רשום
אלא אם ב בטענה שמכתב כלשהו שנשלח לא הגיע אליה, תתחש

עדר הוכחה יטופל הנושא יכן תצורף הוכחת משלוח. בה
  .שתתקבל בפועליה יהפנקבלת בהתאם למועד 

  יה הוא התאריך שבו יהמועד הקובע ביחס לפנ –לענייני הרשמה
יה במרכז הרשמה או במוסד/מכללה שבו יהפנ התקבלה

  מתבצעת ההרשמה. 

  פניות למרכז ההישגים הלימודיים  1.8
, ם/ר"אמי מבחניהמרכז מטפל בנושאי מטלות, בחינות גמר, 

לימודי , אישורי תכניות לימודים, הכרה בלימודים קודמים
אישורי לימודים , אישור זכאות לתואר תעודה ותעודות הוראה,

תואר לימודי הבמרכז נמצאת גם מזכירות  .ליונות ציוניםיגו
  שני.ה

ניברסיטה הפתוחה, האו קרייתב נמצאלימודיים ההישגים המרכז 
בשעות קבלת  ,. אפשר לפנות אישית, רעננה1דרך האוניברסיטה 
  למעט בימים , 15:30-08:30ת שעוין הב ,ה- הקהל: בימים א

לוח בשבהם אין קבלת קהל במוסדות האוניברסיטה, כמפורט 
  .5, בעמוד הזמנים האקדמי

, דואר, מוקד הפניות 09-7780726 :אפשר לפנות באמצעות פקס
מדריך . כדאי להסתייע באו מערכת שאילתא האו"פ-קול ,והמידע

 כדי לברר, לסטודנטים לקבלת שירות באוניברסיטה הפתוחה
  ה המומלצת לכל נושא.יאת דרך הפני

לימודיים כרוכים ההישגים השירותים מסוימים שנותן מרכז 
ערכות למיון עצמי  הנפקת אישורי לימודים, :בתשלום (כגון

: מערכת האלהבאמצעות אחת מהמערכות  וכיו"ב) ,באנגלית
אפשר  .האו"פ; מוקד הפניות והמידע-שאילתא; מערכת קול

ה בטלפון, בתנאי יפני באמצעותלקבל שירותים אלה גם 
  שהתשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי.

  למרכז הַהְׁשָאלֹות (בחנות למדא)פניות   1.9
. מטפל בעזרי לימוד המושאלים לסטודנטיםמרכז ההשאלות 

  . , בקמפוס רעננהלמדא המרכז ממוקם בחנות הספרים
  :ם דרך מוקד הפניות והמידע, בטל'לפנות גאפשר לבירורים 

  *.3500או  09-7782222

  למדא  1.9.1
  חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה –למדא 

  רעננה ,1הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 
  
אפשר  /www.openu.ac.il/lamda תר האינטרנט של למדאאב

פי  למצוא את ספרי הלימוד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה על
מגוון רחב של נושאים, בכל נושא תוכלו למצוא קישורים לספרים 

  נוספים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
  
ם באוניברסיטה הפתוחה יקבלו הנחה בכל קנייה של טודנטיס

  חומר לימוד בהציגם תעודת סטודנט. 
  

לאחר בו חל שינוי בחומר הלימוד, שסטודנטים החוזרים על קורס 
שלמדו אותו בפעם הראשונה, יקבלו את חומר הלימוד המלא 

 ללא תשלום נוסף.  בקורס

סטודנטים שקיבלו יחידות לימוד במהדורה זמנית, יוכלו לרכוש 
עם הצגת , 50%את היחידות במהדורתן הסופית בהנחה של 

  אישור על לימודיהם בקורס. 
  
  : בלמדא עות המכירהש

   16:00-09:00  ה- אימים  
  
  ; 09-7780623פקס: ; 09-7781845: ל'ט

  lamda@openu.ac.il :דוא"ל
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  למרכז מחסנים והפצהפניות   1.10 
מרכז מחסנים והפצה מטפל במשלוח חומר הלימוד לסטודנטים. 

  ביחידות לימוד ובערכות לימוד. חסרלפנות למרכז בקשר  יש

  15:30-08:30בין השעות  ,ה-בימים א  שעות הקבלה:
  11:30-08:30בין השעות  ,בימי ו  

ית האוניברסיטה הפתוחה יבקרממוקם מרכז מחסנים והפצה 
יש לתאם מראש את ההגעה  .1דרך האוניברסיטה ברעננה, 
לבירורים  .09-7781310 :או בפקס 09-7781300 :בטל' ,למחסן

מוקד באמצעות לפנות גם אפשר בנושא משלוח ערכת הלימוד 
  .*3500או  09-7782222 :פניות והמידע, בטל'ה

  הדרכה הייעוץ והפניות למערך   1.11
  ללימודים אקדמיים

למידע ולייעוץ כללי הזקוקים  באוניברסיטה הפתוחה סטודנטים
או להדרכה אישית, מוזמנים לפנות  המשך לימודיהםלשם 

  , בימים ללימודים אקדמייםישירות למערך הייעוץ וההדרכה 
או באתר , 09-7781099 :'בטל ,16:00-08:30ת בין השעו ,ה-א
  בכתובת: ללימודים אקדמייםהדרכה הייעוץ וה

 http://www.openu.ac.il/counseling/general_counseling.html  

  .ללימודים אקדמייםייעוץ והדרכה  , ראופרטים נוספיםל

מוזמנים לפנות ישירות למוקד המתעניינים מתעניינים בלימודים 
וייעוץ ללימודים אקדמיים. אפשר כדי לתאם מועד למפגש מידע 

או  09-7782222*, 3500לפנות למוקד המתעניינים בטלפונים 
 .אתר המתענייניםלהיכנס ל

  

   פניות למחלקות האקדמיות  1.12
  ייםהאקדמ ולדיקנט הלימודים

בדואר  יש לפנות של האוניברסיטה למחלקות האקדמיות
  בטלפון או בפקס, לפי הטבלה שלהלן. ,בדואראלקטרוני, 

  דוא"ל  פקס  טלפון  חלקהמ

יסטוריה, ה
פילוסופיה 

ומדעי 
 היהדות

09-7781408 
09-7781395 

09-7781416 history@openu.ac.il
 

פרות, לשון ס
 ואמנויות

09-7781990 
09-7781159 

09-7780671 arts@openu.ac.il

ניהול 
  וכלכלה

09-7781888 
09-7781931 
09-7781890 
09-7781948 
09-7781892 
09-7781505

09-7780668 economics@openu.ac.il

סוציולוגיה, 
  מדע המדינה
 ותקשורת

09-7781727 
09-7781737 

09-7780660 sociology@openu.ac.il

ינוך ח
  ופסיכולוגיה

09-7781466 
09-7781474 
09-7781475 
09-7783357 

09-7780632 psychology@openu.ac.il

דעי הטבע מ
והחיים

09-7781746 
09-7781747 

09-7780661 science@openu.ac.il

 מתמטיקה
מדעי 

  המחשב
תעשייה 
 וניהול

09-7781417 
09-7781219 
09-7781220 
09-7781219 
09-7781417 

09-7780631 
09-7780605 

  
  

09-7780605 

math@openu.ac.il
cs@openu.ac.il

 

industrial_eng@openu.ac.il 

יחידה ה
 לאנגלית

09-7781143 09-7780601 english@openu.ac.il 

  

יש לפנות  ,אחת יה נוגע ליותר ממחלקה אקדמיתינושא הפנ אם
  בדואר אלקטרוני שכתובתו: האקדמיים דיקנט הלימודיםל

 dicanat@openu.ac.il 
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נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) דורית ביניש.  –נגידה  
   .הנגידה מכהנת כיו"ר מועצת האוניברסיטה

של  קומהמאת  אלמד. מלרוטשיעקב י דרלו – הלנגידה שנהמ
  . עדרהיהב הידגהנ

של ה ממלא את מקומ. ורגבגינז ברהם' אפופר – הגידהנן סג
  . העדר המשנה לנגידובהי עדרהה בהיידהנג

 דעומיושב ראש הוועד המנהל ס. אבל אבז – המנהלהוועד  "ריו
  . המנהלש הוועד אבר

"ר ויעומד בראש האוניברסיטה,  הנשיא. צרמ קובי' פופר – יאנש
  .האקדמי ויו"ר מועצת הסגל הסנאט

המשנה . אביעד חפץופ' פר – מייםקדא יםשיא לענייננל משנה
האקדמיים של לעניינים אקדמיים, מופקד על העניינים נשיא ל

המשנה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא.  האוניברסיטה
   נשיא לעניינים אקדמיים ימלא את מקום הנשיא בהיעדרו.ל

המנכ"ל מופקד על העניינים המינהליים . עמית שטרייט – מנכ"ל
  של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא. 

דיקן  .ציון עראקי קלורמן-פרופ' בת – דיקן הלימודים האקדמיים
על הטיפול בכל הנושאים הקשורים  הלימודים האקדמיים ממונה

-להוראה וללימודים באוניברסיטה הפתוחה ברמה כלל
  מחלקתית.-אוניברסיטאית ועל

 .טילבנזור-רה גוריש' פורפ – למידה פיתוח וטכנולוגיותהדיקן 
על הפיתוח של קורסים  ממונהפיתוח וטכנולוגיות למידה הדיקן 

טכנולוגיות  אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה תוך שימוש במגוון
  .מידע חדישות

דיקן המחקר ממונה על הטיפול  .מנור מנדלפרופ'   – מחקרהדיקן 
  בכל הנושאים הקשורים למחקר באוניברסיטה הפתוחה.

 עזר-פרופ' יהודית גל  – יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי

  מועצת האוניברסיטה 
א הרשות העליונה של הי, הידגנשה הארוב, צהועהמ

נשיא כל סמכויות האוניברסיטה.  ולה מסורותהאוניברסיטה 
במועצה  חבריםים קדמיים אלעניינלנשיא  והמשנההאוניברסיטה 

  .םדיתפק ףתוקמ

  חברי מועצת האוניברסיטה 
  ו"רי –ניברסיטה) אוה תידנג( השופטת בדימוס דורית ביניש

  ) הה לנגידנשמה( דלעקב רוטשיי דרול
  )הן הנגידגס( גרובברהם גינזא' פורפ
  אוניברסיטה)ה אישנ( צרמ קובי' פורפ
  לעניינים אקדמיים) נשיאל משנה( אביעד חפץ' פורפ
  אבלס באז

  פרופ' אריה אלטמן
 שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) עדנה ארבל

  פרופ' רות ארנון
  בלומברג דוד

  דן ברנע
  אוסוסקין-אלישבע ברק )בדימוס(השופטת 
  הר-גילה בן

 פרופ' יוסף ג'בארין

  כרמית גיא
  עזר-פרופ' יהודית גל

  דב גלבוע
  אורי גלילי

  דולר עדלי
  יעקב דנון

  פרופ' דוד הראל
  שלמה הנדל

  פרופ' תמר הרמן
  יובל וגנר

 לורד הארי וולף
  ייסו אלריא עו"ד

  זר- עוזי ורדי
  פרופ' יוסף ורבין

  ס חורבומע
  ח'מאיסי םפרופ' ראס
  סוזי יוגב

  פרופ' מוסטפא כבהא
  פרופ' זאב לוין

  גליה מאור
  לורד קלאוס מוזר

  אינאס סעיד
  אריה סקופ

  ור פריד תרא
  פרופ' מרדכי קרמניצר

  פרופ' סוניה רוקס
  פרופ' שרה סטרומזה

  רות שלגיפרופ' 
   מאיר שמגר )בדימוס( נשיא בית המשפט העליון

   יעזר שמואלילא
  פרופ' אניטה שפירא

  יצחק תורג'מן
  

 משקיפים
  קנת אברמוביץ

  בנימין טנדובסקי
 מעין מור

  אינגבורג רעננערט

   המנהלהוועד 
אחראי על התוויית מדיניות המוסד, קביעת הוועד המנהל 

תאגידי של המוסד, וכן -האסטרטגיה, פיקוח  על המבנה הארגוני
על ניהול ענייני המוסד ונכסיו. המועצה בוחרת את הוועד המנהל 
מבין חבריה, והוא יהיה אחראי בפניה לפעולותיו. המועצה תבחר 

  את יושב ראש הוועד המנהל ואת ממלא מקומו.

   המנהלועד חברי הו
  יו"ר –אבלס  אבז
  ה)טרסיבוניהא אי(נש צרמ קובי' פורפ

  לעניינים אקדמיים) נשיאמשנה ל( אביעד חפץפרופ' 
   מר דן ברנע

  תמר הרמןפרופ' 
  ריאל וייסא עו"ד

  זר- עוזי ורדי
  ס חורב ומע

  סוזי יוגב
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  פרופ' שרה סטרומזה 
  מרדכי קרמניצרפרופ' 

  פרופ' רות שלגי

   כספיםהועדת 
  יו"ר –אבלס זאב 

  דב גלבוע
  זר- עוזי ורדי

  גליה מאור

   ביקורתהועדת 
  יו"ר – אורי גלילי
  שלמה הנדל
  עמוס חורב

  יצחק תורג'מן
  רו"ח עופר אלקלעי מבקר הפנים:

  ועדה לבחירת עמית כבוד 
 יו"ר – נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) דורית ביניש

  פרופ' קובי מצר
  פרופ' אביעד חפץ

  המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגרנשיא בית 
  זאב אבלס 

  עו"ד אריאל וייס

   סנאט
הוא הגוף האקדמי העליון האוניברסיטה,  נשיא ואשבר, והסנאט

של האוניברסיטה. הסנאט אחראי על קביעת סטנדרטים 
אקדמיים, והוא ישקוד על שמירת רמתה של הפעילות האקדמית 

האקדמי ותכניות של האוניברסיטה, במיוחד רמתם של הסגל 
   הלימודים האקדמיים, ויתווה את תכניות הפיתוח האקדמיות.

  הסנאטחברי 
  יו"ר  –אוניברסיטה ה יאנש, צרמ קובי' ופפר

  גוריון-אוניברסיטת בן ,פרופ' איסמעיל אבו סעד
  אביב- פרופ' יאיר אהרונוביץ, אוניברסיטת תל

  ילון, האוניברסיטה הפתוחהד"ר יובל א
  האוניברסיטה הפתוחהד"ר גיל אלון, 

  פרופ' רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית
  פרופ' דפנה אפרת, האוניברסיטה הפתוחה

  ארליך, האוניברסיטה הפתוחה ציפי פרופ'
  רונית בוגלר, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'

  ניברסיטה הפתוחהואה, םורמ-ות בייטר' פורפ
  ד"ר גליה בנזימן, האוניברסיטה הפתוחה

  אל, האוניברסיטה הפתוחה- ד"ר רונן בר
  לבב, האוניברסיטה הפתוחה-אבריאל בר פרופ'

  ד"ר ציפי ברגר, האוניברסיטה הפתוחה
  פרופ' ענת ברנע, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר ריקה גונן, האוניברסיטה הפתוחה

  חהתויטה הפרס, האוניבטילבנזור- רה גוריש' פורפ
  האוניברסיטה הפתוחהזר, ע-ית גלדויה' פורפ

  ד"ר נורית גרונאו, האוניברסיטה הפתוחה

  ניצה גרי, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'
  אמיר הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'

  ד"ר מיכל הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר טלי היימן, האוניברסיטה הפתוחה

  "ר טל הסנר, האוניברסיטה הפתוחהד
  תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה פרופ' 

  , האוניברסיטה הפתוחהסמןוי רוניתד"ר 
  יוסף ורבין, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'

  ד"ר ורדה וסרמן, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר ערן חיות, האוניברסיטה הפתוחה

  פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה
  פרופ' אביעד חפץ, האוניברסיטה הפתוחה

  רד, האוניברסיטה הפתוחהע-ד"ר ענבל טובי
  תמיר טסה, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'
  יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'
  מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'

  ד"ר אבנר כספי, האוניברסיטה הפתוחה
  פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר עידו לויתן, האוניברסיטה הפתוחה
  פרופ' דוד לורנץ, האוניברסיטה הפתוחה

  לרנר, האוניברסיטה הפתוחהד"ר ענת 
  מיכאל לנגברג, האוניברסיטה הפתוחה  פרופ'

  ד"ר ישי לנדא, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר מתי מאיר, האוניברסיטה הפתוחה 
  ד"ר יעל מונק, האוניברסיטה הפתוחה

  ז מוסטיגמן, האוניברסיטה הפתוחהד"ר ר
  מנור, האוניברסיטה הפתוחה-אופיר מינץד"ר 

  מנור מנדל, האוניברסיטה הפתוחה  פרופ'
  מעוז, האוניברסיטה הפתוחה- ד"ר עדיה מנדלסון

  ד"ר ישי מעוז, האוניברסיטה הפתוחה
  אביב-פרופ' חנה נוה, אוניברסיטת תל

  טוב, האוניברסיטה הפתוחהזאב נו פרופ'
  אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'

  ד"ר ענבל עופר, האוניברסיטה הפתוחה 
  רם עשת, האוניברסיטה הפתוחהפרופ' יו

  , האוניברסיטה הפתוחהקלורמןציון עראקי -בת פרופ'
   , האוניברסיטה הפתוחהד"ר אלעד פארן
  אביב-אוניברסיטת תל ,פרופ' מנחם פיש

  גוריון-פרופ' נאוה פליסקין, אוניברסיטת בן
  ד"ר יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה
  פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה

  זאב רוזנהק, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'
  אביב- גולדרייך, אוניברסיטת תל- פרופ' דנה רון

  סוניה רוקס, האוניברסיטה הפתוחה פרופ'
  ד"ר עפר ריעני, האוניברסיטה הפתוחה

  ד"ר איגור רכינוב, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה

  הפתוחהפרופ' שלמה שובאל, האוניברסיטה 
  ד"ר מרדכי שורץ, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר נעם שנטל, האוניברסיטה הפתוחה

  ד"ר דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה
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  הסנאטועדות המשנה התחומיות של  
  ועדת המשנה למדעי הרוח   

  ישי לנדאד"ר יו"ר:   
  ועדת המשנה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי הרוח  

  יו"ר ד"ר ישי לנדא  
  המשנה לספרות, לשון ואמנויות ועדת  

  האוזר- יו"ר ד"ר תמי עמיאל  
  ועדת המשנה למתמטיקה ולמדעי המחשב 

 דוד לורנץ פרופ' :יו"ר  
  ועדת המשנה למדעי הטבע והחיים 

 ד"ר עפר ריעני :יו"ר  
  ועדת המשנה למדעי החברה 

 ד"ר דניס שרביטיו"ר:   
  ועדת המשנה לניהול ולכלכלה 

 שורץ מרדכייו"ר: ד"ר   
   ,תקשורתלמדע המדינה ולועדת המשנה לסוציולוגיה 

 פרופ' יגיל לוייו"ר:   
  ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה 

  ד"ר נורית גרונאו :יו"ר  
  ועדת המשנה לאפיקי מעבר  

  אביעד חפץפרופ' יו"ר:   
  

  ועדות -תת
  ועדה להכרה בלימודים קודמים   
  ד"ר גליה בנזימןיו"ר:    

  
הוועדה להכרה בלימודים קודמים מטפלת בבקשותיהם של 

במסכת לימודים מלאה מבקשים הכרה הסטודנטים ומתעניינים, 
למדו וסיימו בהצלחה באוניברסיטה או במוסד  או חלקית אותה

 מטפלת להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. כמו כן, הוועדהאחר 
סגרות ספר, במכללות ובמ בבקשות להכרה בלימודי תעודה בבתי

טכנאים, הנדסאים,  (כגון בקשות מצדלהכשרה מקצועית 
. ההכרה בלימודים )לבורנטים, מורים, אחיות, רואי חשבון ועוד

ניתנת על בסיס קורסים  ינהמכלול ההכשרה וא בורע נשקלתאלו 
  בודדים.

  
ד"ר דיאמנטה בנסון, ד"ר רונן חיים, - ד"ר יאיר בןחברי הוועדה: 

 ד"ר ישיד"ר אבנר כספי, "ר ברוך זיו, בראל, ד"ר טלי היימן, ד
  טל מקובסקי, ד"ר אלעד פארן, ד"ר אילנה קופמן,  פרופ'לנדא, 

ד"ר נעם טוב, -ד"ר נפתלי שםד"ר דוד רביע, ד"ר מרדכי שורץ, 
  שנטל

  
  ועדה לאישור תכניות לימודים 

  מנור-ד"ר אופיר מינץיו"ר:   
  

תחומית, הבוחנת -ביןהוועדה לאישור תכניות לימודים היא ועדה 
את מכלול לימודיו של כל סטודנט ובודקת האם נתמלאו כל 
הדרישות לתואר המבוקש. הוועדה בודקת כל תכנית לימודים 

הסטודנט ומחזירה אותה לסטודנט  ידיל שנבנית ומוגשת ע
בצירוף אישור שהתכנית התקבלה ואושרה כתכנית לימודים 

חיותיה לתיקונים. תוקף לתואר המבוקש או בצירוף הערותיה והנ
לא אישורה של להאישור הוא לחמש שנים מיום האישור. 

  לא מוענק תואר בוגר אוניברסיטה. ,הוועדה

  
-ד"ר אילן בן, (סגנית יו"ר הוועדה) חברי הוועדה: ד"ר ציפי ברגר

  ד"ר ערן חיות, פרופ' יוסף ורבין, ד"ר דיאמנטה בנסון, עמי, 
  מעוז, ד"ר ישי מעוז, -סוןד"ר עדיה מנדלפרופ' יגיל לוי, 

  ניסר, -ד"ר שרה קאהן ד"ר אלה צור,ד"ר איריס סולימני, 
   הד"ר גתית קו

  
  ועדת המשמעת 

הממונה על  :ועדת המשמעת מורכבת משלושה חברי ועדה
אנשי אחד מבין ה – םהמשמעת שהוא חבר סגל אקדמי ושני סגני

. תוחהפניברסיטה ההסגל של האוניברסיטה והשני סטודנט באו
המוגשות כנגד סטודנטים שעברו, תפקיד הוועדה לדון בתלונות 

  לכאורה, עבירות משמעת. 
  

  יובל אילוןד"ר : ועדת משמעת יו"ר
   רוזנהקזאב אב בית הדין לערעורים: פרופ' 

  רכזת ועדת משמעת: מיטל צוקרון
ד"ר רמדאן אבו עקלין, (לסירוגין) מטעם הסגל:  הוועדהחברי 

ליבוביץ, - עמי, יוליה ברשדצקי-בן ורג, ד"ר אילןד"ר סינתיה אדנב
  עו"ד עידו לשם, ד"ר נורית גולדמן, רו"ח עו"ד שגיא גרשגורן, 

, ד"ר אלה צורד"ר רז מוסטיגמן, חזי נוימן, ד"ר מחמד מסאלחה, 
  רו"ח יעקב שקולניק

מוטי בוזגלו,  (ברוטציה) מטעם הסטודנטים: חברי הוועדה
  יורם גלילי, פנחס טננבאום,  גולדשטיין,דביר חיים, - אברהם בן

   שי יוז, רביע עלג'מאל

  האקדמי מועצת הסגל
היא גוף אקדמי הכולל את כל חברי הסגל הסגל האקדמי ת עצמו

ל האוניברסיטה ואת נשיא האוניברסיטה וסגנו לעניינים הבכיר ש
אקדמיים. על מועצת הסגל האקדמי לייעץ בתחום האקדמי, והיא 

ותיה ואת הצעותיה באמצעות הנשיא למוסדות תגיש את המלצ
  האוניברסיטה, לפי העניין.

  
  

   האקדמי חברי מועצת הסגל
  ר"וי –אוניברסיטה) ה יאנש( צרמ קובי' ופפר

  מזכיר מועצת הסגל האקדמי  –ד"ר גיל אלון 
  ד"ר אלכסנדר אוסוויאצוב

  ד"ר יובל אילון
  חוה אלדוביד"ר 

  נה אפרתפד פרופ'
  ד"ר נוגה אפרתי
  ד"ר שרון אריאלי

  ארליך ציפי פרופ'
  רונית בוגלר פרופ'

   םורמ-בייט תרו' פורפ
  ד"ר אינה בלאו
  ד"ר גליה בנזימן

  דוד-ד"ר ענת בן
  חיים-ד"ר יאיר בן
  יהודה- ד"ר גל בן

  קרעי- ד"ר דיאמנטה בנסון
  לבב-אבריאל בר פרופ'

  ד"ר לאוניד ברנבוים
  ת ברנענע פרופ'

  ד"ר דרור גולדברג
  גונןד"ר ריקה 

   טילבנזור- רה גוריש' פורפ
  רזע-הודית גלי' פורפ

  ד"ר שוני גלבוע
  ד"ר נורית גרונאו

  ניצה גרי פרופ'
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  פרופ' יהונתן גרנות 
  אמיר הורוביץ פרופ'

  ד"ר טלי היימן
  ד"ר דפנה הירש
  ד"ר טל הסנר

  ר הרמן מת פרופ'
  ד"ר צחי וייס

  סמן"ר רונית ויד
  ד"ר ורדה וסרמן

  סף ורביןוי פרופ'
  קובו-עינת חזקניד"ר 

  ד"ר ערן חיות
  אביבה חלמישפרופ' 

  פרופ' אביעד חפץ
  ערד-ד"ר ענבל טובי

  תמיר טסה פרופ'
  יואב יאיר פרופ'
   כבהא מוסטפא פרופ'

  ד"ר אבנר כספי
  פרופ' יגיל לוי
  ד"ר עידו לויתן

   דוד לורנץ פרופ'
  ד"ר אינה לייקין

  פרופ' מיכאל לנגברג
  ד"ר ישי לנדא
  ד"ר ענת לרנר

  מתי מאיר ד"ר
  ד"ר אלכסנדרה מאירי

  ד"ר יעל מונק
  מנור-ד"ר אופיר מינץ
  פרופ' גיא מירון
  ד"ר נורית מלניק
  פרופ' מנור מנדל

  מעוז- ד"ר עדיה מנדלסון
  ד"ר ישי מעוז

  טל מקובסקי פרופ'
  פרופ' זאב נוטוב

  ד"ר רוית נוסינסון
  ד"ר איריס סולימני

  אורן סופר פרופ'
  טייכלר-ד"ר יעל סלע

  ד"ר לוי ספקטר
  ד"ר ענבל עופר
  האוזר-ד"ר תמי עמיאל
   ד"ר עדי עמית

  ציון עראקי קלורמן-פרופ' בת
  פרופ' יורם עשת
  ד"ר אלעד פארן
  ד"ר נתנאל פישר
  ד"ר ערן פישר

  ד"ר רעות צרפתי
  ניסר -ד"ר שרה קאהן
  ד"ר יורם קלמן
  ד"ר אור קרסין

  ברגי וטמ פרופ'
  זאב רוזנהק פרופ'

  ניה רוקסוס פרופ'
  ד"ר עפר ריעני

  ד"ר איגור רכינוב
  ד"ר גדי שגיב

  ד"ר איריס שגריר
  ובאל ש למהש פרופ'

  רץד"ר מרדכי שו
  טוב-ד"ר  נפתלי שם
  ד"ר נעם שנטל

  ד"ר דניס שרביט
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  האוניברסיטה הפתוחה נשיא   

  20/  לשכת הנשיא

  20/  המחלקה להערכה

  20/  ולקשרי חוץ היחידה למשאבים

 20/   המבקר הפנימי

 נים אקדמייםילעני נשיאל משנה    כללינהל מי   

  20/  דיקנט המחקר

  20/  רשות המחקר

  20/  מכוני מחקר

  21/  במחקר קוד אתי

  21/  אופמופ

  21/  דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה

  22/  היחידה לפיתוח אקדמי

  בהוראהלשילוב טכנולוגיות  המרכז

  22/  שה"ם – מרחוק

  22/  דיקנט הלימודים האקדמיים

  22/  מינהלת דיקנט הלימודים

  23/  בהוראה לקידום מצוינותהמחלקה 

  23/  ללימודים אקדמייםהדרכה הוייעוץ המערך 

  23/  המחלקות האקדמיות

  23היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות / 

  23ספרות, לשון ואמנויות / 

  23ניהול וכלכלה / 

  24המדינה ותקשורת /  סוציולוגיה, מדע

  24חינוך ופסיכולוגיה / 

  25מתמטיקה ומדעי המחשב / 

  25מדעי הטבע והחיים / 

  25 / היחידה לאנגלית

  26/  דיקנט הסטודנטים

  26/  הספרייה

  26/  עובדי הוראהלקידום היחידה 

  

  26/  מינהל משאבי אנוש

  26/  כלכלההתכנון והמינהל 

  26מחלקת תכנון ותקציבים / 

  26מחלקת חשבות / 

  26/  מחלקת רכש

  26/  ות ובקרותיהיחידה למשפט

  26/  מחלקת ארגון ושיטות

  27/  בוהמחש מינהל

  27/  שירותי הוראה מינהל

  27/  המחלקה האדמיניסטרטיבית לשירותי הוראה

  27/  מרכז ההישגים הלימודיים

  28/  מרכז ההרשמה

  28/  מחלקת מרכזי לימוד

  28/  המחלקה לארגון בחינות

  28/  מוקדי מינהל שירותי הוראה

  29/  בית ההוצאה לאור

  29/  המחלקה לדוברות וליחסי ציבור

  29/  לשיווק ולפרסום המחלקה

  29/  הלוגיסטיקה מינהל

  29מדור תחבורה / 

  29/  המרכז הלוגיסטי

  29/  משק ונכסים ,בינויאחזקה,  מרכז

  30המחלקה לביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה / 

  30למדא / 

  30/  (מעל"ה) החוץ של האו"פמערך לימודי 

  30/  בית דניאל
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  נשיאה כתלש  
 יעקב (קובי) מצר: פרופ' נשיא

   אביעד חפץלעניינים אקדמיים: פרופ'  נשיאמשנה ל
  מנהל כללי: עמית שטרייט

  מלי גרניט: מנהלת לשכת הנשיא
   מישל מייזל: המשנה לנשיא לעניינים אקדמייםמזכירת 

  עוזרת אדמיניסטרטיבית למנכ"ל: מיכל עברי
  ת אקדמיתמזכירּו

  ליכטנשטיין-נאוה סגלהמזכירה האקדמית: 
  שובל - סגל בכיר: עדי ברמן תחוםראש 
  עינת הכהןסנאט ותכניות לימודים:  תחוםראש 

  לשכה משפטית
  עו"ד סלי בסוןהיועצת המשפטית: 

  לשכה המשפטית: עו"ד שרי שי  
  מנהלת הלשכה המשפטית: רנית דותן

  לאומיות- יוזמות בין
  לאומיות: ד"ר יורם קלמן-מנהל יוזמות אקדמיות בין
  טל-רכזת גלובליזציה: טליה בר

  עזר-יהודית גלפרופ'  :וויון מגדרילקידום ש יועצת הנשיא

  המחלקה להערכה
ערכה רכת המעוהפעלה של  חותפיממונה על  הקלחהמ

טה הפתוחה: ביצוע מחקרים וסקרים ומתן משוב באוניברסי
  ומידע המהווים בסיס לקבלת החלטות בכל רמות הארגון.

  
  ד"ר רלי בריקנר: חלקהאש המר
ד"ר אווה , דרגוי אתק, בהנה ח: קריםוס ריםקמח, הכרעה

  , רונית שגיא, עדי קליפרטלי סבירסקי, מיכל צוקרגוטרמן, 
  נטע נירשירי הול, מחקר:  רותעוז

  לי גדז': רכזת אדמיניסטרטיבית

   ולקשרי חוץ היחידה למשאבים
גיוס המשאבים לאוניברסיטה הפתוחה  היחידה אחראית על

ובעולם. במסגרת פעולותיה היא אחראית על  מתרומות בארץ
הקשר עם אגודות הידידים בארץ ובעולם, על אירוח תורמים ועל 

  .ארגונים יהודים בחו״לופיתוח קשרים עם 
  

  בועז נול : ראש היחידה למשאבים וקשרי חוץ
  חן- מנהלת גיוס משאבים בישראל: נעמי גורדון

  מנהלת קשרי קרנות: הריאט גימפל
  יוליה קרוניסמרכזת אדמיניסטרטיבית: 

  הפנימי רבקהמ
ידי הוועד המנהל של האוניברסיטה  המבקר הפנימי מונה על

הביקורת הפנימית, לפי המלצת ועדת ופועל בהתאם לחוק 
 הביקורת בהתייעצות עם נשיא האוניברסיטה.

 
  מבקר האוניברסיטה: רו"ח עופר אלקלעי

  
  
  
  
  
  

 יקנט המחקרד 
דיקנט המחקר אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים 

  למחקר באוניברסיטה הפתוחה. 
  

   מנור מנדלדיקן המחקר: פרופ' 

  רשות המחקר
פועלת לעידוד המחקר של כל חברי הסגל המחקר  רשות

ידי סיוע באיתור מקורות חיצוניים  באוניברסיטה הפתוחה, על
למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם. הרשות אחראית 

נהלי אחר הצעות המחקר שהוגשו דרכה וזכו ילמעקב הכספי והמ
רה ידי תמיכה ישי למימון. כמו כן, מקדמת הרשות מחקרים על

השתלמויות לצורכי מחקר ענקים, מלגות ומענקי באמצעות מ
  מקרן פנימית של האוניברסיטה הפתוחה.

  
ליד הרשות פועלת ועדת היגוי המורכבת מארבעה חברי סגל 

ידי הנשיא, ובראשה עומדת דיקן המחקר.  בכירים הממונים על
ועדת ההיגוי מופקדת על הפעילות האקדמית של הרשות, על 

י ההערכה של הבקשות המופנות חלוקת המשאבים ועל הליכ
למימון מהקרן הפנימית. האחריות לפעילות המנהלית של הרשות 

  נתונה בידי מנהלת הרשות.
  

  מנהלת הרשות: ד"ר דפנה אידלסון 
  מנור מנדלפרופ'  :ועדת ההיגוייו"ר 

  , רונית וייסמן, ד"ר ד"ר נורית גרונאו חברי ועדת ההיגוי:
   ד"ר גלית בנזימן

  : אוה פרימןאחראית למידעומתאמת מענקי מחקר פנימיים 
  תקציבאית: גלית שולמן

  מתאמת מחקר תכניות האיחוד האירופי: מיקה מור
  לולו-עוזרת אדמיניסטרטיבית : לירון בן

  מכוני מחקר
מדעית, מוסדית  גג קורת המשמשת מסגרת הוא מחקר מכון

אמפיריים , תאורטיים ובנושאים בסוגיות למחקר ומעשית
גומלין , וקשרי שונים, חוצי מחלקות דעת בתחומי ויישומיים

לימוד  פעולה, ושיתוף הפריה הדדית ביניהם. המכונים מאפשרים
ועם  חוקרים עם פעילויות וכן קיום שונות סוגיות של משותף
 .למחו"ו מהארץ מומחים

  
ועדת מכוני מחקר שמורכבת מארבעה חברי סגל בכירים מגבשת 
את המסגרת הכללית של התנהלות מכוני המחקר, בוחנת הצעות 
להקמת מכוני מחקר חדשים באוניברסיטה הפתוחה, מעריכה את 

  הפעילות של המכונים הקיימים ומעבירה המלצותיה להנהלה. 
  
  נדלמנור מ: פרופ' מכוני המחקר ועדת ר"יו

 ,אורה לימור, פרופ' יצחק דותן פרופ' :ועדת מכוני המחקר חברי
  פרופ' תמר הרמן

  
  מחקר: מכוני פועלים כיום שלושה הפתוחה באוניברסיטה

 פרופ'בראשות  למידה בטכנולוגיות חדשנות לחקר המרכז 
  ניצה גרי

 בראשות  לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה המכון  
  ד"ר ורדה וסרמן

 ומוסלמים  נוצרים יהודים, בין היחסים לחקר המכון
 קלורמן עראקי ציון-פרופ' בת בראשות
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  למידהטכנולוגיות ב חדשנותחקר למרכז ה 
המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה הוא גוף מחקר של 

טכנולוגיות חדשניות ושילובן   המתמקד בבחינת  האוניברסיטה,
בתהליכי הוראה ולמידה באקדמיה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה 
בפרט. המרכז הנו קונסורציום של מרצים מהמחלקות השונות 
באוניברסיטה הפתוחה והוא פועל לעידוד מחקרים של חברי סגל 

ת טכנולוגית. האוניברסיטה ושל תלמידיהם שעניינם בחדשנו
מרכז המחקר מקיים פעילות אקדמית שוטפת במסגרת ימי עיון, 
 כנסים וסמינרים, ומקיים קשרים עם מרכזי מחקר דומים בעולם.

  
   ניצה גרי פרופ'ראש המרכז: 

  ורוד-ד"ר ורד זילבר :מחקר תעמית
מייסד ( פרופ' יורם עשתניצה גרי (יו"ר),  פרופ': ההנהלהחברי 

ורוד, - ד"ר אינה בלאו, ד"ר ורד זילבר, )וראש המרכז הקודם
  אלחסיד-דנה טלע, יורם קלמןד"ר ד"ר אבנה כספי, 

יהודה, - ד"ר גל בן(יו"ר),  רונית בוגלר פרופ'חברי ועדת המחקרים: 
  עי, ד"ר רלי בריקנר, ד"ר טל הסנרקר- בנסוןד"ר דיאמנטה 
  הילה אלפסימזכירת המרכז: 

 ים, מוסלמיםהמכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצר
מתמקד המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים 

השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על  בחקר
מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת 
העתיקה ועד לזמננו. פעילויות המכון ומחקרי חבריו עוסקים 

- דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין- ביחסים הבין
תיה לאומיות מחד, ולהבנת תולדו-חברתיות ובין-תרבותיות, בין

של כל תרבות בפני עצמה מאידך. במסגרת פעילויותיו, המכון 
לאומיים -נותן חסות לקבוצות מחקר, מקיים ימי עיון וכנסים בין

  לחוקרים ולסטודנטים מצטיינים. מענקי מחקרומעניק 
   

  ציון עראקי קלורמן -פרופ' בת :ראש המכון
, )האוניברסיטה הפתוחה( פרופ' מוסטפא כבהא ההנהלה:חברי 

 ), פרופ' שרה סטרומזההאוניברסיטה הפתוחה( ישי לנדאד"ר 
-אוניברסיטת תל( ), פרופ' מנחם פישהאוניברסיטה העברית(

  )אביב
  אורי קלט :הפעולות האקדמיות מנהל

- ד"ר טלי ארטמןד"ר יובל אילון, פרופ' דפנה אפרת,  :חברי המכון
ירית דרור, ד"ר א- פרופ' סלביה ביז'אוי, ד"ר אבישי בן פרטוק

אלוש, ד"ר דפנה -לבב, ד"ר זהר הדרומי-בק, ד"ר אבריאל בר
הירש, ד"ר מאשה הלוי, פרופ' מוטי זלקין, פרופ' אביבה 

ד"ר ישי לנדא, פרופ' אורה לימור, חלמיש, פרופ' חנה טרגן, 
ד"ר סנדרה מאירי, ד"ר יעל מונק, ד"ר אופיר ר מתי מאיר, ד"

, ד"ר רבקה ניר, ד"ר לוי ספקטר, מנור, פרופ' בני נויברגר-מינץ
  פרופ' סוניה רוקס, פרופ' מוטי רגב, ד"ר אילנה קופמן, 

  פרופ' גלילי שחרד"ר אורית רמון, ד"ר טל שובל, 

 לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברההמכון 
תו לקדם תחומי שמטר-הוא מרכז בין מדיניות לניתוחמכון ה

ריים ויישומיים אורטיים, אמפימחקר בסוגיות ובנושאים ת
הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין 
תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה 
תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל 
פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. המכון מעודד 

הישראלי או במקרים אחרים,  מחקרים המתמקדים במקרה
בוחנים את הממדים מחקרים השוואתיים, ומחקרים ה

לאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה. המכון -ןהגלובליים והבי

לאומיים ומקומיים, מפרסם סדרת -ןכנסים בימארגן סמינרים ו
  ניירות עבודה, ומספק סיוע מחקרי לחבריו.

  
 ורדה וסרמן ד"רראש המכון: 

 , ד"ר יעל מונק, פרופ' יגיל לוי, ד"ר ניסים כהןחברי ההנהלה: 
  ד"ר יורם קלמן

 , ד"ר יובל ארבלאשל, -ד"ר אמית אביגור חברי המכון:
אל, -, ד"ר רונן ברפרופ' רונית בוגלר, חיים-פרופ' אביעד בר
ד"ר ריקה , פרופ' אביבה גבעד"ר אינס גבל,  יצחק ברקוביץ',

, ד"ר ענת הרבסט, ד"ר אריה גרוניק, ד"ר תמי הופמן, גונן
 , ד"ר יוסי טובול, ד"ר ורדה וסרמן, פרופ' תמר הרמן
, ד"ר ישי מעוז, פרופ' יגיל לוי, ד"ר גל לוי, ד"ר ניסים כהן

  , ד"ר נתנאל פישר, פרופ' חיים פאלק, פרופ' בנימין נויברגר
, פרופ' יורם קירש, ד"ר יורם קלמןד"ר דנה גרוסוירט קחטן, 

   ד"ר מרדכי שורץ ,פרופ' זאב רוזנהק ד"ר אור קרסין,

  קוד אתי במחקר
 כללי האתיקהפי  מתנהל עלחקר באוניברסיטה הפתוחה המ

האתיקה המוסדית הנהוגים באוניברסיטאות בארץ ובעולם. ועדת 
עוסקת במגוון נושאים וסוגיות המתעוררות בהקשר למחקרים 
שונים, ובהם ההגנה על כבודם ופרטיותם של נחקרים (אישור 

של ניגוד  מניעת מצבים ,שאלונים, סקרים, שימוש בנתונים, ועוד)
- אתיקה משניותועדת האתיקה המוסדית וועדות  עניינים, ועוד.

דה, אחראיות למתן אישורי אתיקה לביצוע תחומיות הפועלות בצִ 
  מחקרים המבוצעים באוניברסיטה הפתוחה.  

  
  ד"ר ענבל טובי ערד :האתיקהועדת יו"ר 

 , פרופ' רונית בוגלר, זאב רוזנהק פרופ' :ועדת האתיקהחברי 
  ד"ר ריקה גונן, ד"ר עדיה מנדלסון מעוז, ד"ר ענת לרנר

   אופמופ
חברה להעברת טכנולוגיות בבעלות  היאאופמופ בע"מ, 

במהלך פעילותה של האוניברסיטה נוצר  האוניברסיטה הפתוחה.
ידע חדש, המהווה קנין רוחני. בהיותה מוסד אקדמי לתועלת 

רסיטה שידע חדש כאמור, שהינו בעל הציבור, מעוניינת האוניב
פוטנציאל מסחרי, ינוצל לטובת החברה והמשק ואף יניב 
לאוניברסיטה הכנסות שתשמשנה לקידום מטרותיה. להשגת 
מטרה זו, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור יועמד 

ה, לשם ניצולו לתועלת החברה. אופמופ פועלת ילרשות התעשי
  יה ולמשק.ישלמסחור והעברת הידע לתע

  
  מנכ"לית החברה: ד"ר דפנה אידלסון

  

 דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה  
היחידה לפיתוח  דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על

 המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שה"ם). אקדמי ועל

  בין הנושאים שבטיפול דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה:

  הפיתוח לקורסים האקדמיים ובקרתם קביעת יעדי;  
   שיפור וייעול תהליכי הפיתוח משלב הצעת הקורס ועד סיום

  ;הפיתוח
  גיות מידע בפיתוח ובהוראה עיצוב מדיניות השימוש בטכנולו

  ;אקדמית
  ות בנושא ספרים דיגיטליים זיהוי כיוונים עתידיים לטכנולוגי

  ;ואחרים
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   ים: דפוס, וידאו, צעים שונהעשרה של מגוון הקורסים באמ
  .תוכנות ולומדות

  
  רוזנבליט -פרופ' שרה גורידיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה: 

  לארה שטיינברגוטכנולוגיות למידה:  דיקן פיתוחראש לשכת 

   אקדמי וחיתלפ דהחיהי
לתהליכי הכתיבה, ילויות הקשורות עפה לכאחראית על  הדחייה

לימודים וקורסים  של תכניותוהעדכון ההפקה  ,הבקרה
ת עד תווח תלבלקם ייועצל ייהנהשאר: פות בין ללואקדמיים, הכ

 חומרילי לימודים ועל מסלוות להצע הצעות קורסים, על על
לימוד; התקשרות חוזית עם כותבי קורסים ומתרגמי ספרים 

קב אחר לוחות זמנים; ; מעםרמיהגו לכל םלותשה וניהול סדרי
 שנהמם; ריכוז פעילותן של ועדות העדכון מאגרי המידע על קורסי

 רימחו לה שכעריתרגום ולל תחראיא ידהחיות. כמו כן, היתחומה
ת ומטפל ורלמידה, מתאמת את תהליכי הפקתם בהוצאה לאה

  של זכויות יוצרים.ם בנושאי
  
  מילי פריחידה: ד"ר יה שאר

   ענת יהלוםרכזת אדמיניסטרטיבית: 
  דגןרכזת המחשוב המחלקתי (מניפ"ה): רבקה 
  שני -רכזת ועדות המשנה התחומיות: דנה חיות

 , סיוון דגנינגה אוסטראקדמית: הוהבקרה  הבכתיהת ורכז
  איילת יונאני :רכזת תשלומים

   דינה נוסבאוםרגום וההפקה: תה, הכירי העיכתהל תהלמנ
  רוט מיכל: אחראית הדפסות חוזרות

 נגה אוסטרעוזרת לענייני הפקה: 
ד"ר איה  גפני,-עורכים: אפרת אבינרי, רוני אמיר, ענת אראל

ברסקי, יהודית גוגנהיימר, יוליה גלפרין, אדי זילצר, - אלישב
חן פירסט, -ד"ר זהר כוכבי, חמוטל לרנר, שלומית עוזיאל, בת
  לביא-ליהי קאופמן, אהובה קרן, ישראל רונן, רקפת שכנר

  כץ-עדי גילגון: םצריוי תיוזכול רודמהמנהלת 
צוות המדור לזכויות יוצרים: אביעד אלברט, מיכל גוטפריד, פזית 

 שורץ, דנה קנובלר, נינה איזנקרפט, עדי רשף-שני
  

  ה"םש –מרחוק  הארוהת ביווגוללשילוב טכנ זרכהמ
שם לו ליעד לתרום לשמירת  מרכז שה"ם באוניברסיטה הפתוחה

בהוראה האו"פ בתחום שילוב הטכנולוגיה ל מעמדה המוביל ש
מרחוק; לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה וחומרי הלימוד 
ולהתאימם לעידן הדיגיטלי; לפתח תובנות ומודעות בדבר 
הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באו"פ; 

באמצעות  להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה לכלל הציבור
ז שה"ם בכמה לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכ .טכנולוגיה

  ערוצים:
   להקים  המאפשרת באינטרנטסביבת למידה  והפעלה שלפיתוח

תהליכי הוראה ולמידה אתר לכל קורס, לקיים באמצעותו 
  ;כל השותפים ללמידהבין מהירה ויעילה  מקוונים ותקשורת

   העמדת תשתית טכנולוגית לשם קיום חלופות למפגשי הנחיה
מפגשי הנחיה חיים המועברים באמצעות  –פנים -אל-פנים

מערכות טכנולוגיות מתקדמות מאולפני הווידאו של 
  האוניברסיטה הפתוחה אל מחשבי הסטודנטים; 

  פיתוח והפקה של חומרי לימוד דיגיטליים עשירי וידאו 
תים מחליפים את ספרי עשירים ולעואודיו,  המשלימים, מ

 הלימוד המודפסים;
   ,איתור טכנולוגיות חדשות וגישות פדגוגיות חדשניות, בחינתן

  ;מערך ההוראה והלמידהב והטמעתןניהול ניסויים לגביהן, 

   הדרכת אנשי סגל ההוראה אשר מיישמים טכנולוגיות שונות
במסגרת הוראת הקורסים, הטמעתן של הטכנולוגיות 

     .בִקרבם, ותמיכה בהם
המרכז כולל ארבע יחידות, ובהן פועלים מומחים פדגוגיים 
י ומעצבי למידה, מתכנתים, אנשי סיסטם ובדיקות תוכנה, טכנא

 וידאו וקול, ומומחי אינטראקטיב.
  

  אלחסיד-ראש שה"ם: עדנה טל
  מינהלה: הילה אלפסי

  היחידה הפדגוגית: עפרה הנמן מנהלת 
  היחידה הטכנולוגית: איתי הראבן מנהל 
   אודי עוזיחידת וידאו ואולפנים: מנהל 
  היחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים: אמיר וינר מנהל 

 האקדמיים הלימודיםט קנדי   
ים אנושהל הטיפול בכל ע הנמומהאקדמיים הלימודים  טנקדי
מחלקתיים הקשורים ללימודים -אוניברסיטאיים והעל- כללה

 ודיםלימהקנט ידל פוטישב םושאינה ןביבאוניברסיטה הפתוחה. 
  : האקדמיים

  
  פועלותהשוטפת, שבמסגרתה  הארהות היומדינ וביצע 

  המחלקות האקדמיות.
  מתנהלים  שבמסגרתם התקנותו יםללהנהלים, הכ וביצע

  המחייבים את הסטודנטים במהלך לימודיהם.והלימודים 
  ממנה.חים לקם ווייש ראהוהה קרתב  
  הוראה במחלקות השונות.ה גלס והכשרה של כהדרה  
  ידה.ה בלמדרכהללימודים אקדמיים ו יעוץיהפעילויות  וזיכר  
  ולה עם המכללות והמוסדות שבהם פעף תוכללים לשיה וביצע

  ם.קיום קשר שוטף עמו האו"פנערכים לימודים של 
   טיפול בפניות של מוסדות חדשים להתקשרות עם

  האוניברסיטה.
  ריכוז הפעילות של ועדת המשמעת ושל בית הדין לערעורים.  
  "הוצאת עיתון אלקטרוני לסטודנטים "קצרים או"פטימיים.  
  
  קלורמן ציון עראקי-פרופ' בת: האקדמיים לימודיםה ןקדי
  דפנה שחקטרטיביים: סינימדים אינענילים דומהליקן די סגן
  רדכי ששוןמ: םיטנדיות סטונלפ םדיויקן הלימד רזוע

  עוזרת דיקן הלימודים לנושא תלמידי תיכון ותלמידי חו"ל: 
  רחל רימר

  מינהלת דיקנט הלימודים
  דפנה שחקראש מינהלת הדיקנט: 

  גולן-: שירה כהןהאקדמיים ראש לשכת דיקן הלימודים
  אור דמרי: האקדמיים רכזת מערך הלימודים

  זינו- שגית באומןמנהלת מערך צוותי הוראה ופרויקטים מיוחדים: 
  : מיכל יעקבהאקדמיים מנהלת מערך הלימודים

  רומנו-יאיר: עדי ואוכלוסיות מיוחדותמרכזת טכנולוגיות 
  רכזת מנחים: מירב ליטר
  טכנולוגיות למידה: מינה גרומןו רכזת מערכת הלימודים

  מנהלת מערך הסטודנטים: יעל בכר
  : ורכזת אדמיניסטרטיבית התמדת סטודנטיםלנושא רכזת 

 אילנה ברש
 סיגל דביררכזת אדמיניסטרטיבית לנושא תלמידי תיכון: 

  
  ועדת משמעת ובית הדין לערעורים

  הדין לערעורים: מיטל צוקרון רכזת ועדת משמעת ובית
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  בהוראה לקידום מצוינות הקלחהמ 
המחלקה ממונה על פיתוח והפעלה של מערכות הכשרה והדרכה 
לסגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. פעילות המחלקה כוללת 
הכשרה לכניסה לתפקיד, סדנאות להמשך פיתוח מקצועי, 
תצפיות במפגשי הנחיה, ייעוץ אישי, ליווי בתכנון ובביצוע של 

רמת כנסים ועוד. פעילות זו מתמקדת הן ברמת הפרט והן ב
 הקורס, המחלקה והארגון. 

  
  ד"ר רלי בריקנר: חלקהאש המר
  , יובל קורןאון-רוסו, דפנה בר-ספי רינצלר, אנה באומוול :הכרדה

  לי גדז': רכזת אדמיניסטרטיבית

   ללימודים אקדמייםהדרכה הוייעוץ ה ךרמע
תפקידו של מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים ללוות 

כל מסלול לימודיהם באוניברסיטה את הסטודנטים לאורך 
הפתוחה בייעוץ ללימודים אקדמיים, בהקניית מיומנויות למידה 
ומתן מענה לסטודנטים עם לקויות למידה. כל השירותים הללו 
ניתנים לסטודנטים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
ובמרכזי ייעוץ והדרכה בלמידה (ע"ש אילה הרוש ז"ל) המצויים 

וד של האו"פ ברחבי הארץ. בנוסף, מערך הייעוץ במרכזי לימ
ללימודים אקדמיים אחראי על תכנון היצע הקורסים הנפתחים 

  להרשמה מדי סמסטר במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.
  

  ראש מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים: נויה גבע
  מנהלת היחידה לייעוץ ללימודים אקדמיים: שלומית מרוקו

  הדרכה בלמידה: עופרה הרץמנהלת היחידה ל
מנהלת היחידה לטיפול בסטודנטים עם לקויות למידה והמרכז 

  ל: דפנה שניידר יעקב "מל –לאבחון 
  : שרון אברםלסיום הלימודים התמדהלמנהלת היחידה 

 ת האקדמיותקוחלהמ  
מתנהלים כל  שבה דה אוטונומיתיחי איהאקדמית ה הקחלמה
חברי יה. שייכות אלה ותיננים המקצועיים של הדיסציפליעניה

 –אקדמי  הוראה סגלו סגל אקדמי בכיר –המחלקות האקדמיות 
  עוסקים במחקר, בפיתוח קורסים ובהוראתם.

  עי היהדותדמו היפוילוסה, פיורטהיסל הלקהמח
  האבכ מוסטפא פרופ'חלקה: מהש אר

  עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: ד"ר חיה כץ
 אובררטש הזלהמחלקה: א תריכזמ

  רכזת אדמיניסטרטיבית: דורית גלר
  

  בכיר סגל אקדמי
  ת (היסטוריה), פרא פנהד פרופ'ד"ר יובל אילון (פילוסופיה), 

לבב (מדעי -אבריאל בר פרופ'ד"ר נוגה אפרתי (היסטוריה), 
), , מדעי הקוגניציהאמיר הורוביץ (פילוסופיה פרופ'היהדות), 

הא במוסטפא כ פרופ'פרופ' אביבה חלמיש (היסטוריה), 
מנור -ד"ר אופיר מינץד"ר ישי לנדא (היסטוריה), , (היסטוריה)

ד"ר איריס סולימני פרופ' גיא מירון (היסטוריה), (מדעי היהדות), 
ד"ר ענבל עופר , ד"ר לוי ספקטר (פילוסופיה)(היסטוריה), 
ד"ר גדי , (היסטוריה) קלורמןציון עראקי -פרופ' בת(היסטוריה), 

 ,ד"ר איריס שגריר (היסטוריה) ),, מדעי היהדותה(היסטורי שגיב
זר וינריב ע' אלפפרו ,(היסטוריה) פרופ' חגי ארליך (אמריטוס)

 רי וסרמן (בגמלאות)הנ, פרופ' (פילוסופיה) (בגמלאות)
  (היסטוריה) פרופ' אורה לימור (אמריטה) (היסטוריה),

  

  סגל הוראה אקדמי
  דרור, -ד"ר אבישי בן, מרקס-ד"ר רוני באר היסטוריה:

ד"ר חיה ד"ר חגית כהן, מן, ירה יונגר מ"דן, ומר-טריית האורד"ר 
  ד"ר ולדימיר מסמד, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר זאב כתבן, כץ, 

 ד"ר חיים סעדון,חיים נסים, ד"ר שטרן, -שבע מרגלית-ד"ר בת
ד"ר טל שובל, אביחי אורן, יוליה ד"ר יפעת פלג,  עפרון, וניתד"ר י

  ישראל רונן שרון נמרוד,ליבוביץ, תמי ינאי, -ברשדסקי
מי ישראל, ד"ר ר, גל יחזקאלד"ר דהאן, וסי י פרופ' פילוסופיה:

  ד"ר יאיר שליין ד"ר רונן צדקה, ,ד"ר אשר עידן
 ד"ר רונן צדקה מדעי הקוגניציה:

  יה אדנבורג, ד"ר אסתי אייזנמן, סינתד"ר  מדעי היהדות:
   דימיטרי קופליוביץד"ר ד"ר יכין אפשטיין, 

  אמנויותלון ושלספרות, לל הקחלמה
  ד"ר מתי מאירחלקה: מהש אר

  עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: ענת שרון
  מיכל שפיר, נאוה סער: רכזות אדמיניסטרטיביות

  
  בכיר סגל אקדמי

ספרות), (ד"ר גליה בנזימן ד"ר חוה אלדובי (תולדות האמנות), 
  ד"ר מתי מאיר (תולדות האמנות), ד"ר צחי וייס (ספרות), 

ד"ר נורית ד"ר סנדרה מאירי (קולנוע), ד"ר יעל מונק (קולנוע), 
, מעוז (לימודי תרבות-ד"ר עדיה מנדלסוןמלניק (בלשנות), 

האוזר -ד"ר תמי עמיאלטייכלר (מוסיקה), - ד"ר יעל סלעספרות), 
  (תאטרון),  שם טובד"ר נפתלי , ספרות)לימודי תרבות, (

  (ספרות, קולנוע) פרופ' נורית גרץ (אמריטה)
  

  סגל הוראה אקדמי
  ד"ר אילה עמיר, "ר מתן חרמוני, דד"ר דורית אשור,  ספרות:

עטיה, -יובל בן ,ד"ר רימה שיכמנטראבקסיס, -ד"ר נינה פינטו
  וס ארקורנה אטל נדלר, -מינוית בראל, 

 אשור, מיכל בן עמי, ליאורה ן, ד"ר דוריתפרופ' דן אוריי תאטרון:
  בנימין- שכטמן

   ד"ר אוון כהןד"ר אירנה בוטוויניק,  בלשנות:
  , שרית סואלנתן-רנה בןוד"ר א לשון עברית:

- ד"ר אלדד קדם, ד"ר ליאת שטייררז, - ד"ר אודיה כהן קולנוע:
שיבר, - , דגנית בורובסקי, ד"ר אריאל שטריתענבר שחםד"ר לבני, 

  דנה מסד
- ד"ר דפנה שרףמירה בנאי, ד"ר ד"ר נדב אפל,  האמנות:תולדות 

  אילנה לויןדוידוביץ', 
  משה ווהל, ד"ר רון וידברג, יושפט, -ד"ר יונתן בר מוסיקה:

  מרב מירון,חלפון, -טדהדס גולדשמיד"ר שי כהן, ד"ר דן כהן, 
  ענת שרון  

  אבקסיס, -ד"ר נינה פינטוד"ר דורית אשור,  לימודי תרבות:
 לבני-שטירד"ר ליאת 

  ולכלכלה ולניהל הקחלמה
   ד"ר ישי מעוזראש המחלקה: 
  ד"ר אריה נחמיאס :M.B.A-ראש תכנית ה

  ניצה גרי פרופ' ראש תחום ניהול:
  ד"ר ישי מעוז ראש תחום כלכלה:

  ד"ר רו"ח דוד רביע ראש התכנית לחשבונאות:
  רו"ח שחר הלל מנהלת שנת ההשלמה בחשבונאות:

  עוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: טלי מנדלסון
  ממונה על פניות סטודנטים: מרדכי ששון

  עוזרת ראש המחלקה לעניינים מינהליים: סמדר באום
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, רקפת סויסא, דנה האוז- ות: לינדה אנשלאדמיניסטרטיבירכזות  
, יפעת סנת צרפתי, מורן חדד, אנגר, אביבה רוטמן- עמית

  אדטו-ליכטנשטיין
  

  בכיראקדמי סגל 
ניצה  פרופ', גונןד"ר ריקה ד"ר שרון אריאלי, ד"ר דרור גולדברג, 

ד"ר עדי , ד"ר ישי מעוז, פרופ' אביעד חפץ, ד"ר ורדה וסרמן, גרי
חיים -, פרופ' אביעד ברד"ר מרדכי שורץ, ד"ר יורם קלמן, עמית

   , פרופ' אביבה גבע (בגמלאות)(בגמלאות)
  

  מידהוראה אקסגל 
, נוי-ד"ר חנה אוררו"ח שלומי שוב, מור, -עו"ד הדרה ברפ' פרו

ד"ר רותי , יוסף- אל, ד"ר בני בר- הדור, ד"ר רונן בר-ד"ר בתיה בן
- ד"ר אורלי טנאד"ר דליה ולן, גפני, ד"ר עו"ד מיכל הורוביץ, 

  דין, ד"ר גילת כהן, - ד"ר גרגורי יוםגזית, ד"ר שלמה טרבה, 
  ד"ר עומרי מורג, ייל להב, ד"ר אד"ר ניסים כהן, ד"ר חן כהן, 

ד"ר חנה  ד"ר שאול ציונית, ד"ר עו"ד ליאת נצר, ,רוני מנוסד"ר 
מוסי רוזנבוים, ד"ר ד"ר דרורה קרוטקין, ד"ר ברוך קרן,  קלבנר,

שרית בוכריס, תמיר ארז, ץ, עו"ד קרן אוגינסצ'י, -ד"ר רינת שאנן
, רו"ח שחר שגיא גרשגורן עו"דרו"ח רבקה גדות,  און,-דפנה בר

רונית טבעון, עדי טמיר, פנינה אברהם, - אתי וידלרון וולף, הלל, 
-אליהו ירט, רו"ח אלון כהן, עו"ד יפה כהנארו"ח רונן יונה, יהב, 

עו"ד עידו צרפתי, ליאור לב, רו"ח אורית לוי, אבינועם לזרוב, 
אורלי שה, נעו"ד רונן מעו"ד אביעד מנשה, מנדלסון, טלי לשם, 

רו"ח אורלי ענווה, ניצנה עדוי, גליה עופר, נינה נירי, פמרגלית, 
  רו"ח יואב פיאטקובסקי, רו"ח אהרון פילין, אריק פופקו, 

אילת רוזנברג, אייל רובין, , דליה פרויד פרבמןרו"ח מנחם פס, 
רו"ח יעקב לזרוב, -לימור שמואלישושנה שבתאי, דניאל רוטנברג, 

  מרדכי ששוןשרון שפרן, שקולניק, 

  קשורתתול הדינממדע ה, להילסוציולוג הקחלמה
   אורן סופר פרופ': חלקהמהש אר

   :תחומיים-ראש התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין
  פרופ' יגיל לוי

   פרופ' מוטי רגב :ראש התכנית לתואר שני בלימודי תרבות
  

  עוזר ראש המחלקה לעניינים אקדמיים: פנחס שטרן
  קחטןגרוסוירט ממונה על פניות סטודנטים: ד"ר דנה 

-אתי בן, איריס גדליה: נירה גוטמן, רכזות אדמיניסטרטיביות
   אפרים

  
  בכיר סגל אקדמי

דוד -ד"ר ענת בן, (סוציולוגיה) (בגמלאות) ד"ר יעל אנוך
פרופ' תמר הרמן (מדע ד"ר דפנה הירש (סוציולוגיה), (תקשורת), 

ד"ר אינה לייקין , וי (מדע המדינה)המדינה), פרופ' יגיל ל
נתנאל פישר  ד"ראורן סופר (תקשורת),  פרופ'(אנתרופולוגיה), 
ד"ר שרה קאהן ניסר (תקשורת), ד"ר ערן פישר (מדע המדינה), 

פרופ' מוטי רגב (מדע המדינה), ד"ר אור קרסין (מדע המדינה), 
שרביט ה), ד"ר דניס זאב רוזנהק (סוציולוגי פרופ'(סוציולוגיה), 

  (מדע המדינה),  (אמריטוס) פרופ' יאיר אורון, (מדע המדינה)
   (מדע המדינה) (אמריטוס) רפ' בנימין נויברגופר

  
  סגל הוראה אקדמי

ד"ר דנה  בוניס,-ד"ר מתת אדר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:
ד"ר מירה ד"ר אודי זומר, ד"ר נטע האילן, גרוסוירט קחטן, 

ד"ר רונן חמד מסאלחה, ד"ר מ מנשנפרוינד,ד"ר יקי , יונגמן
רונית גרוסמן, ארנה זיידנפלד, יואב ד"ר זאב שביט, פרידמן, 
  , פנחס שטרןירודניק

שה ד"ר מעמי, -ד"ר אילן בן לאומיים:-יחסים ביןמדע המדינה ו
  ד"ר אריה גרוניק, , םואמירה גלבלד"ר ד"ר עידית גיל, , רנטב

  ד"ר אודי זומר, הרבסט, ד"ר ענת רופא, -ד"ר אריאלה גרוס
ד"ר אייזיק ד"ר זאב כתבן, ריקי טסלר,  ד"רד"ר אייל טבת, 

  ד"ר מאיר נואמה,  ד"ר לילך ליטור,ד"ר גל לוי, לובלסקי, 
ד"ר אתי שריג, ד"ר מנחם רצון, ד"ר אלה קרן,  ד"ר אילנה קופמן,

ובל לבל, עליזה ישרביט, - מרים דרמונימיכל ברק, טיירי ארד, 
  שי שקרובאורן שלמה,  סופיה קוצר, קורנשטיין,
טלי ד"ר ד"ר אינס גבל, ד"ר סימונה וסרמן,  תקשורת:

ד"ר דנה שגריר, - ד"ר אורנית קלייןד"ר דוד לוין, זילברשטיין, 
נטע אבי וינברג, אבנר הופשטיין, גורן,  , יוליאיתי שנירד"ר קפלן, 

  סיגל רבינאתור, -אריה מרקו, איתי קןזיסקינד, 

  
  ללימודי תקשורתהמרכז 

לקדם את ההוראה והלמידה נועד המרכז ללימודי תקשורת 
  תחומים הקשורים בתקשורת ההמונים. המרכז לתקשורת ב

בית הן את את תחום התקשורת באוניברסיטה הפתוחה הן משרת 
לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה והמולטימדיה. בין  חשיפההספר 

המרכז אולפן רדיו לימודי ומעבדות מולטימדיה  כוללהיתר 
את התלמידים הלומדים במסגרת האקדמית ואת אלה  שמשרתים

מתקיימת . במסגרת המרכז חשיפההלומדים במסגרת בית הספר 
הכוללת ימי עיון, כנסים  ,פעילות אקדמית ומקצועית שוטפת

וסמינריונים מחקריים בתחומים הקשורים לחקר תקשורת 
  . הוראתהול ההמונים

  
אורן סופר, ליפז  פרופ'עדה המכוננת של המרכז: וחברי הו
  אורית קישון, ויניצקי

  הוגילויכספך ולונילח הקחלמה
  אבנר כספיד"ר חלקה: מהש אר

 ראש התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה:
  /ד"ר אינה בלאויורם עשתפרופ' 

 ומנהיגות בחינוך: ראש התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות
  פרופ' רונית בוגלר

פרופ' סוניה  ראש התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית:
  רוקס

  
  : דנה פרידמןעוזרת ראש המחלקה לעניינים אקדמיים

 עוזרת ראש המחלקה לענינים אדמיניסטרטיביים: נועה שלו
  חנה בהקממונה על פניות סטודנטים: 

  נתיב, טל מתתיהו, תמי שיבקאירית : תויביטאדמיניסטר תוזכר

  בכיר סגל אקדמי
 ,(פסיכולוגיה) מרום-, פרופ' רות בייט(חינוך) רלרונית בוג פרופ'

 צחי ברקוביץיהודה (חינוך), -ד"ר גל בןד"ר אינה בלאו (חינוך), 
רוזנבליט (חינוך), ד"ר נורית גרונאו - פרופ' שרה גורי, (חינוך)

), ד"ר טלי היימן (חינוך), ד"ר ערן חיות (פסיכולוגיה), פסיכולוגיה(
טל  פרופ'ד"ר עידו לויתן (פסיכולוגיה), ד"ר אבנר כספי (חינוך), 
ד"ר רוית נוסינסון (פסיכולוגיה), פרופ' מקובסקי (פסיכולוגיה), 

  יורם עשת (חינוך), פרופ' סוניה רוקס (פסיכולוגיה)
  

  סגל הוראה אקדמי
שמש, ד"ר אבישי - אבידוב, ד"ר דורית אלניקד"ר אורית חינוך: 

ד"ר אוה  ,ד"ר גלית ברנשטוקשיר, - אנטונובסקי, ד"ר דבורה בן
  ד"ר ניבה ולנשטין, ד"ר יוסי דהאן,  גוטרמן, ד"ר פול גורסקי,

טל, ד"ר שירי -ד"ר חגית מישרד"ר לביא משה, ד"ר חגית טל, 
"ר קרן דד"ר אפרת פיטרסה, ד"ר תמר ענבל שמיר, נוסבאום, 
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- לילך טמלמןן, ישטינגרי יעלד"ר אמירה רום, ספקטור, -פרצל 
- רינת שחףצחור, ענת פרשיץ, שוש שבתאי, -דנה כספייוגב, 

  , נועם שקדשלו חנה ברזילי,
רביד ד"ר ד"ר ירדן גליקסמן, ד"ר אלכס גוטלר,  פסיכולוגיה:

  ספורטה,  ילקד"ר פרנק, -לוי איתמרד"ר ד"ר גל הרפז, דורון, 
דפנה אביב אריאן, חנה בהק, רותם אלוני פיק,  גתית קוה,ד"ר 
ליהי לויתן, אביב נוף,  ילי, גבלהבי צנורית חלוזין, פקר, -הדר
זוהר רוסו, דניאלה פרידמן, נטע סלנר, שושי סירקיס, כספי, -סגל
אסי , חצקאיילת דקל שלו, מיטל שחר, בנימיני, - ריבלין המנח

  שצ'ופק

  חשבהמ עימדוללמתמטיקה  הקחלמה
  ד"ר ענת לרנרחלקה: מהש אר

  פרופ' תמיר טסה ראש התכנית לתואר שני במדעי המחשב:
  ראש תחום מתמטיקה: ד"ר גיל אלון

  ד"ר ענת לרנרראש תחום מדעי המחשב: 
  קרעי- ד"ר דיאמנטה בנסוןראש התכנית להנדסת תעשייה וניהול: 

  ראש התכנית למדעי הקוגניציה: ד"ר נעם שנטל
 : ד"ר ציפי ברגרהמחלקה לעניינים אקדמייםת ראש ועוזר

  (מדעי המחשב) תמר בניה, (מתמטיקה)
  ן ולפחנט י: נעוזרת ראש המחלקה לעניינים אדמיניסטרטיביים

, הנדסת (מתמטיקה ןמצת זלירות: אויטרטיבסדמיניא תוזכר
  (מדעי המחשב) יגר-זמירה שהרבני, )תעשייה וניהול

  
  בכיר סגל אקדמי

ד"ר אלכסנדר  ,(מדעי המחשב) (בגמלאות) פרופ' ראובן אביב
ציפי  פרופ' (מתמטיקה), ד"ר גיל אלוןצוב (מתמטיקה), אוסווי
קרעי (הנדסת -ד"ר דיאמנטה בנסון, (מדעי המחשב) ארליך

ד"ר שוני ד"ר לאוניד ברנבוים (מדעי המחשב),  תעשייה וניהול),
טל ד"ר עזר (מדעי המחשב), -פרופ' יהודית גל (מתמטיקה), גלבוע
  , (מדעי המחשב) תמיר טסה פרופ', (מדעי המחשב) הסנר

(מדעי  פרופ' דוד לורנץפרופ' אלי לוין (אמריטוס) (מתמטיקה), 
  , (מתמטיקה) בגמלאות)פרופ' דניאלה ליבוביץ (, המחשב)

(מדעי  , ד"ר ענת לרנר(מדעי המחשב) מיכאל לנגברג פרופ'
(מדעי  זאב נוטוב , פרופ'(מדעי המחשב) , פרופ' מנור מנדלהמחשב)
 פארן אלעד ר"דד"ר רעות צרפתי (מדעי המחשב), , המחשב)

 ,), מדעי הקוגניציה(מדעי המחשב ד"ר נעם שנטל, (מתמטיקה)
   )מדעי המחשב( אברהם גינזבורג (בגמלאות)פרופ' 

  
  סגל הוראה אקדמי

דר מאנדל, - ד"ר ליאת אבןיונוץ סטאנצ'סקו,  פרופ' :מתמטיקה
ד"ר עופר , ד"ר ציפי ברגר, ד"ר ודים גרינשטיין, ד"ר גוני אורשן

זית, איתי הראבן, ענת גד"ר חנה קלבנר, ד"ר מרים רוסט, הדס, 
רוזנטל, - מילאנו נעמי היילברון,- עדינה כהן ,ורבין- רידה חינקספ

  דמןיפרל שראייחזקאל נוימן, ליאת פרידלנדר, 
ד"ר אמיר ד"ר מיריי אביגל, פרופ' אהוד גודס,  :מדעי המחשב

, ד"ר אלעזר בירנבוים, ד"ר מיה הרמן, ד"ר ג'ק וינשטיןאגוזי, 
ד"ר שמואל טישברוביץ, ד"ר מרק ד"ר נטליה ונטיק, 

ד"ר אסף נוסבוים, ד"ר טלי לפן, ד"ר עזריה כהן, טרכטנברוט, 
ד"ר דניאל , ד"ר אלה צור, ד"ר שי קניגגירשין, -ד"ר רינה צביאל

 יצחקבימור, יעל ארד, תמר בניה, מיכל אד"ר נעם שנטל, רייכמן, 
-שגיא יפהתמר וילנר, , ארז ויסברד, אילנה בס, רבקה גדותבייז, 
דוד לופו, חניתה לידור, דביר לנצברג, אייל דני כלפון, , דקס

  יעל שהם , יוסי קאופמן,שריאלדוד שרית סואל, משיח, 
, רן אתגר, ד"ר מיה גולן, ד"ר ברק חיזי הנדסת תעשייה וניהול:

  יעל מילוןרון וולף, דוד, -מיכל בןאמיר ביטון, 

  ים ע"ש אבינעם אדםיחוה עלמדעי הטב הקחלמה
 ד"ר איגור רכינוב חלקה: מהש אר

  ד"ר שרה שורץהתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית:  מרכזת
  פרופ' יוסף ורביןפיסיקה: הראש תחום 
  ערד-כימיה: ד"ר ענבל טוביהראש תחום 

  ענת ברנע פרופ'ראש תחום מדעי החיים: 
  לאהארץ: פרופ' שלמה שוב-ראש תחום מדעי כדור

  יועץ פיתוח במדעי החיים: פרופ' עמרם אשל
  

  ניר-: ד"ר דרור ברעוזר ראש המחלקה לעניינים אקדמיים
  אחראית פניות סטודנטים: ד"ר רויטל לביא
  אחראית טכנולוגיות מחלקתית: אורלי קובו

  עינב רוזנשטיין, ןלוא רונה: תויברטיסטינאדמי תוזכר

  בכיר סגל אקדמי
(מדעי החיים), פרופ' ענת ברנע חיים (מדעי החיים), -ד"ר יאיר בן

פרופ' יהונתן (מדעי החיים), ) בגמלאות(פרופ' שמעונה גינצבורג 
(כימיה), ד"ר רונית  (אמריטוס) פרופ' יצחק דותןגרנות (פיסיקה), 

ד"ר עינת פרופ' יוסף ורבין (פיסיקה), וייסמן (מדעי החיים), 
  ערד (כימיה), -ד"ר ענבל טובי), מדעי החייםקובו (- חזקני

 (אמריטוס)  ), פרופ' יורם קירשפיסיקהפרופ' יואב יאיר (
ד"ר איגור רכינוב (כימיה), ד"ר עפר ריעני (כימיה), (פיסיקה), 

) ד"ר רות ערב (בגמלאות, )הארץ-מדעי כדורפרופ' שלמה שובאל (
  ד"ר יואל קלמס (בגמלאות) (מדעי החיים) (מדעי החיים), 

  
  סגל הוראה אקדמי

רב ד"ר מד"ר מיכאל גפט, ד"ר מירון בלוך, , ד"ר ברוך זיו פיסיקה:
  , מיטל שדהאורלי קובו, גיא חצרוניד"ר אריאל לוצאטו, , חדד

  עינות, -ד"ר דינה יוגב , ד"ר חוה גל,ד"ר ורדה איטח כימיה:
  , ד"ר דורית שמשצ'רקיד"ר דורותה 

ד"ר נטע , יקי אידלשטייןד"ר ד"ר רוני אוסטרייכר,  מדעי החיים:
  ד"ר שרה דברת, ניר, - ד"ר דרור ברד"ר עדית בנר, אלטמן, 

ד"ר רויטל ד"ר נעם ורנר, ד"ר אורנה דהאן, ד"ר שרה ויסנברג, 
ד"ר סטפן , עדו צוריםד"ר ד"ר אורי פלביץ, לביא, ד"ר עדה ניר, 

איתי  ד"ר מאיר שליסל,ברמן, - ד"ר אורנע רייזמןרוקם, 
  אלון רוטשילדעידית ברלס, נורית ונגר, אופטובסקי, 
יעל בראון, , ד"ר ברוך זיו, ד"ר נורית גולדמן הארץ:- מדעי כדור
  , מיטל שדהגיא חצרוני

  ד"ר רמי ישראל פילוסופיה של המדע:
  , מרכזת התכנית – ד"ר שרה שורץהמחשבה הביולוגית: 

  עקלין-ד"ר רמדאן אבוד"ר בתיה זלינגר, ד"ר סוזי פישר, 
דודו אלקובי,  מנהלת המעבדה, –רותי טל שטיין  צוות המעבדה:

  , מקסימיליאנו סיסטימרגריטה בננסון, אוליאנה טילמן

  יתלגנלא הידהיח
  רחל איתןחידה: ד"ר יהש אר
  אורלי גרינברג: לראש היחידה אדמיניסטרטיבית תרזוע
  יאן אברהמילא: תיבידמיניסטרטא תזכר
  איריס נתןהיחידה:  תריכזמ

אדלר, שרון -ד"ר אינגריד בארט, גלית בנצור, מיכל ברון
  טוב, -בוירסקי, קלייר גורדון, ג'ויס גורל, קרי יום-גולדשמיד

ג'ולי יוספיאן, אן מרקס, ד"ר שעיה קס, אנט רוזנברג, גייל 
   בוסקילה- שוסטר
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  דיקנט הסטודנטים  
דיקנט הסטודנטים יוזם ומרכז את הטיפול בנושאים הקשורים 

 לרווחת הסטודנטים ולקידומם.
  

 דיקן הסטודנטים: ד"ר חיים סעדון
  עוזר דיקן הסטודנטים: ליאור לב

מזכירת דיקן הסטודנטים, רכזת מעורבות חברתית ופניות 
  סטודנטים: ליטל כהן

  ראש מדור סיוע כלכלי: שלומית רוז'נסקי
שקד, רותם -ום מלגות: אריאלה גרומן, שמרית הרמןרכזות תח

  מיכאלי, קרן אברהם (תכנית 'אלף המלגות')
  ּפג'וב: מיכל גולדרייטאֹו –ראש מדור הכוון והשמה 

  צחור- ראש מדור סטודנטים עם צרכים מיוחדים: דנה כספי
  אריאלה גרומן רכזת מילואים וולת"מ:

  שקד-רמןרכזת עולים חדשים ומידע לסטודנטים: שמרית ה
  רכזת מחשוב ובקרה: רותם מיכאלי 
 רכזת פרויקטים מיוחדים: רעות עתי

  רכז הספורט: דניאל רוטנברג
רכזת התאמות לנושא הורות, מתאמת פעילות הנגשה 

  באוניברסיטה הפתוחה: ירדנה יפרח
  נציב פניות הסטודנטים (אומבודסמן): ד"ר חיים סעדון

 הספרייה  
 תקספמדמית האק ההיא ספריי וחהתפה טההאוניברסי תיירספ

האקדמי  לגסשירותי עיון, השאלה ומידע לסטודנטים, לאנשי ה
  רסיטה הפתוחה. בולעובדיה של האוני וסגל ההוראה ירכבה
  
  מן יגטסמוה וחד"ר יה: פריסה תלהמנ

  סגנית המנהלת ומנהלת הספרייה המקוונת: דיתה פרידמן
  מנהלת שירותי קוראים: רות ברנקין

  נעמי קלדרון: יעץ והדרכהראש מדור 
   שלם- ניסן לביתך": אורלי הספרייה מגיעהשירות "ראש מדור 

ספרייתית לסגל: עירית -אחראית שירותי יעץ והשאלה בין
  זאוברמן

  דורף- ראש מדור מיון וקטלוג: ורדית נצר
  ראיפש לחרייה: רהספת ריכזמ

 עובדי הוראה קידום היחידה ל  
 עה באומןוראש היחידה: נ

  אדמיניסטרטיבית: אריאלה גלבוערכזת 
  לילי מורמזכירות: 

  סגל אקדמי: ד"ר אמירה רום, עינת איגר, דנה פרידמן , שרה טל 

 מינהל משאבי אנוש  
מינהל משאבי אנוש עוסק בתחומים הנוגעים להעסקתם, רווחתם 

  והדרכתם של העובדים באוניברסיטה הפתוחה.
 

ידות עובדים בארגון, המינהל מטפל בכל הקשור לגיוס עובדים, ני
אנושי, זאת תוך קידום נושאים שכר, נוכחות ופיתוח המשאב ה

מערכתיים הקשורים לחיזוק הזיקה, המחויבות והקשר של -כלל
  העובדים והמנהלים למטרות הארגון. 

  
  מאורי  : יוסימשאבי אנוש סמנכ"ל

  : מירי לוימשאבי אנושמנהלת מחלקת 
  חוגי- ל האקדמי: קטי שמואליאית על הסגמנהלת גיוס והשמה ואחר

  טלי לבנטרמזכירת מינהל משאבי אנוש: 

 מינהל התכנון והכלכלה 
המינהל אחראי על ביצוע המדיניות הכלכלית של האוניברסיטה 

, הרכש ,הפתוחה בתחומי תכניות העבודה, התקציב, הכספים
  הארגון ושיטות והייעוץ המשפטי לתחום המכרזים והרכש.

  
  ראש המינהל וסמנכ"ל כספים ותכנון: אבינעם לזרוב
  עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש המינהל: אפרת אלרן

  מחלקת תכנון ותקציבים
מחלקת תכנון ותקציבים עוסקת בבניית תכניות עבודה ותקציב, 
בתפעול שוטף של התקציב האוניברסיטאי ובביצוע בקרה על סוגי 

בתמחור פעילויות התקציבים השונים, בבדיקות כלכליות, 
  ותהליכים ובכתיבת נהלים.

  
  מנהל המחלקה: ניר רובינשטיין
  סגנית מנהל המחלקה: בתי ברי

  ציון רביב-רמ"ד נהלים: בת

  מחלקת חשבות 
מחלקת החשבות אחראית על ניהול, פיקוח, בקרה ומעקב של 
המערכת הפיננסית באוניברסיטה הפתוחה; ניהול קרנות 

והרישומים החשבונאיים לכל סוגי האוניברסיטה הפתוחה 
התקציב; ניהול השקעות האוניברסיטה הפתוחה; דיווח 
למוסדות האוניברסיטה הפתוחה ולגורמי חוץ; אחריות בנושא 

  ספקים ותשלומים, גבייה ועוד.
  

  מנהל מחלקת חשבות: אלון אלימלך
  חשב פיתוח ובקרות פיננסיות: ארנו ביטון 

  מנה"ח ראשית: אתי יניב 
  חשב, אחראי תחום ספקים ותשלומים: אמיר עובדעוזר 

  עוזר חשב, אחראי תחום מחקרים וגבייה: בצלאל הראל
  אחראית תחום מערכות כספיות ממוחשבות: טלי סלוק

        מחלקת רכש
ידי  מחלקת רכש אחראית על יישום מדיניות הרכש הנקבעת על

הנהלת האוניברסיטה ובהתאם לחוק חובת המכרזים, ביצוע 
ש עבור מחלקות האוניברסיטה, לרבות רכישת ציוד, פריטים הרכ

ושירותים נלווים, וכן על מתן ייעוץ ושירותים בתחומי הרכש 
  השונים.

  
  מנהל המחלקה: אבי הפנר

  סגנית מנהל הרכש וראש תחום קניינות: ריקי שפיים 
  ראש תחום מכרזים: ליאת גמזו

  היחידה למשפטיות ובקרות
ובקרות עוסקת בכל תחומי הייעוץ המשפטי היחידה למשפטיות 

במינהל, לרבות ובעיקר הייעוץ המשפטי לנושאי המכרזים 
 –וההתקשרויות, אחראית על הבקרות  בתוך יחידות המינהל 

בינן לבין עצמן ובין המינהל עצמו לגורמים השונים באוניברסיטה 
  וכן בתחום הביטוח.

  
  מנהלת היחידה: שרי שי

  משה חיים :בקרותחשב ומנהל מדור 
  אחראית תחום ביטוח: לילית שילוח

  מחלקת ארגון ושיטות 
מחלקת ארגון ושיטות עוסקת בבחינה ושיפור תהליכי עבודה, 
כתיבת מסמכי אפיון עבור מערכות מידע, הערכת עלות של 
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תהליכים ובחינת חלופות, בחינת עומסים וחישובי כח אדם, ליווי  
וליווי פרויקטים רוחביים בתחום  והטמעת שינויים בארגון, ריכוז

  הארגון ושיטות.
  

  מנהלת המחלקה: עירית גורני

 מינהל המחשוב   
לאפיון, לפיתוח ולתחזוקה של מערכות  אחראי מינהל המחשוב

בתחום שירותי ההוראה, הפיתוח והמחקר ובתחום  המידע
להפעלה המינהל המינהל אחראי , כן וכמ השירותים המינהליים.

וד מרכז המחשבים, של מערכות התקשורת ושל צי ולתחזוקה של
ההדרכה והתמיכה בשימוש  המחשוב באוניברסיטה, ולנושאי

  במחשבים האישיים, ובתפעול מערכות המידע.
 

  זיוה ברוידא: מינהל המחשוב ראש
  : יעקב אבניראש מינהל המחשובסגן 
  לטכנולוגיות: בני פרידמן ראש מינהל המחשובסגן 

  אתי שרעבי, אורלי אייזנברגקידרון, - חן אלוןמזכירות ומינהלה: 
  מנהל מחלקת מערכות מידע: אורי ברדה

  מחלקת מערכות מידע: ברק יריבסגן מנהל 
  שגיב ברהוםמדור טכנולוגיות ותשתיות אפליקטיביות: מנהל 

סגן מנהל מדור טכנולוגיות ותשתיות אפליקטיביות: שגיב ברהום 
  ים: רונית גויכמןמנהלת מדור מערכות הלימודים האקדמי

  סגנית מנהלת מדור מערכות הלימודים האקדמיים: מרב שמחה
  ראש תחום מערכות דיקנט הלימודים ומנש"ה: אורלי גולדשטיין

  ראש תחום מערכות דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה: גלית 
  שכטר- הדר

  אקדמיים: חיים נוי-מנהל מדור מערכות הלימודים החוץ
  בר-שבע אנגלברג- מנהלת מדור אינטרנט: בת

  מנהלת מדור מערכות ניהול תוכן: אביבית סינדורי
  מנהל מדור דיקנט הסטודנטים והמחקר: עזרא כהן

  : ענבל גלנצרERPמנהלת מדור מערכות 
  מנהל מדור מתודולוגיות פיתוח: משולם יולזרי

  מנהל מדור מערכות לווייניות: רביד מורד
  וגיות ותשתיות מחשוב: בני פרידמןמנהל מחלקת טכנול

  מנהל מדור סיסטם: ערן סנדלר
  תחום אבטחת מידע, תכנון ואינטגרציה: יהונתן אביעזר ראש
  תחום תקשורת ורשתות: ליאור צוברי ראש
  תחום אחסון וגיבוי: פיטר ויינשטיין ראש
  טכנולוגיות: רפי סדובסקי פיתוח

  מנהלת מחלקת משו"ב: ריבה נדם
  טכני: אבירם אדריהמדור המנהל 
  שי נבטיאןמדור הפעלה:  מנהל

  בלזם-מנהלת מדור תמיכה והדרכה: שרון מוטיוביץ
  לוי-מנהלת מוקד משוב: ליאת בסאנו

  תחום תמיכה בתוכנות מדעיות וגרפיות: ענת קדם ראש
  רכש ולוגיסטיקה: דלית גרשי תחום ראש

 שירותי הוראה מינהל   
לתכנון, לארגון, לתיאום ולביצוע  אחראישירותי הוראה  מינהל

שירותי ההוראה שהאוניברסיטה מעניקה לסטודנטים, למרכזי 
המערך לימוד ולמחלקות האקדמיות. שירותי ההוראה עליהם 

בקמפוסים , ארגון תיאום וביצוע הפעילות הרשמהמידע ומופקד: 
במרכזי הלימוד בכל רחבי הארץ, ארגון וביצוע בחינות הגמר, ו

 מינהל .דע על הישגי הסטודנטים ומתן מענה לפניותיהםריכוז המי

הישירים ראי על הקמפוסים ומרכזי הלימוד אח שירותי ההוראה
  האוניברסיטה הפתוחה.  של

  
  שירותי הוראה: חנה קליין מינהלראש 

  לענייני מחשוב: גילה זלוביץ המינהלעוזרת ראש 
  אמירה ברוקס :עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש המינהל

  מינהל שירותי הוראה: נעמי חדשסטודנטים בממונה על פניות 

  המחלקה האדמיניסטרטיבית לשירותי הוראה
המחלקה אחראית לפעילות המינהלית המשרתת את המחלקות 
האקדמיות. המחלקה אחראית לתדרוך ולהנחיה של הרכזות 
האדמיניסטרטיביות במחלקות האקדמיות ולתיאום העבודה של 

שירותי הוראה.  במינהלת עם המחלקות המחלקות האקדמיו
המחלקה מופקדת על הפקת בחינות הגמר בכל הקורסים, הכנת 

  חוזים למנחים וטיפול בתשלומים למנחים.
  

  מנהלת המחלקה: ענת אנקשטיין
  ענת כץלהפקת בחינות גמר: אורנה טיומקין,  רכזות

  מיטל חביברכזת חוזים למנחים: 
  רכזת תשלומים: בתיה סירקיס

  ורוניקה רפאל, פרדקיןקלדניות: לאה 
   ועורכת לשונית של בחינות גמר: חנה גנאור תקלדני

  לימודייםההישגים המרכז 
מרכז ההישגים הלימודיים אוצר ומטפל במאגר הנתונים המסווג 
של ציוני הסטודנטים, ואחראי לעיבודו ולהפצתו תוך כדי שמירה 

אקדמיות שונות  על צנעת הפרט. המרכז משמש מזכירות לוועדות
הקשורות בהישגים לימודיים (הוועדה להכרה בלימודים קודמים, 

עדה לתואר שני, ועדת הוועדה לאישור תכניות לימודים, הוו
). המרכז אחראי לתכנון לוח זמנים של מועדי הבחינות חריגים

  ולזימון הסטודנטים לבחינות. המרכז אחראי לארגון ולתיאום 
טיפול במאגר המידע של תוצאות  , ועלבחינות אמי"ר/םשל 

בחינות אלה וכן בקביעת רמת האנגלית ממקורות אחרים 
(אוניברסיטאות ופסיכומטרי). המרכז אחראי לטיפול הניהולי 

אישור ( שירות לסטודנטים במהלך לימודיהם השוטף ולמתן
, וסיסמה ואר, ערעורים, צילומים, קוד אישיזכאות לתלימודים, 

  .)ינהאישורי השתתפות בבח
  

  מנהלת המרכז: נעמי חדש
  סגנית מנהלת המרכז: גילה זלוביץ

  מנהלת מחלקת פניות סטודנטים: עופר מיינרט
  מנהלת מחלקת מאגרי מידע: ורד גבאי

  ןושבן ש-יפית קלפהולץמזכירת המרכז: 
  לימור חפץדה ארנון, עתואר שני:  רכזות
  נתיב, שלי שירי היין הוועדה לאישור תכניות לימודים: רכזות

  ן, לימור טרגעופר מיינרט בוגרים:
  רכזות הוועדה להכרה בלימודים קודמים: מירב רודריגז, 

  קיקי אסף
  הוועדה לחריגים: נעמי חדש רכזת

  קבלת קהל: ברכה מזוררכזת 
  : אסנת קרתובקרה רכזת מידע

  : דפנה מנוסביץומוסדות םאמי"ר ,רכזת תלמידי חו"ל
 תעודה: ציפי דודרכזת תעודות הוראה ולימודי 

  , סיון קדמי ,אפרת סיריסאיג,  : יהודיתמאגרי מידע רכזות
  גומר- טלי לב

  רכזת ועדת קבלה לשנת השלמה בחשבונאות: לימור טרגן
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  מרכז ההרשמה 
  תחומים עיקריים: חמישהמרכז ההרשמה מטפל ב

  נוהלי הרשמה ותשלום שכר , גיבוש וכתיבת הנחיות הרשמה
 לימוד.

   הרשמה והכנת המערכת הממוחשבת בהתאם, תכנון הליכי
 .הוטיפול בתקינות הרשמ הקליטת הרשמ

   בהרשמות סטודנטים ותשלומי שכר טיפול אדמיניסטרטיבי
טיפול  שינויים בהרשמה,, כגון: וטיפול בבקשות לימוד

בהחזרים כספיים, טיפול בבקשות מיוחדות בנושאים 
 הקשורים להרשמה ולתשלום שכר לימוד.

   .הפקה ומשלוח של תעודות סטודנט 
  .ריכוז נתונים ומסירת מידע לגורמים שונים באוניברסיטה 
  

  מיכל כהןמרכז ההרשמה:  תמנהל
  ס ינקויאירמרכז ההרשמה:  תמנהלסגנית 

  יעקב-אילנית רטוביץמנהלת המחלקה להרשמה ישירה: 
  רכזות הרשמה במחלקה להרשמה ישירה: איה שטרן, סמדר 

ליאורה , אורית בן דוד, , רותם פלגאילנה אליהורוקח, -רגב
 אסף

  הברי-אופירה לוימנהלת המחלקה להרשמה מוסדית: 
יפעת רכזות הרשמה במחלקה להרשמה מוסדית: גלית וייצמן, 

  רעות גיל עמירה, סופר, מורן לנדשפט- , אלינה לנדהאברהם
  : נגה שמעוניקלידה ובקרהמנהלת מוקד 

, מיטרנייפשיץ, מיטל צרפתי, דקלה : לילך לרכזות קלידה ובקרה
  , שולמית אריאל, אביטל חרפוףעינת אלפנדרי, בטובנדיה 

  אקדמית: אטי גינזבורג- מנהלת המחלקה להרשמה חוץ
, בן אמולילך אקדמית: - חוץ רכזות הרשמה במחלקה להרשמה

  לירון בייזר, מרינה שוסטר
  זיו, יפעת אמבר- קבלת קהל: רותי בר

  מנהלת מזכירות: אורלי דוידסקו
  מזכירה: יפעת אמבר

  חלקת מרכזי לימודמ
אחראית על הארגון וההפעלה של מרכזי מחלקת מרכזי לימוד 

הלימוד בארץ: איתור מתקנים, אישור התאמתם לצורכי 
לימודים, תיאום ציוד ועזרי לימוד לפי דרישות צוותי הקורסים, 

סים השונים לפי תכניות ניהול לוחות המפגשים של הקורריכוז ו
הלימודים שלהם, עדכון הסטודנטים וכל הנוגעים בדבר אודות 

עריכה והפצה של דוחות והשינויים השוטפים בלוחות המפגשים, 
  על הפעילות במרכזי הלימוד.

 
 מנהלת המחלקה: שרון ענטר
  , ליזי דראל , לאורה אזולאיזאבירכזות מידע: שירלי דגן, קרן 

  ניר ברזילי מנהל מדור תפעול:
  רכז מחשבים ומולטימדיה: צפי אברהם
  לוי- רכזת מינהלתית ודיווח: ליאת גוריש

  רכז תפעול: רוני לוין
  
  חלקה לארגון בחינותמה

והביצוע של  אחראית על הארגון המחלקה לארגון בחינות
: איתור מתקנים למרכזי בחינה, הבחינות בארץ ובחו"ל

התקשרות ותיאום השימוש, גיוס והדרכת כוח אדם (משגיחים, 
רכזים), תכנון פריסה, תכנון שיבוץ הנבחנים בתנאים אנשי צוות ו

מיוחדים, בבתי סוהר ובחו"ל. ניהול וביצוע יום הבחינה בכל 
 הבחינותניהול מוקד גויסים, מקום בארץ באמצעות הצוותים המ

  .בחינותל ארכיון וניהו
 

 מנהלת המחלקה: יונית שלום
  סגן מנהל המחלקה: שבי גבאי

  אחראי תכנון ולוגיסטיקה: גדי פלוטניק
  אחראי פרויקטים ועבודת מיון המחברות: מור רוטנברג

  מנהלת מדור צוות ועבודת הלילה: צאלה דוד
  מנהל מדור משגיחים: לירון פלכטמן

  עמי-רכזת מדור משגיחים: שרה בן
  ז מינהלה ומרכזי בחינה: אלדד מיטלרכ

  רכז תשלומים ומרכזי בחינה: תומר שמחי
 מנהלת מדור חו"ל: ענבל תלם
  רכזת מדור חו"ל: אנג'לה בכור

  מנהלת מדור שאלונים ובחינות בתנאים מיוחדים: מיטל שטיינברג 
  ביתן- מנהלת ארכיון המחברות: ניצה רובין

  יונית רול רכזי מחברות: אלכס ארמטייב, שגיא מאיר,

  מוקדי מינהל שירותי הוראה
מוקדי מינהל שירותי ההוראה מטפלים ונותנים שירות למתעניינים 

  בלימודים ולסטודנטים במגוון נושאים אדמיניסטרטיביים.
 

 ית ישראלורו מנהלת המוקדים:

  מוקד המתעניינים
מוקד המתעניינים אחראי לטיפול במתעניינים בלימודים (לתואר 
ראשון ושני) באוניברסיטה הפתוחה. המוקד מספק שירות 
למתעניין החל מהפנייה הראשונית, הזמנת המתעניין למפגש 
מידע, תיאום פגישות הייעוץ ועד לרישום מוצלח לשביעות רצון 

  המתעניין. 
 

  וסרמן כהןקארין מנהלת מוקד מתעניינים: 
   , יאנה סעדהמנהלי צוותים: אביב מן, לי רון וייסמן

  נופר בוחניק אי משמרת: אורן גל,אחר
  מורן לביארכזת מפגשי מידע: 

  רכזת יועצים: ד"ר חמוטל מעפיל ורסנו

  מוקד הפניות והמידע
מוקד הפניות והמידע אחראי על מתן מידע ושירות 

באו"פ. המוקד  אדמיניסטרטיבי לסטודנטים במהלך לימודיהם
מלווה את הסטודנט עם קליטת ההרשמה ועד סיום לימודיו בכל 
שאלה או בקשה. מגוון הנושאים האדמיניסטרטיביים בהם מטפל 
המוקד כולל טיפול בפניות כגון: הרשמה, נושאים כספיים, חומרי 

מטלות, בחינות, תמיכה טכנית קו   לימוד, קביעת פגישות ייעוץ, 
מידע לגבי מלגות, תעודות סטודנט, דמי  ראשון באתרי האו"פ,

רווחה, הזמנת אישורים, הפקת סיסמאות, דיקן הסטודנטים 
  ועוד.

 
 מנהל מוקד הפניות והמידע: באבי משעל

שיבולת רית חן, מורן ולדמן, מנהלי צוותים: אושרת פישלר, יע
 קנטי

  אחראי משמרת: אחמד אבו חמדה, אלדר ארוניס, אלון עוז
  

  מינהל שירותי הוראהמוקדי מטה 
מטה המוקדים מספק שירותי הדרכה, ניהול תוכן והטמעת 

נהל שירותי ההוראה ועוסק בפיתוח ימערכות במוקדים של מ
  תהליכי שיפור של המוקדים עם ממשקים באו"פ.

 
  הדרכה: מיטל יושעגיוס ומנהלת 
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  תוכן: צ'רלי אלקובי אחראי 
  אחראית שיפור תהליכים ומערכות: ליאת שטרק

 הוצאה לאורבית ה  
בית ההוצאה לאור אחראי לעיצוב, להתקנה, להבאה לדפוס 
ולהפקה של כל ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. בתחום 

המרת הספרים לפורמט של ספרים דיגיטליים; עיצוב : אחריותו
למדיה דיגיטלית; עיצוב אתרי האינטרנט של האוניברסיטה 

ה השונות; עיצוב, התקנת הפתוחה המשרתים את מערכות ההורא
טקסט והפקה של פרסומים, ידיעונים, קטלוגים, תערוכות 

 ומוצרים הנלווים לחומרי הלימוד.
 

  רובינשטיין-מנהלת בית ההוצאה לאור: יונה לשד
  מנהלת המחלקה לעיצוב גרפי ולתקשורת חזותית: רות שלם 

  מנהלת מחלקת סדר והתקנה לדפוס ולמדיה דיגיטלית: 
  ראומה שחור

  מנהל מחלקת הפקה: לבנה אלפסי
  מנהלת מחלקת עיבוד תמלילים: עדנה רובין 

  והכנת מקראות: אלקנה דוד  DTP-תמיכה ב
  ראש מדור תפעול: צחי זוארץ

  מזכירות והפקת תקליטורים: לבנת חן
   הפקת דפוס: דוד יזרעאל, צחי זוארץ

  מנהל מרכז הדפוס הדיגיטלי: שאול חכם
  

שריקי, -המחלקה לעיצוב גרפי ולתקשורת חזותית: רחל אהרון
אקסלרוד, ליאורה גרינברג, ירדן -רונית בורלא, אילנה ברויטמן

  בן עמי- זהבי, אבי חתם, זאב פרל, שלומית שמר, נאוה שנקמן
  

מחלקת סדר והתקנה לדפוס ולמדיה דיגיטלית: נילי ברנר, דני 
ביץ, ענבל מנליס, דלית גרבר, שרונה יוהן, טלי מאן, מנוחה מור

טרבלסי, ורד פונק, תמי צ'פניק, -סולומון, ערן סחרוף, עינב צדוק
  בירנבאום, שוש רוחלין- צאלה קליין

  
מרכז הדפוס הדיגיטלי: ארז אזולאי, יורם קוזניץ, לירון קליין, 

  אליעזר קליינר

 המחלקה לדוברות וליחסי ציבור  
  םדפנה גרינבוי: מנהלת דוברות ויחסי ציבור
 מנהל אירועים: אסף שמבי

  סיגל סלטון: פרויקטורית אירועים וכנסים
  מזכירת המחלקה: טלי שחם

 המחלקה לשיווק ולפרסום  
המחלקה אחראית על ריכוז, תכנון וביצוע של פעולות השיווק 

  והפרסום של האוניברסיטה הפתוחה ובכלל זה מיתוג האו"פ.
  

  מנהל השיווק והפרסום: ליפז ויניצקי
  גוטמן-אחראית שיווק: אורלי גינת

  אחראי שיווק במגזר הערבי: עומר מסארוואה
  אחראית פרסום: רחל אנגל

  
  
  
  

 מינהל הלוגיסטיקה  

 מינהל הלוגיסטיקה
מינהל הלוגיסטיקה אחראי למתן מגוון שירותים לוגיסטיים 
לעובדי האוניברסיטה ולסטודנטים בקריית האוניברסיטה 
הפתוחה ברעננה ובמרכזי הלימוד. המינהל מספק שירותי ביטחון 
ובטיחות, תחבורה, אחזקה, בינוי ונכסים, ניקיון, משק, אחסנה 

ח, תקשורת והפצה, חנות מכירת ספרים (למדא), דואר, ביטו
 מדיה ושירותי ארכיב.  -ומולטי

 
  ראש מינהל הלוגיסטיקה: מאיר יצחקי

עוזרת אדמיניסטרטיבית לראש המינהל, תערוכות, בקרת 
 תקציב: מלכה עזריה

  מדור תחבורה
מדור תחבורה מספק שירותים בנושאי הקצאות רכבים, היסעים, 

  טיולים, שליחיות, הזמנת מוניות והובלות באו"פ.
 

  מדור תחבורה: ניר מלכהראש 
 קצין רכב: מיכאל שולמן  

  קצין בטיחות בתעבורה: רוני גרינברג

  המרכז הלוגיסטי
המרכז הלוגיסטי מטפל באחסון ובהפצת חומר הלימוד 
לסטודנטים ולמנחים, וכן לחנויות מכירה ברחבי הארץ. כמו כן, 
המרכז מטפל בניפוק נייר לבתי דפוס, אורגינלים, נייר צילום, 

יוד משרדי, מחשבים, מעבדות ושירותי הפצת דואר פנים וחוץ צ
  לעובדי האוניברסיטה הפתוחה ולמרכזי הלימוד.

 
  מנהל המרכז הלוגיסטי: שמעיה בצלאלי

 : אביבה בסלניסטרטיביתיאדמ רכזת
  קבלה/מלאי מרכזי: עודד פלדסגן מנהל ומנהל מחסני 

  מנהל מדור רישום: יהודה שמידט
  ברהמנהלת הפצה: ליאת ג

  ראש תחום תפעול הפצה: אביבה בסל
  אחראית מדור דואר: סיון עמרם

  , איריס איסקובמדור ממ"נים: יאנה גרצוב

  אחזקה, בינוי משק ונכסים מרכז
המרכז אחראי לתקינות המערכות ולאחזקה השוטפת של קריית 
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמרכזי הלימוד השונים, וכן על 

וביצוע פרויקטים של בינוי, אגרות והיתרים, ניקיון, תכנון, ניהול 
גינון, ריהוט, שילוט וארכיב. כמו כן, אחראי המרכז על תחום 

  .מדיה-התקשורת, הטלפוניה ומולטי
 

 אחזקה, בינוי, משק ונכסים: משה פנחס מרכזמנהל 
  מנהל מדור מערכות אלקטרו מכניקה: אריה שגיא

  גווילימדור אחזקה כללית: קובי    מנהל
  מדור משק, אירועים ותקשורת: שי לוי   מנהל

  אירועים ורכזים: לירון פרנס  אחראי תפעול
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  המחלקה לביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה 
המחלקה עוסקת בתכנון וניהול מערך האבטחה במרכזי 
האוניברסיטה הפתוחה הפרוסים ברחבי הארץ, ובניהול ופיקוח 

  ביבה באוניברסיטה הפתוחה.הבטיחות ואיכות הס על תחום
 

  מנהל המחלקה: מרק סולבי
  עוזר מנהל המחלקה: גלעד דור

 רכזת אדמיניסטרטיבית: דפנה רושט
  מינהלן: אנטון וולקוב

  

  למדא
חנות למדא מטפלת בשיווק ובמכירת ספרים בהוצאת 
האוניברסיטה הפתוחה ליחידים, למוסדות ולחנויות ברחבי הארץ 

 ומטפלת בהשאלות עזרי לימוד לסטודנטים. 
 

  מנהל למדא ומרכז ההשאלות: אלון אנגלברג
  הזמנות מספקים והשאלות: מיכאל דרוקמן

  דלפק מכירות והשאלות: ציפי ישראל
  מכירות: דני תייר שיווק ודלפק

  החוץ של האו"פ (מעל"ה)לימודי מערך  
במערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה מאוגדים בתי 
הספר אסכולות, חשיפה והמרכז הארצי ללימודי תעודה הכולל 

  את תפנית, דיאלוג, מירב ודיפלומה.
  

כחלק מתפיסת העולם של האוניברסיטה הפתוחה, המושתתת על 
נות, פתח מערך לימודי החוץ של האו"פ שלוחות נגישות וזמי

  בחיפה, בירושלים ובבאר שבע, בנוסף על אלה שבמרכז.
  

מידע נוסף על לימודי בחוץ של האו"פ תוכלו לקרוא בידיעונים של 
  /http://www.openu.ac.il/Schoolsכל אחד מהם, ובאתר: 

  
  : ליפז ויניצקימעל"המנהל 

  ענבל עופר ד"ריו"ר ועדת ההיגוי האקדמית: 
פרופ' צפורה ארליך, ד"ר דפנה חברי ועדת ההיגוי האקדמית: 

  הירש, ד"ר אריה נחמיאס 
  נירית וינגרטן מנהלת שיווק: 

  נירית וינגרטןמנהלת פרסום: 
  מאיר-מנהל כספים ובקרה: דוד בר

  עוזר אדמיניסטרטיבי: יואב שיבר
  

 תחומיים-בית הספר ללימודים רב –אסכולות 
  מרץ-דבימנהלת: גלית 

  מנהל שלוחות אסכולות: איציק דדון
  מנהלת תפעול ופרויקטים: נועה שור

  מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות: גליה קנר
  מנהלת קורסי אסכולות בתל אביב: זהבה רף
 לביא-מנהלת קורסי אסכולות ברעננה: מעין אברך

  מנהלת קורסי הבוקר בבית איילה: הדר גרינפלד
  בארץ: שרון שחורימנהלת סיורים לימודיים 

  מנהלת קורסי אסכולות בחיפה: ורה וייס
  חדוה כהן מנהלת קורסי אסכולות בירושלים:

  

בית הספר לאומנויות התקשורת, הטלוויזיה  –חשיפה 
 והמולטימדיה

  מנהלת: אורית קישון
 אחראי שיווק ומוקד יועצי הלימודים: אלכס שלוסברג

נוי, ורדה -סיון הרשלום, - מרכזות אדמיניסטרטיביות: סמדר בן
  צמח

  אחראי מחסן ציוד: גו'רג קושחזדה
  יועץ טכנולוגי: שעיה סטנילוב

  רכזת המרכז ללימודי תקשורת: הלה דלל
  

  המרכז הארצי ללימודי תעודה
  ברקוביץ   מנהל המרכז: אלדד

  : הספר בתי של הפעילות את מרכז המרכז
  למנהלים הספר בית – תפנית
  לשפות הספר בית – דיאלוג

   משלימה לרפואה הספר בית – רבמי
  בית הספר ללימודי תעודה והסמכה –דיפלומה 

  

 בית דניאל  
בית דניאל הוא מתחם של האוניברסיטה הפתוחה בזיכרון יעקב, 

דונם של חורש ים תיכוני טבעי. המקום  42- פני כ המשתרע על
משמש לפעילויות תרבות והעשרה של האוניברסיטה ושל מוסדות 

אחרים, ובכללן: סדנות מוסיקה, סדנות לכתיבת שירה, וארגונים 
ימי עיון, השתלמויות, סדנות מנהלים, הדרכות, כנסים, קונצרטים 
ועוד. במתחם מתקיימות פעילויות על בסיס יומי ופעילויות 

  ממושכות יותר, הכוללות לינה בחדרי האירוח של בית דניאל.
 

  מנהלת בית דניאל: אביבה עמית
  ענת מדינהי לקוחות: פעילויות וקשר

 תפעול ורכש: איתי כסיף
  שמעון סלמה :הסעדה
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ובתיאור  קורסים חופפיםפרק  ראופרטים ל שאפשר לצבור בגינם. 
  ."פוהקורסים בקטלוג הקורסים באתר הא

 לצבוריבים ימחאוניברסיטה בוגר  ארתוהלימודים לקראת 
נ"ז. זוהי מכסת המינימום הנדרשת לתארים  108לפחות 

, יםחוגי-הדו לתארים. המכסה הנדרשת חוגיים-והחד התחומיים
  יותר. גבוהה  לתואר בחשבונאות ולתארים בהנדסה

  רמה של קורס  4.2.3
מודים לתואר ראשון הקורסים הנלמדים במסגרת תכניות לי

  שלהם, כדלהלן. העמקהדרגות הקושי וה לפי מסווגים לרמות

קורסים ברמת פתיחה הם בדרך כלל מבואות  רמת פתיחה:
לצורך הבנתם לא נדרש מן  רחבים לדיסציפלינות שונות.

חומר הנלמד בדרך כלל  מוגש הקודם.  אקדמיהסטודנטים ידע 
בהם בדרך המתאימה למפגש ראשון עם שיטת הלימוד הייחודית 

  של האוניברסיטה הפתוחה.

ללמוד קורסי פתיחה,  חובהתכניות הלימודים לתואר אין בחלק מ
ברמת  מכך בתכניות אחרות הקורסים הראשונים הם קורסיםאך 

כך או כך היקף נקודות הזכות של קורסים ברמה זו , פתיחה
  נ"ז. 36על  שאפשר ללמוד לא יעלה

  קורסים ברמה רגילה מתמקדים בדרך כלל  רמה רגילה:
רוב  פי תר מקורסי הפתיחה, והם מניחים עלבנושא מצומצם יו

ניסיון לימודי והבנה דיסציפלינרית מעמיקה יותר אצל 
בינם נחוץ לעתים ידע קודם המצוי בקורסים הסטודנטים. כדי לה

 ברמת פתיחה או בקורסים רגילים אחרים, אבל זו אינה חובה
מן הקורסים הרגילים מכתיבים תנאי  חלקרק  .פורמלית קשיחה
  קבלה לנרשמים.

הקורסים הרגילים הם חטיבת הקורסים הגדולה ביותר 
כנית החטיבה הגדולה ביותר בת –באוניברסיטה הפתוחה, וככלל 

  לתואר.אישית לימודים 

רוב הקורסים  פי מים הם עלהקורסים המתקד רמה מתקדמת:
המעמיקים ביותר במסגרות הלימודים לתואר ראשון, ומרביתם 

  כוללים גם חומר לימוד מקצועי הכתוב באנגלית.

 יש לעמוד בדרישת הפטור ,קורס מתקדםלימוד להירשם ל כדי
ובדרך כלל  בספרייה הביבליוגרפיתההדרכה בדרישות  באנגלית

הדרכים . מת בגין לימוד קורסים קודמיםגם במכסת נ"ז מסוי
לימודי אנגלית כשפה  בפרקלהוכחת הידע באנגלית מפורטות 

מופיעים בסוף  ת ההדרכה הביבליוגרפיתסדנופרטים על  ,זרה
כל קורס מתקדם  מחייב  דרישות כלליות האלה,נוסף על . פרק זה

ידע קודם ייחודי שנרכש מלימוד קורסים ספציפיים אחרים. אי 
הסטודנטים ללמוד קורסים מתקדמים בשלב  מתחילים רובלכך, 

מאוחר יחסית במסלול לימודיהם באוניברסיטה, לאחר שצברו 
לעדכונים בדרישות קדם ללימוד קורס מתקדם נא  ניסיון וידע.

  להתעדכן באתר.

קורסים ברמה  ללמודמודים לתואר ראשון יש בכל תכנית לי
  לפחות.נ"ז  24 בהיקף של  מתקדמת

–חלק מן הקורסים המתקדמים ב סמינריונית:-רמה מתקדמת
כתיבת עבודה סמינריונית או עמידה בדרישה סמינריונית אחרת 

ללא עמידה חובה זו אי אפשר מדרישות הקורס,  בלתי נפרדהיא 
   הקורס. לקבל נקודות זכות עבור לימוד

 במדעי החברה ,הקורסים המתקדמים במדעי הרוח את רוב
בלי מ נקודות זכות ולקבל עבורםאפשר ללמוד ובמתמטיקה 

סטודנטים המעוניינים בכך,  .לכתוב בהם עבודה סמינריונית
 לאחר סיום הקורסבהם עבודה סמינריונית  יכולים לכתוב

לכתוב עבודה  אפשרבהצלחה. בדיסציפלינות אחדות במדעים 
עבודות  –סמינריונית במנותק מקורסים מתקדמים. באחרות 

  נכתבות רק במסגרת קורסים סמינריוניים.

 דרישות סמינריוניותבכל סוגי תעודות הבוגר מחייבים עמידה 
 פרטיםבדרך כלל כתיבה של שתי עבודות סמינריוניות. ל כלשהן. 
הרשמה , ופרטי ההלימודים לתואר ראשוןפרק ראו  המלאים
  .הרשמה בפרק

  לקורס קודםידע תנאי קבלה ו  4.2.4
, מומלץ קודםעל ידע  נסמכיםרבים מבין הקורסים האקדמיים 
  או דרוש, ולחלקם יש תנאי קבלה.

המצוי בקורסים אחרים של הוא ידע לקורס  לץמומ קודםידע 
האוניברסיטה הפתוחה שאותם כדאי (אך לא הכרחי) ללמוד 

   לפניו.

המצוי בקורסים אחרים של הוא ידע לקורס  1דרוש קודםידע 
 אותם ולא למד סטודנטים שעדיין .האוניברסיטה הפתוחה

להבין את חומר הלימוד בקורס. , ויתקשה, ולעתים לא יוכל
האוניברסיטה אינה מונעת (אדמיניסטרטיבית) את ההרשמה 

קודם לכן את הקורסים  ולא למד אם הסטודנטיםלקורס, גם 
 יםהנחה שהסטודנטב. זאת קורס זה שהם בחזקת ידע דרוש עבור

  את הידע הדרוש בדרכים אחרות. ורכש

גדר חובה שאינה עמידה בהם היא בהם קורסים שה תנאי קבלה
 יםעומד םשאינ ים. סטודנטיםשל הסטודנט םנתונה לשיקול דעת

 הקורסיםבקטלוג שבתנאי הקבלה המפורטים בתיאור הקורס 
ללמוד  ולא יורש –פטור בגין לימודים קודמים)  מהם ובליק ולא(

  .את הקורס

  קורסהצוות   4.3
והאדמיניסטרטיבי של  לתכנון האקדמי םאחראי ההוראה ימרכז

 .במהלכואום כל הפעילויות המתנהלות ילתו הוראת הקורס
 םוראה של הקורס שבו הלפנות למרכז הה יםיכול יםסטודנטה

נהלית. שמו של מרכז יבכל שאלה אקדמית או מ יםלומד
ההוראה, שעות הקבלה שלו ואופן ההתקשרות אתו מובאים 

  .בתחילת הסמסטרקורס הסטודנטים בלידיעת כל 

הסטודנטים את  להנחותלימוד הקבוצת ב המנחיםתפקידם  של 
 לבדוקלתת להם תמיכה אקדמית, , המפגשיםקבוצה במסגרת ב

  ,פה-בעל יתלהם איש לסייעאותן,  ולהעריךאת עבודותיהם 
במהלך  בשעת ההנחיה הטלפונית, ובעת הצורך גם באתר הקורס.

   הסמסטר.

_____________________________________________________   
   קטגוריה זו קיימת רק בקורסים בתחומי המדעים.  1
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סגל אקדמי  יחברשהם  ,םיאקדמי םאחראייש  יםקורסהלכל  
  לפיקוח האקדמי על הפעלת הקורס.  םאחראיהם  ים,בכיר

  
 הסטודנטים מופנים בשלב כתיבת העבודה הסמינריונית

 איכתיבת העבודה. ב םאות ושינח תואר שלישי, יבעל, למדריכים
  .יותר מעבודה סמינריונית אחת אצל אותו מדריך לכתוב אפשר

  בקורס חומרי הלימוד  4.4
לקורס  ים שנרשמוסטודנטה יםמקבל לת הסמסטריסמוך לתח

חבילת דואר המכילה את כל הדרוש לשם לימוד הקורס. בתוך 
, המפרטת את תוכן החבילה, כדי רשימת תכולה נמצאתהחבילה 

  לוודא שלא נשמט ממנה דבר.  שאפשר יהיה

 , כמוחוברת הקורסשל הקורס ו ספרי הלימוד נמצאיםבחבילה 
ציוד ו ניברסיטה הפתוחהגם מעטפות ממוענות בכתובת האו

אל המנחה (עבודות הבית) המטלות  לשליחתמשרדי נוסף 
חבילת החומר עזרי לימוד מסוימים כוללת קורסים ב לבדיקה.

  . נוספים, מיוחדים לקורס

  ספרי הלימוד  4.4.1
ספרים שפותחו או עובדו במיוחד לצורך לימוד  הםספרי הלימוד 

אוניברסיטה הפתוחה. כדי שהלימוד מן לעצמי, בשיטה הייחודית 
הספרים יהיה פעיל ויעיל, משולבים בהם בדרך כלל תרגילים 

תרגילי חזרה, שאלות מנחות, שאלות  –שונים  מסוגיםושאלות 
כלולות בספרי  לעתיםלהערכה עצמית ומשימות מסכמות. 

משוב ראשוני על מידת  הציעלהלימוד גם תשובות, ואלה אמורות 
  ימודים.ההתקדמות בל

  חוברת הקורס  4.4.2
מספקת מידע מעודכן  ,הקורס באתר גם תהמוצג, חוברת הקורס
 בחוברת ישכני הקורס ועל דרך הלימוד המומלצת. וומפורט על ת

בקורס הנדון: כמה הייחודיות הסבר מפורט בנוגע לדרישות 
 , מהולוח זמנים להגשתןמטלות צריך להגיש במהלך הסמסטר 

  צריך לעמוד כדי לסיים את הקורס בהצלחה.ם התנאים שבהם ה

, כן מידע על אתר כל הסמסטרלהמטלות  כוללת אתחוברת ה
  בקורס.הפעילות התקשובית  הקורס באינטרנט ועל

מהלך לארגן את  מסייע ,בחוברתש לוח הזמנים והפעילויות
בקצב המוצע בלוח  בלימודים. התקדמות הלימודים של הקורס

 ,בהגיע מועד ההגשה של מטלה כלשהיש ,הזמנים אמורה להבטיח
הכלים הדרושים למילויה, ובבוא זמן בחינת  לסטודנטיםיהיו 

בלוח מצוינים גם מועדי הגשת  תה.להתמודד ִא  יוכלו –הגמר 
   .המטלות שעליהם יש להקפיד

(מערך  מפ"ה –קיימת מערכת זמנים ממוחשבת  אתר הקורסב
מועדי מפגשי  אתלסטודנטים פעילויות האו"פ). המערכת מציגה 

בכל הקורסים, מועדי הגשת מטלות,  ה בקבוצות הלימוד ההנחי
  מועדי הרשמה ועוד.

  פריטים נוספים  4.4.3
, ספרים נוספיםלקרוא הסטודנטים  נדרשים מסוימיםקורסים ב

יצירות ספרות, פרקים מספרי מדע או מספרי עיון שאינם כגון: 
הנוספים . כותרי הספרים הלימוד נשלחים בחבילת חומר

ו/או  שבקטלוג הקורסים הדרושים רשומים בתיאור הקורס
  .ספרים נלווים, לרוב תחת הכותרת בחוברת הקורס

אלה הספרים חלק נכבד מן ההאוניברסיטה מחזיקה מלאי של 
   או שאילתאבאמצעות הבמחיר מוזל  וניתן לרכוש אותם

  של האוניברסיטה הפתוחה.  חנות הספרים – למדאב

בעזרי הסטודנטים להשתמש גם  מסוימים נדרשיםבקורסים 
: ערכות ניסוי בפיסיקה המחשות, כגוןו לצורך ניסויים לימוד

מעבדות ביתיות באלקטרוניקה או כותרי ובמדעי החיים, 
  וכיו"ב.  DVD1, מולטימדיה על גבי תקליטור

מקצת העזרים נשלחים יחד עם חומר הלימוד ומקצתם מושאלים 
 בקורספירוט סוגי העזרים (בחנות למדא).  תוֹ להַהְׁשָאמרכז דרך 

ס. לצורך לקור םלסטודנטים לאחר הרשמתהמושאלים נשלח 
, לאחר מתבקשים הסטודנטיםההשאלה וכתנאי לקיומה, 

לקורס, לחתום על התחייבות שלפיה יחזירו ם שנקלטה הרשמת
ידרשו להפקיד באוניברסיטה עירבון כספי את הציוד בשלמותו וי

(שטר חוב או צ'ק דחוי ובמקרים מיוחדים היתר לחיוב כרטיס 
לשלם דמי שימוש עבור הסטודנטים יתבקשו אשראי). כמו כן, 

 45תוך  יוחזר הצ'ק/שטר החוב ,עם החזרת הציוד במועד העזרים.
  תיפדה תמורתו.  . אם לא יוחזר הציוד במועד שנקבעיום

העזרים עם חומר הלימוד ולא החזירו את  ושקיבל ודנטיםעל סט
מרכז ההשאלות במועד, יופעלו סנקציות מינהלתיות.  אותם

 .הטיפול בהשאלת עזרי הלימוד השונים (בחנות למדא) אחראי על
 וחלים על מי שהפסיקכללים  אילו לבררבעת קבלת הציוד כדאי 

למשך  לציוד ובמהלך הסמסטר ועל מי שנזקק הםלימודיאת 
  סמסטר נוסף בשל דחיית לימודים.

 תקליטוריםבהשאלה סטודנטים המקבלים  בקורסים מסוימים
יכולים מן הקורסים  בכמה )., למשליקליותס(של יצירות מו
 ברשותם, להנאתם. התקליטוריםלשמור את  המעוניינים בכך
טופס שיש למלא  ,בסוף חוברת הקורס נמצאבמקרים אלה 

  .התקליטוריםולשלוח כדי לרכוש את 

ועבודה בו   מחשבה הכרתבקורסים מסוימים במדעי המחשב, 
מחשב בהיא חלק מדרישות הקורס. פרטים על התצורה הדרושה 

ו/או  בקטלוג הקורסיםמופיעים בתיאור הקורס  ,)PCאישי (
במחשבים גם להשתמש אפשר . או באתר הקורס בחוברת הקורס

במרכזי לימוד וניברסיטה מעמידה לרשות הסטודנטים שהא
תרגול רשימת מרכזי הלימוד שבהם מתאפשר  (ראו ברחבי הארץ

  .)במחשבים חופשי
  
  
  
  
  

_____________________________________________________   
התקליטורים  –לתשומת לב סטודנטים השוהים בארצות הברית   1

האירופית. האוניברסיטה הפתוחה מותאמים לשיטה  DVD-וסרטי ה
   אינה ממירה את התקליטורים לשיטה האמריקנית.
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  הלימוד במהלך הסמסטר  4.5 

  לימוד עצמי  4.5.1
ובהכנת  בלימוד עצמי דרשים להשקיע את רוב זמנםנהסטודנטים 

הוראה המטלות. מפגשי ההנחיה, שעות הקבלה של מרכז ה
של מנחי הקורס, ואתרי  הקבלה הטלפוניותקורס, שעות ב

נועדו לשפר ולייעל את הלימוד  –הקורסים ברשת האינטרנט 
להקדים אותו  רצויעל לוח הזמנים,  להקפיד מומלץ העצמי.

   .במידת האפשר

זוהי כמובן שעות בכל שבוע.  10-כלהקדיש  ישללימוד קורס 
 –תלוי בגורמים רבים ובהם  הנדרשהזמן  משך, שכן בלבדהערכה 

האישיים,  םהללימוד הקורס, כישורימוכנות הסטודנטים מידת 
  ועוד. ,רמת הקושי של הקורס, כמות החומר

  מטלות  4.5.2
מטלות (עבודות בית) מסוגים שונים, נשלחות לבדיקה ומוחזרות 

 בלתי נפרדהן חלק . המטלות לסטודנטים מתוקנות ומוערכות
בכל קורס של האוניברסיטה הפתוחה על ה. תהליך הלמידמ

יש משקל בחישוב הציון  ולציוניהן הסטודנטים להגיש מטלות
, כאמור, בחוברת הקורס. ותמצויהסופי בקורס. כל המטלות 

בראש כל מטלה מצוין חומר הלימוד אליו היא מתייחסת, והמועד 
  האחרון להגשתה.

. מטלות שיישלחו לאחר המועד אין לאחר בהגשת מטלות
, אך לא יינתן עליהן שנקבע בלוח הזמנים של הקורס ייבדקו

ציון, והן לא יובאו בחשבון בחישוב הציון הסופי בקורס. 
 ההוראה ימרכזבמקרים מיוחדים אפשר לפנות ישירות אל 

 בקורס ולבקש מראש ַאְרָּכה בהגשת מטלה.
  

הוראות מפורטות בנוגע לדפוס ההגשה  ובחוברת הקורס תמצא
לו מטלות ספציפיות יוא להגיש כםהנדרש, כלומר כמה מטלות עלי

גם הנחיות בקשר לאופן שבו יש הן מטלות חובה (אם יש כאלה). 
  מטלות לבדיקה ולאיזו כתובת.האת  להגיש יש

  עיקריים: סוגים לשלושהאת המטלות אפשר למיין 

המנחה של  שנבדקת על ידי(ממ"ן) היא מטלה מטלת מנחה 
הן  . השאלות המופיעות בממ"ןםאליה שובצתשקבוצת הלימוד 

באופן חופשי, תוך  תשובותת לנסח ופתוחות ומאפשרשאלות 
הנושאים של הפעלה מלאה של כושר הביטוי, הניתוח והסינתזה 

  שנלמדו.

את הממ"ן יש לשלוח רק למנחה הקבוצה שבה אתם משובצים. 
ציון ממ"ן שיישלח למנחה אחר (ללא אישור מראש של מרכז 

 לא ייחשב. ,ההוראה)

זמן. ממ"ן  מצריךשל ממ"ן ה והתיעוד תהליך הבדיקה, הבקר
  יוחזר מתוקן תוך כשלושה שבועות. לבדיקה שהוגש

ברירה ("אמריקאי") שעליו -רב (ממ"ח) היא מבחןמטלת מחשב 
בחוברת , לפי ההוראות ששאילתאבאמצעות מערכת  עונים
יש להקפיד לא רק שלא לאחר, אלא אף  ממ"חים בהגשת. הקורס

מטבע  לא להקדים ביותר משבוע את התאריך הנקוב למטלה.
  הדברים משוב על ממ"חים הוא מהיר יותר.

. עבודה משותפת עם את המטלות יש להכין בעבודה עצמית
תקנון ראו סטודנט אחר תיחשב בגדר הונאה ועבירת משמעת (

  ). המשמעת לסטודנטים

יא מטלה המתבצעת באופן ה תופית (ממ"ש)מטלה מקוונת שי
קבוצת סטודנטים בקורס באמצעות האינטרנט  ידי שיתופי על

  בכלי טכנולוגי כלשהו (ויקי, בלוג, פורום וכד').

ובודק לכל הסטודנטים בקורס, בדרך כלל  חשופה כזו מטלה 
מנחה הקבוצה או מרכז ההוראה של הקורס, ההערכה אותה 

למטלה מתחלקת בין הערכה אישית לתרומתו של כל סטודנט 
בנפרד לבין הערכת תרומתה הכוללת של הקבוצה. ממ"ש היא 
מטלה חדשנית באוניברסיטה הפתוחה ומוצעת כיום במספר 

  מצומצם של קורסים.

  מערכת המטלות המקוונת 

י מטלות בצואפשרת לשלוח קמערכת המטלות המקוונת מ
כך היא חוסכת את מילוי אינטרנט, ובאתרי הקורסים בדרך 

 לווים ואת המשלוח בדואר.הטפסים הנ

  
 המנחיםלאחר שליחת המטלה אפשר לעקוב אחריה: לראות מתי 

אותה לבדיקה, לצפות במטלה הבדוקה עם הערות המנחה  והוריד
  . הציוןבקבלת להתעדכן  –וכמובן 

   אופן הלימוד   4.5.3

  לימודים ללא מפגשי הנחיה
סטודנטים שאינם מעוניינים להשתתף במפגשי הנחיה יכולים 

הקורסים ללימודים ללא מפגשי הנחיה בחלק גדול מלהירשם 
לסטודנטים . בהם קיימת חובת השתתפות)ש(מלבד בקורסים 

ע, בכתב, בטלפון או בדואר יבו יוכלו להסתישאלה יוקצה מנחה 
לצפות במפגשי הנחיה מוקלטים  יוכלוכמו כן אלקטרוני. 

  .בקורס שבחרו ללמוד כאלהמפגשים  באינטרנט, אם קיימים 

  מפגשי הנחיה
הזדמנות ללבן בעיות שונות עם המנחה  מציעים מפגשי ההנחיה
 מסייעהמנחה  במהלך המפגשים. יםללימוד םועם עמיתי
הוא  .תרגל פתרון בעיותמו םעיקרי הדברים שלמדתלהתמקד ב

.ומציע דרכים  מגוונות להתמודד עם החומר  קשות סוגיותאיר מ
  הלימוד ועם מטלות הקורס.

אם כי מומלץ במפגשי ההנחיה  רך כלל אין חובה להשתתף דב
י מעבדה, סיורים היוצאים מן הכלל הם מפגש. מאוד לעשות כן

בתיאור הקורס מודגשת חובת השתתפות זו  לימודיים וכו'
המפגשים אינם מהווים חשוב להדגיש,  .בקטלוג הקורסים

 אין כוונה,! קורסבמרצה ה, המנחה אינו תחליף ללימוד העצמי
 הקורס חומראת כל  ילמד, שהמנחה אי אפשר למעשהם וג

  במהלך המפגשים. 

  .מוגברתהנחיה  גילה או רהנחיה   מתכונת ההנחיה:
מפגש הנחיה פנים או -אל-מפגש פנים ההנחיה: אופן

  .מרחוק אינטראקטיבי
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   מתכונת ההנחיה 
 8-5כוללת בדרך כלל ה הרגילהחיה נמתכונת הההנחיה רגילה: 
מועדי המפגשים  שעות במהלך הסמסטר. 3-2 מפגשים בני

מופיעים באתר בהנחיה רגילה (של מרבית הקורסים) 
  : , בכתובתהאוניברסיטה הפתוחה

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/group-search.basic_form   

קורסים מוצעת לבחירת הסטודנטים הברוב  הנחיה מוגברת:
  בדרך כלל מפגש של  , הכוללתמתכונת הנחיה אינטנסיבית יותר

מועדי המפגשים מתפרסמים באתר  שעות כמעט בכל שבוע. 3-2
  האוניברסיטה הפתוחה, בכתובת:

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/group-search.basic_form  

 15.5.6, סעיף 1הנחיה מוגברת כרוכה בתשלום נוסף (ראו טבלה 
  ).הרשמהבפרק 

  ההנחיה סוגי 
שי ההנחיה ברוב הקורסים מפג פנים:-אל-מפגשי הנחיה פנים
פנים בין מנחה קבוצת הלימוד לבין - אל- הם מפגשי פנים

- אל- הסטודנטים המשובצים לקבוצה שלו. מפגשי הנחיה פנים
פנים מתקיימים באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה 

  הפתוחה הפזורים בכל רחבי הארץ.

בקורסים מסוימים : מפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק
אה תקיימים באמצעות מערכת הורחלק ממפגשי ההנחיה מ

המנחה והסטודנטים נמצאים סינכרונית אינטראקטיבית מרחוק. 
(בכיתה, במשרד או בבית)  המאל הבמקומות שונים ומרוחקים אל

משותף.  מפגשונעזרים בטכנולוגיות תקשורת שונות כדי לקיים 
שאלות, , לשאול במפגש ההנחיה הסטודנטים יכולים להשתתף

בעזרת אמצעי  או להשיב לשאלות המנחהלבקש הבהרות 
-במפגשים משולבים עזרים אודיוהתקשורת העומדים לרשותם. 

תמונות, קטעי וידאו, עזרי המחשה  ויזואליים מגוונים: מצגות,
  וחומרים נוספים.

ים מרחוק מתקיימים בזמן מפגשי ההנחיה האינטראקטיבי
ו ם מוקלטים ומוצעים לסטודנטים לצפייה חוזרת (אאמת, ה

  .רסיםכחלופה למפגש החי) באתרי הקו

אוניברסיטה הפתוחה מערכות שונות לקיום שיעורים ל
  סינכרוניים מרחוק:

 חי המשודר מהאולפנים הנחיה מפגש  – מערכת אופק
הסטודנטים . יםהסטודנט ילמחשב באוניברסיטה הפתוחה

מוזמנים לענות על שאלות שמעלה המנחה, להעלות שאלות 
בפני המנחה ובפני סטודנטים אחרים. הקשר בין הסטודנטים 

 מתקיים באמצעות טלפון וצ'ט.  המפגשלמנחה במהלך 
 ) וידאו קונפרנסVC( –  לכיתות וידאו  רחי המשודהנחיה מפגש

 .יםהסטודנט ילמחשב ה בעתובקונפרנס במרכזי הלימוד 
הנמצא בכיתה משדרת והסטודנטים בכל הכיתות המנחה 

בחלק ויכולים לדבר ולשמוע את כולם.  ,רואים אלה את אלה
הווידאו קונפרנס במחשב  במפגשגם לצפות אפשר מהקורסים 

  האישי, דרך שידור אינטרנט בזמן אמת, ולפנות למנחה בצ'ט. 
 חי המשודר ממחשבו האישי הנחיה מפגש  – כיתה וירטואלית

של המנחה המחשב האישי  .יםטהסטודנ יהמנחה למחשבשל 
. חומר הלימודהמנחה את מציג  לוח הלימוד, באמצעותו  הוא

לעתים ניתן לצפות במנחה מתבסס על תקשורת קולית ( המפגש
) והסטודנטים יכולים לשאול שאלות ולקבל מענה וידאוובגם 

(בקול או בהודעה כתובה) ולתקשר עם שאר המשתתפים 
  במפגש.

אם נבצר מכם להשתתף במפגש הנחיה כלשהו של קבוצתכם, 
תוכלו, בדרך כלל, להשתתף במפגש מקביל של קבוצה אחרת, 
שבה מתקיימים מפגשים במתכונת של קבוצתכם. בקבוצות 

 ים שנרשמולהשתתף רק סטודנט םלימוד בהנחיה מוגברת רשאי
מראש להנחיה במתכונת זו. במפגשי הנחיה של קבוצות לימוד 

 יםהלומד יםלהשתתף רק סטודנט םמוסדות רשאיכללות ובבמ
. הצטרפות למפגש הנחיה אפשרית כל עוד אינה פוגעת בהם

  1במהלך התקין של לימודי הסטודנטים שבקבוצה.

קורס באוניברסיטה הפתוחה ולא סיימו את  ושלמד סטודנטים
ה של הקורס במפגשי ההנחי יםלהיות נוכח םבו, רשאי חובותיהם

ם לקורס זה, למעט בקורסים מירשו אינםגם בסמסטר שבו 
שבהם יש עבודה מעשית ומספר המקומות מוגבל (אנגלית, 

בקבוצות לימוד  2,1מעבדות, תרגול במסופי מחשב, וכדומה).
 יםשלומד סטודנטיםלהשתתף רק  םמוסדות רשאימכללות ובב

לקבוצת לימוד באותו  ו את שיבוצםאו שהסדיר בהם
להצטרף למפגשי  ים המעונייניםעל סטודנט .מוסד/מכללה

ם לקורס זה, מוטלת מירשו אינםההנחיה של קורס בסמסטר שבו 
האחריות להתעדכן לגבי מועדי המפגשים והשינויים שחלים בהם 

  באמצעות מוקד הפניות והמידע.

  י לימוד זֵ ּכְ רְ מֶ    4.5.4

  י לימודזֵ ּכְ רְ מֶ 
מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה פזורים בכל רחבי 
  הארץ. חלק מהם ממוקם במבנים המשמשים גם למטרות 

ועוד, אך יש גם מרכזי  בתי ספר, מתנ"סים, מכללות –אחרות 
 היחיד. םלימוד שזה ייעוד

המרכזים משמשים כמקומות התכנסות למפגשי הנחיה ולמפגשי 
ים לבין עצמם. כמו כן מעבדה וכמקומות מפגש בין סטודנט

ניתנים בהם שירותי הרשמה וייעוץ, שירותי ספרייה וציוד עזר 
אחר לקורסים, שירותי מחשבים, ועוד. יש מרכזים גדולים שבהם 

 .מהםניתנים כל השירותים כאחד ובאחרים ניתנים רק חלק 
הודעות המפרטות  יישלחו לסטודנטיםסמוך לתחילת הלימודים 
כו המפגשים בכל קורס שאליו ד שבו ייעראת מיקום מרכז הלימו

 שונים אירועים בשל :לב לשים ישומועדי המפגשים.  נרשמו
 שינויים לחול עלולים, הפתוחה האוניברסיטה בשליטת שאינם
 .במיקומם או המפגשים במועדי

  קבוצות לימוד
   המעוניינים במפגשי הנחיההסטודנטים על בעת ההרשמה 

  את מרכז הלימוד ואת קבוצת הלימוד שבהם לציין 
הם מעוניינים ללמוד. האוניברסיטה משבצת את הנרשמים 

, וקובעת מנחה לכל קבוצה. המגמה היא לשבץ לקבוצות לימוד
לקבוצת לימוד שתתכנס סמוך בכך  המעוניינים את הסטודנטים

  .האפשר למקום מגוריהםככל 

_____________________________________________________   
השתתפות במפגשי ההנחיה של קבוצה אחרת יש לתאם עם מרכז   1

  ההוראה.
באתר הקורס רשאים לבקר גם סטודנטים בעלי זכאות להיבחן   2

  שאינם רשומים לקורס בסמסטר הנוכחי.
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פתיחת קבוצת לימוד מותנית במספר הנרשמים לקבוצה עד מועד  
שבועות לפני תחילת הסמסטר).  7-6קבלת ההחלטות בנדון (

קבוצה לא תיפתח אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את 
מיעוט הנרשמים באזור מסוים, או לקורס מסוים, אם . פתיחתה

אינו מאפשר פתיחת קבוצות לימוד מתאימות, האוניברסיטה 
משתדלת למצוא פתרונות חלופיים הולמים. אחת מהחלופות 

. הסטודנטים קבוצת קורסהמקובלות לפעילות הקבוצתית היא 
המשובצים לקבוצה כזאת מקיימים קשר ישיר עם מרכז ההוראה 

סיטה הפתוחה, בכתב, בטלפון, או בדואר אלקטרוני. אין באוניבר
להם מפגשי הנחיה קבוצתיים, אך במידת הצורך (בדרך כלל לפי 

  בקשתם), מרכז ההוראה קובע איתם פגישות אישיות מרוכזות.

עם הפרטים על מרכז יחד , יישלחוסמוך להתחלת הסמסטר 
חה שם המנוגם פרטי קבוצת הלימוד  ם,הלימוד שאליו שובצת

את המפרט , לוח המפגשיםוכתובתו. ההודעה תכיל גם את 
 הקבוצהיתקיימו מפגשי ההנחיה של שבהם שעות התאריכים וה

  במרכז הלימוד.

  באינטרנט  אתר הקורס  4.5.5
 1באינטרנט. קורסאתר יש אוניברסיטה הפתוחה ברוב הקורסים ל

ים. יהאתר מאפשר לקיים תהליכי הוראה ולמידה וירטואל
להשתתף  ,"לשוחח" עם מרכז ההוראה אפשרהאתר  באמצעות

דוגמאות ב"דיונים" בין סטודנטים, לקבל חומרי העשרה ותרגול, 
להגיע למאגרי מידע רלוונטיים, להיעזר באמצעי אקטואליות, 

אפשרית, מכל עמדת מחשב בארץ  לאתרועוד. הגישה , המחשה
במרבית הקורסים תמצאו באתר  בכל שעות היממה., ובעולם
 רס גם הרצאות מוקלטות או מפגשי הנחיה מוקלטים.הקו

, האמצעים העומדים לרשות האלהבאחדים מבין הקורסים 
והפעילות התקשובית הנעשית  באתר הקורס, המשתמשים

תחליף למפגשי ההנחיה לשמש בהדרכת מנחה מספיקים כדי 
להגיע לאתרי הקורסים דרך הכתובת:  אפשר .במרכזי הלימוד

http://telem.openu.ac.il/  

האוניברסיטה הפתוחה מעמידה לרשות הסטודנטים  שימו לב:
  אפשרות לתרגול חופשי במחשבים במרכזי לימוד ברחבי הארץ. 

  הנחיה טלפונית  4.5.6
(בדרך בכל שבוע לכל אחד ממנחי הקורס יש שעת קבלה טלפונית 

שעות הקבלה של מרכז  לעוסף נב –הערב), וזאת כלל בשעות 
 נתקלתם בקשיים ההוראה (שהן בדרך כלל בשעות הבוקר). אם

או  ,למרכז ההוראה התקשרל ולימוד העצמי תוכלמהלך הב
ן. שעות ההנחיה לימודיות בטלפו וללבן בעיות כם,למנחה של

 כםההוראה יובאו לידיעת יושל מרכז יםהטלפונית של המנח
להיעזר גם במנחה אחר של הקורס.  אפשרבתחילת הסמסטר. 

ה רשימת המנחים ושעות ההנחיה הטלפוניות שלהם מופיע
של צוות הקורס אפשר  במערכת שאילתא. את שעות ההנחיה

, המספק את 09-7781111 – האו"פ- קול לקבל גם באמצעות
 ותתבקש כם,לפני שהמידע יימסר ל. המידע במענה ממוחשב

 כםעם התחלת לימודישקיבלתם  אישיהקוד להזדהות ב
  .זהותתעודת הבאוניברסיטה, ובמספר 

  מפגשי מעבדה  4.5.7
. מפגשי מעבדה כולליםחלק מן הקורסים במדעי הטבע והחיים 

מפגשים אלה נערכים במעבדות האוניברסיטה הפתוחה, או 
במעבדות של אוניברסיטאות אחרות בארץ. בדרך כלל 

מפגשי מעבדה הם בדרך כלל יותר  .חובהההשתתפות בהן היא 
ייתכן שיתקיימו רחוק ו ,ארוכים ממפגשי הנחיה סטנדרטיים

מופיעים בחוברת הקורס.  . פרטי המפגשיםכםממקום מגורי
 לפעמים מתאפשרת מידה מסוימת של גמישות בקביעת מועדי

  .פושבהם תשתת המפגשים

  סיורים לימודיים  4.5.8
ם משולבים סיורים מונחים יש קורסים (למשל בגיאולוגיה) שבה

 ,, או יום שלםרבות בשטח. סיורים כאלה עשויים להימשך  שעות
 –. אם חלה חובת השתתפות בסיורים ימים אחדיםולעתים אפילו 

, ובחוברת שבקטלוג הקורסיםמצוין הדבר בתיאור הקורס 
הקורס נמסר כל המידע הדרוש. ההשתתפות בסיורי חובה אינה 
כרוכה בתשלום, פרט לדמי ארוחות ולינה. עבור סיורים שאינם 

  .ההשתתפות כרוכה בתשלום –בגדר חובה 

  ימי עיון  4.5.9
האוניברסיטה הפתוחה מקיימת באופן סדיר ימי עיון בנושאים 

. מוד של קורסים שוניםכני הליוהקשורים לת מגווניםאקדמיים 
אם יהיו במהלך הסמסטר ימי עיון בנושאים הקשורים 

אחדים מימי העיון  להשתתף בהם. נותוזמ – כםללימודי
מצולמים, וניתן לצפות בהם באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

  /http://www.openu.ac.il/Events :הפתוחה בכתובת

  בחינות גמר  4.5.10
בחינות גמר. הבחינות מתקיימות  נערכותבתום כל סמסטר 

בחלק מן המועדים במרכזי בחינות הפזורים בכל רחבי הארץ. 
פרוסים מרכזי בחינה מהגליל העליון בצפון ועד אילת בדרום. 
במועדים אחרים הפריסה מצומצמת יותר. השיבוץ למרכז בחינה 

ובכפוף למכסת  יםת הסטודנטופי איזור מגורים, בקש יעשה על
משך בחינות הגמר ברוב המכריע  הנבחנים האפשרית בכל מרכז.

לבחינות הכניסה ). 19:30-ל 16:30שעות (בין  3של הקורסים הוא 
תקפה של תעודת סטודנט  מתאפשרת רק למזדהים באמצעות

קורסים שונים נבחנים יחד, סטודנטים מ. האוניברסיטה הפתוחה
  באותם חדרים. 

בדרישות המטלות ובשאר פעילויות החובה של  ועמדש סטודנטים
 לכל היותרלהיבחן בו  זכאיםהקורס, כמפורט בחוברת הקורס, 

ב של בחינות - הם מועדי א ו כםהמועדים העומדים לרשות .פעמיים
ב של - אותו, ומועדי א ו םבסמסטר שבו למדת כם,הקורס של

 ןלהיבח ו. לאחר מכן לא תורשמוצעהסמסטר הבא שבו הקורס 
ראו גם הנחיות הרשמה לבחינה וביטול  .מעט באישור מיוחדל

  .בנושא בחינות הנחיות נספחב הרשמה

  

_____________________________________________________   
באתר הקורס רשאים לבקר גם סטודנטים בעלי זכאות להיבחן   1

  שאינם רשומים לקורס בסמסטר הנוכחי.
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בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות  
כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (בעיצומו של הסמסטר  –מועד ב 

  העוקב). תקופות הבחינות נמשכות כשבועיים עד חודש.

 ותקבל יםלומדם שבתום הסמסטר בו את מועדי הבחינותעל 
  הודעה לפני מועד א.

  ינות תמצאו את לוח מועדי בח בחינות הגמר בפרק
נון מפורט לבחינות תמצאו תק .ו"עלשנת הלימודים תשהגמר 

   .בנושא בחינות הנחיותנספח ב

באתר הקורס באינטרנט מופיעות בדרך כלל  בחינות לדוגמה
  1באתר הספרייה.ו

  עבודה סמינריונית  4.5.11
 ,ובחלק מן הדיסציפלינות של המדעיםבמדעי הרוח והחברה, 

 םהיא גולת הכותרת בהכשרת עבודה סמינריוניתכתיבת 
תהליך הגדרת . לתואר בוגר יםהלומד יםהאקדמית של סטודנט

וניסוח מנומק שאלת המחקר הנושא, איסוף חומר הראיות, הצגת 
כל אלה מהווים תרגול בעבודה מחקרית של  –של המסקנות 

  ממש.

  כתיבת עבודה סמינריונית מחייבת לפחות שתי פגישות 
יש להגיש כל עבודה סמינריונית בשתי פנים עם מדריך. -אל-פנים

 2.וכקובץ דיגיטלישיועבר למדריך צורות: תדפיס (עותק קשיח) 
בקישור  שאילתאיוגש באמצעות מערכת הקובץ הדיגיטלי 

הדיגיטלי של . יש להגיש את הקובץ "עבודות סמינריוניות"
הגרסה הסופית של העבודה. הציון על העבודה יפורסם רק לאחר 

הסמינריוניות  למאגר העבודות הגשת הקובץ. הקובץ יועבר
שינוהל באוניברסיטה הפתוחה. הגישה למאגר זה תהיה פתוחה 

שיש  האקדמי רק לחברי הסגל האקדמי ולחברי סגל ההוראה
ולהוראת קורסים  להם נגיעה ישירה לעבודות סמינריוניות

סמינריוניים באוניברסיטה הפתוחה. לא ייעשה בעבודות אלה 
   .ותהעבוד יכלשהו ללא הרשאה מראש של כותב אקדמישימוש 

  
לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל  םרשאי םאינ יםסטודנט

  .אותו מדריך
  

יש בחלק מהקורסים המתקדמים  סדנה לעבודה סמינריונית:
סמינריונית במסגרת סדנה ייעודית של  לכתוב עבודהאפשרות 
להגיש את העבודה הסמינריונית בפרק . הסדנה מסייעת הקורס
מפגשים  6-4 מתקיימיםסדנה במסגרת ה. קצוב מראשהזמן 

. ההשתתפות במפגשים היא עם המדריך קבוצתיים ואישיים
  .חובה

  וציון סופי בקורס צבירת נקודות זכות  4.5.12
ציון באת בחינת הגמר ( וועברהקורס  בדרישות ועמדש סטודנטים

זכאים לקבל נקודות זכות עבור הקורס. הציון הסופי ומעלה)  60
ב וכממוצע משוקלל של ציוני המטלות והבחינה (רבקורס יחושב 

לבחינה). פרטים מלאים על שיטת חישוב הציון  ניתן המשקל
כללים  – ציונים לתואר ראשון נספחהסופי בקורס מצויים ב

  .והנחיות

  הספרייה  4.6
 המציעהספריית האוניברסיטה הפתוחה היא ספרייה אקדמית 

שירותי עיון, השאלה ומידע לסטודנטים, לאנשי הסגל האקדמי 
  הבכיר וסגל ההוראה ולעובדי האוניברסיטה הפתוחה. 

משמש את באי האולם קריאה  בספריית האוניברסיטה הפתוחה
נפה ייה אלקטרונית ע, וספרהספרייה כסביבה תומכת למידה
ספריית בות רשת האינטרנט. המאפשרת גישה מרחוק באמצע

   מקורות מידע:הפתוחה סוגים שונים של  האוניברסיטה

  כל פרסומי האוניברסיטה הפתוחה (יחידות הלימוד וחומרים
קוליים המלווים את הקורסים השונים, דוגמאות של -אור

 ;עבודות סמינריוניות)
 תקליטוריםו עת, ספרי יעץ-ספרים, כתבי אוסף;  
 אוסף דיגיטלי מגוון המכיל מאגרי מידע ביבליוגרפיים, כתבי-

 מקוונותעת אלקטרוניים, מאגרי נתונים, אנציקלופדיות 
 .אלקטרונייםספרים ו

  : עות פעילות הספרייהש
   16:30-09:00  , ב, דא

   19:15-09:00  ג, ה
  12:45-09:00   ו

  עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה.  מתקיימים שירותי ההשאלה 

  הספרייה אחראית גם לפעילות הספריות במרכזי הלימוד 

 קריית האוניברסיטה הפתוחהבהספרייה המרכזית נמצאת 
רעננה והיא ספריית ההשאלה היחידה של האוניברסיטה ב

הפתוחה, אך היא מנהלת שירות (בתשלום) של השאלה מרחוק 
לסטודנטים ואנשי סגל לכל  םלכל הארץ ושליחת מאמרים סרוקי

  http://www.openu.ac.il/libraryפרטים באתר:  העולם.

  הדרכה ביבליוגרפית  4.6.1
נוספה לדרישות הלימודים לתואר בוגר  2007החל מסמסטר ב

ההדרכה  .דרישת חובת הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
הביבליוגרפית נועדה להקנות לסטודנטים מיומנות בחיפוש 
ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות בקורסים 

 המתקדמים. 

ספריית האוניברסיטה הפתוחה מעמידה לרשות סטודנטים אתר 
ייעודי הכולל סרטונים, מצגות, דפי עזר הניתנים להדפסה, בחני 

ליוגרפית". אפשר למצוא בו את תרגול ומבחן בנושא "הדרכה ביב
  הסרטונים האלה:

איתור עותק פיזי או אלקטרוני של ספר  לומדת סימני דרך:
  בהפניה ביבליוגרפית. 

  
  

_____________________________________________________   
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות, המובנת מאליה, לשנות   1

השאלות,  מספרמאפיינים של בחינות הגמר בכל קורס (כגון: 
המשקל הניתן לכל שאלה, טיב חומר העזר המותר בשימוש, נושאי 

  השאלות, ועוד).
, שאינו חתום דיגיטלית Word קובץ שהוכן במעבד תמלילים בפורמט  2

  תמונה.ואינו קובץ בפורמט 
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", המשותפת לקטלוגים 500הכרת מערכת "אלף  :500לומדת אלף  
  של הספריות האקדמיות בישראל, והשימוש בה. 

ניסוח שאלת מחקר, בניית אסטרטגיית  לומדת אוריינות המידע:
  חיפוש והערכת תוצאות החיפוש. 

  איתור כתבי עת אלקטרוניים  :TDNetלומדת 
   בעבריתמפתח חיפה למאמרים סרטון הדרכה ל
   Proquest מאגר המידעסרטון הדרכה ל
   תיבת החיפוש המהירסרטון הדרכה ל

הצלחה במבחנים המקוונים היא תנאי קבלה לכל הקורסים 
המתקדמים ותנאי לקבלת שירות בספריית האוניברסיטה 

  הפתוחה ובספריות אקדמיות נוספות.

סטודנטים שסיימו את חובת ההדרכה, וזקוקים לסיוע נוסף 
תור מידע לצורך הכנת עבודות, יוכלו לקבל ייעוץ אישי באי

  ממידענית בספרייה. 

  

  שירותי ספרייה עד הבית באמצעות   4.6.2
  מערכת שאילתא

סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה יכולים להזמין עמודים 
מתוך ספרים ומאמרים אשר אינם קיימים בפורמט אלקטרוני 

 סרוקים בדואר אלקטרוני.במאגרי המידע של הספרייה, ולקבלם 

סטודנטים הזקוקים לספרים מספריית האוניברסיטה כמו כן, 
הפתוחה יכולים לקבלם באמצעות דואר ישראל. הספרים 

פי נהלי ההשאלה של הספרייה ונשלחים  מושאלים על
לסטודנטים בדואר חבילות. את הספרים יש להחזיר בדואר רשום 

  .המותרת או באופן אישי, עם תום תקופת ההשאלה

הפניות שירותים אלה ניתנים בתשלום סמלי באמצעות מערכת 
  שאילתא.ב

   www.openu.ac.il/Library  –מידע נוסף ניתן לקבל באתר הספרייה 
  .09-7781533 או בטל':

  גיליון ציונים  4.7
 לקבל, לפי בקשתםים הסטודנט ובכל שלב במהלך לימודיו יוכל

 המשקף את מכלול לימודיהם גיליון ציונים ותמורת תשלום,
בשלב האמור, או חלקים נבחרים ממנו. את הבקשה יש להפנות 

האו"פ או -למרכז ההישגים הלימודיים באמצעות שאילתא, קול
מוקד הפניות והמידע, ולציין את הקורסים והפרטים שבהם 

לאחר סיום קורס ולא  קניתן רמעוניין הסטודנט. גיליון ציונים 
 ,גמוליש לציין לאיזו מטרה מיועד האישור (בבקשה במהלכו. 

  המשך לימודים במוסד אחר או כל מטרה אחרת).
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מגוון של תכניות לתואר ראשון.  מציעה אוניברסיטה הפתוחהה
נובע מן ההבדלים בין  היקפןבו התכניות בהרכב השוני

חובות . יחד עם זאת, יש מהן מורכב התוארהדיסציפלינות 
  .כמפורט להלןלכל התכניות  משותפותה  כלליות

  לתואר נקודות זכות צבירת  ■

 1זכות לתוארנקודות  סך  ■
   חובה לצבור ראשון באוניברסיטה הפתוחה תוארל

  לתואר בוגרנדרשות בדרך כלל ו ,נ"ז 108לפחות 
  מקבילות לתכניות תכניות כאלה  .נ"ז 128-108

ת ולעומתן, בתכנישנתיות באוניברסיטאות אחרות. - תלת
ת ותכני .נ"ז 160-נדרשות כ בהנדסה) .B.Scתואר בוגר (ל

להנדסה שנתיות - ארבע לתכניות כאלה מקבילות
  .אחרות תבאוניברסיטאו

  ברמת פתיחהנקודות   ■

  .ברמת פתיחה נ"ז 36לכל היותר  מותר לצבור

  נקודות ברמה מתקדמת  ■

  .מתקדמות נ"ז 24לפחות לצבור  חובה

  דרישות סמינריוניות  ■

חובה סמינריוניות. אופי בכל תכנית לתואר יש דרישות 
   2.הדרישות הסמינריוניות תלוי בתואר המבוקש

  אנגלית כשפה זרה  ■

הוכחת קבלת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מותנית ב
. בדרישה זו חייבים הסטודנטים לעמוד לפני שהם ידע באנגלית
 יםפטור למוד קורסים מתקדמים. כל מי שאינםמתחילים ל

אנגלית: ללמוד את הקורס  יםמלימוד אנגלית כשפה זרה חייב
לימודי אנגלית כשפה  – 6בפרק פרטים מלאים  3.מתקדמים ב

  . זרה

  הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  ■

נוספה לדרישות הלימודים לתואר  2007החל מסמסטר ב
. ההדרכה חובת הדרכה ביבליוגרפית בספרייהדרישת  ראשון

להקנות לסטודנטים מיומנות בחיפוש הביבליוגרפית נועדה 
פרטים  ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות.

  . בספרייה הדרכה ביבליוגרפית – 4.6.1מלאים בסעיף 

  דעת-קורס מרחיב  ■

-מתכניות הלימוד לתואר חובה לכלול קורס מרחיב בחלק
. פרטים מדיסציפלינה שאינה מתחום הלימודים לתואר דעת

. חובה זו חלה על דעת-קורסים מרחיבי – 7בפרק מלאים 
סטודנטים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה 

ואילך. לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני  2008אמסמסטר 
, מומלץ מאוד שיכללו בתכנית הלימודים 2008אסמסטר 

  דעת.- שלהם קורס מרחיב

 יםחייב יםסטודנטהמעבר לחובות הכלליות שנמנו לעיל, אשר כל 
, יש לעמוד במלוא דרישות הלימודים הספציפיות של התואר בהן

שלקראתו לומדים. פירוט מלא של דרישות הלימודים לתארים 
  .בהמשך פרק זהנמצא 

  מפתח קיצורים
  נקודות זכות   –  נ"ז

  קיצורים לרמת הקורסים:
  פתיחה  (קורס פתיחה)   –  פ
  רגילה  (קורס רגיל)   –  ר
  מתקדמת (קורס מתקדם)   –  מ

  מתקדמת סמינריונית (קורס מתקדם סמינריוני)  –  מס
  קורס לתואר שני  –  תש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  

_____________________________________________________   
ות בתקשורת, אלא אם אנ"ז בסדנ 4-יותר מלתואר  לצבור לא ניתן  1

  לתואר.הלימודים תכנית אחרת בדרישות  מצוין
מקנות נ"ז. אינן עבודות סמינריוניות במדעי הרוח והחברה   2

. לא נ"ז וחלקם אינם מקניםם מקנים חלק –הסמינרים במדעים 
   ניתן לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת אצל אותו מדריך.

  .אינו מקנה נקודות זכות מתקדמים ב :אנגליתהקורס   3
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: תחומיםמתחלקים לארבעה באוניברסיטה הפתוחה  יםהלימוד
הדיסציפלינות  מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים והנדסה.

  כללות בתחומים אלה הן:נה

פילוסופיה; מדעי היהדות; היסטוריה; גיאוגרפיה;  :מדעי הרוח
תאטרון; קולנוע; מוסיקה; ספרות; בלשנות; לשון עברית; 

  .ארכיאולוגיהתולדות האמנות; לימודי תרבות; 

סוציולוגיה חשבונאות;  כלכלה; ניהול; :מדעי החברה
 לאומיים;-מדע המדינה ויחסים בין תקשורת; ואנתרופולוגיה;

  .משפטים; קוגניציהמדעי הפסיכולוגיה;  חינוך;

מדעי הדיסציפלינות של מתמטיקה; מדעי המחשב;  :מדעים
-; מדעי כדור; מדעי החייםפיסיקה; כימיה – הטבע והחיים

  .הארץ

  . הנדסת תוכנה; הנדסת תעשייה וניהול :הנדסה

סטודנטים המבקשים לעצמם חירות רבה בהרכבת תכניות 
לימודים אישיות בהתאם לצורכיהם ולנטיותיהם האקדמיות 

 תואר ראשון – התחומיים התאריםמן  יכולים לבחור באחד
תואר , מדעי החברה והרוחב תואר ראשון, מדעי הרוח והחברהב

 תואר ראשוןאו מדעי החברה , בוגר במדעי הרוחב ראשון
. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי מדעיםב

אפשר לרכז ומותירות מרחב בחירה נרחב. במסגרת תכניות אלה 
בדיסציפלינה אחת או בשתי דיסציפלינות,  את הלימודים

י מתוך התחום, ואף דיסציפלינר-ללמוד פסיפס רב –ולחלופין 
ם מספר קורסים מתחום אחר. החופש, כמובן, לכלול בלימודי

אינו מוחלט. חובות הצבירה של נקודות מתקדמות והדרישות 
הסמינריוניות מנתבות את הסטודנטים למידת ההעמקה 

  הראויות לבוגר אוניברסיטה.והיסודיות 

סטודנטים המעוניינים למקד את לימודיהם עשויים להעדיף אחד 
 התחומיים תאריםהאו  חוגיים-הדואו  חוגיים-החד התאריםמן 

ידי האוניברסיטה הפתוחה. תארים אלה - , המוצעים עלבהדגשה
מובנים מיסודם  ומידת החירות בבניית תכניות לימודים לתארים 

  יותר מאשר בתארים התחומיים.  אלה מצומצמת

רשימת תכניות הלימודים מפורטת בהמשך פרק זה (ראו סעיף 
תכניות פי תחומים ומחלקות. ראשונות מופיעות ה ) על5.3

, ובהן הסוגים הבאים תכניות לפי מחלקות, ואחריהן ההתחומיות
  של תכניות לימוד:

 חוגי-חד ראשון הלימודים לתואר תכניות   

  חטיבהלימודי  עםחוגי -חד ראשון הלימודים לתוארתכניות  

 בהדגשה תחומיראשון  תכניות הלימודים  לתואר  

 חוגי-דו בתואר לשילוב חוגתכניות הלימודים ל  

 חטיבה לימודי חוגי עם - תואר חדלשילוב ב חטיבות  
  

 תוכלו למצואהלימודים  את דרישות הלימודים לכל תכניות
  באתרי המחלקות ובאתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/degrees  

תארים , נושאיםפי  התכניות מוצגות במיונים שונים: על
שימו לב,  .חוגי-חוגים לתואר דוו חוגיים-תארים חד, תחומיים

  סדר הצגת הדרישות בתכניות השונות אינו משקף בהכרח 
  את הסדר שבו מומלץ ללמוד את הקורסים הכלולים בהן. 

בתכנון סדר הלימודים יש לקחת בחשבון את תנאי הקבלה ואת 
הידע הקודם הנחוץ עבור כל קורס כמפורט בתיאור הקורס 

האקדמיים של  שבקטלוג הקורסים. מומלץ גם להיעזר ביועצים
  האוניברסיטה הפתוחה.

   

  ב-לפי א בסוף הידיעון תמצאו מפתח תארים
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התיכון חוגיים עם החוג בהיסטוריה של המזרח -תארים דו
  ותרבויותיו

  וסוציולוגיה היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו  
  ופילוסופיה היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו  
  של המזרח התיכון ותרבויותיו היסטוריהו אמנויות  
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוו היסטוריה  
  ) היסטוריה ו גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)במחינוך

  של המזרח התיכון ותרבויותיו
   היסטוריה של המזרח ולימודי אפריקה  

  התיכון ותרבויותיו  
  היסטוריה של המזרח ו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינה

    התיכון ותרבויותיו
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוניהול ו  
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוו ספרות    
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיופסיכולוגיה ו    
  של המזרח התיכון ותרבויותיו היסטוריהקולנוע ו   
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיותקשורת ו    
  

  גמת ליקויי למידה)במ(חוגיים עם החוג בחינוך -תארים דו
  גמת ליקויי למידה)במ( חינוךפסיכולוגיה ו   
  

גמת תכניות במ(חוגיים עם החוג בחינוך -תארים דו
  לימודים ושיטות הוראה)

  והיסטוריה גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)במ( חינוך  
  והיסטוריה  גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)במ( חינוך

  של המזרח התיכון ותרבויותיו
  מת תכניות לימודים ושיטות הוראה)במג( חינוך  

  מערכות ויישומים –ב ומדעי המחש
  גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) וספרותבמ( חינוך  
  ופילוסופיה גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)במ( חינוך  
  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוךו אמנויות  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה חינוךכימיה ו)(  
  תכניות לימודים ושיטות הוראהבמגמת ( חינוךכלכלה ו(  
  גמת תכניות במ( חינוךו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינה

   לימודים ושיטות הוראה)
  במגמת תכניות לימודים ושיטות ( חינוךו מדעי הקוגניציה

   הוראה)
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה( חינוךמתמטיקה ו(   
  ושיטות הוראה) במגמת תכניות לימודים( חינוךניהול ו  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה( חינוךסוציולוגיה ו( 
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה( חינוךו ספרות(   
  ליקויי למידהבמגמת (חינוך פסיכולוגיה ו(   
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה(חינוך פסיכולוגיה ו(  
  לימודים ושיטות הוראהבמגמת תכניות (חינוך ו תקשורת(  
  

  חוגיים עם החוג בכימיה -תארים דו
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראהוחינוך ( כימיה(  
  וכלכלה כימיה  
  ומדעי החיים כימיה  
  וניהול כימיה  
  ופיסיקה כימיה  
  כימיהמדעי המחשב ו  
  כימיהמתמטיקה ו  
  

  חוגיים עם החוג בכלכלה-תארים דו
  והיסטוריה כלכלה  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראהוחינוך ( כלכלה(  

  לאומיים-ויחסים בין ומדע המדינה כלכלה  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  כלכלה  
  ומתמטיקה כלכלה   
  סוציולוגיה ו כלכלה  
  כלכלהכימיה ו   
  כלכלהמדעי החיים ו  
  כלכלהניהול ו  
  כלכלהפסיכולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג בלימודי אפריקה-דותארים 
   היסטוריה של המזרח ולימודי אפריקה  

  התיכון ותרבויותיו  
  לאומיים-ויחסים בין ומדע המדינה לימודי אפריקה   
  לימודי אפריקהו סוציולוגיה  
  

 חוגיים עם החוג במדע המדינה ויחסים -תארים דו
  לאומיים -בין
  והיסטוריה לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין  
  של המזרח  והיסטוריה לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין

  ותרבויותיו התיכון
  במגמת תכניות וחינוך ( לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין

  )לימודים ושיטות הוראה
  מערכות  –ומדעי המחשב  לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין

  ויישומים
  וגיהוסוציול לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין  
  ותקשורת לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין  
  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןו אמנויות    
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהכלכלה ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהו לימודי אפריקה   
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהניהול ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהו ספרות  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהפילוסופיה ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהפסיכולוגיה ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהו קולנוע  
  

  חוגיים עם החוג במדעי החיים-תארים דו
  וכלכלה מדעי החיים  
  וניהול מדעי החיים  
  מדעי החייםכימיה ו   
  מדעי החייםמדעי המחשב ו   
  י החייםמדעפילוסופיה ו   
  מדעי החייםפסיכולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג במדעי המחשב-תארים דו
  וכימיה מדעי המחשב  
  ומדעי החיים מדעי המחשב   
  ומדעי הקוגניציה מדעי המחשב   
  ופילוסופיה מדעי המחשב  
  מדעי המחשבמתמטיקה ו  
  

מערכות  –חוגיים עם החוג במדעי המחשב -ם דותארי
  ויישומים

  מערכות ויישומים –מדעי המחשב ו היסטוריה  
   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוך  

  מערכות ויישומים –מדעי המחשב ו
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב כלכלה ו  
  מערכות  –מדעי המחשב ו לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין

  ויישומים
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  ויישומיםמערכות  –מדעי המחשב ניהול ו  
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב סוציולוגיה ו  
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב פסיכולוגיה ו  
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב תקשורת ו  
  

  קוגניציהמדעי החוגיים עם החוג ב-תארים דו
  במגמת תכניות לימודים ושיטות ( וחינוך מדעי הקוגניציה

   הוראה)
  קוגניציהמדעי המדעי המחשב ו  
  קוגניציהמדעי המתמטיקה ו  
  מדעי הקוגניציה ו ניהול  
  קוגניציהמדעי הפילוסופיה ו  
  קוגניציהמדעי הפסיכולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג במתמטיקה-תארים דו
  במגמת תכניות לימודים וחינוך ( מתמטיקה  

  )ושיטות הוראה
  וכימיה מתמטיקה  
  ומדעי המחשב מתמטיקה   
  ומדעי הקוגניציה מתמטיקה  
  וניהול מתמטיקה  
  וספרות מתמטיקה  
  ופילוסופיה מתמטיקה  
  ופיסיקה מתמטיקה  
  מתמטיקהו אמנויות   
  מתמטיקהו היסטוריה   
  מתמטיקהכלכלה ו  
  

  חוגיים עם החוג בניהול-תארים דו
  והיסטוריה ניהול  
  והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ניהול  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראהוחינוך ( ניהול(  
  וכלכלה ניהול   
  לאומיים-ויחסים בין ומדע המדינה ניהול  
  מערכות ויישומים –עי המחשב ומד ניהול  
  עי הקוגניציה ומד ניהול  
  וסוציולוגיה ניהול  
  וקולנוע ניהול  
  ותקשורת ניהול  
  ניהולו אמנויות  
  ניהולכימיה ו  
   ניהולהחיים ומדעי  
  ניהולו מתמטיקה  
  ניהולפילוסופיה ו  
  ניהולפסיכולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג בסוציולוגיה-תארים דו
  והיסטוריה סוציולוגיה  
  במגמת תכניות לימודים וחינוך ( סוציולוגיה  

  )ושיטות הוראה
  לימודי אפריקהו סוציולוגיה  
  ויישומייםמערכות  –ומדעי המחשב  סוציולוגיה  
  וספרות סוציולוגיה   
  וקולנוע סוציולוגיה   
  סוציולוגיהו אמנויות  
  סוציולוגיההיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ו  
  סוציולוגיהכלכלה ו  
  סוציולוגיהו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינה  
  סוציולוגיהניהול ו  
  סוציולוגיהפילוסופיה ו  
  סוציולוגיהפסיכולוגיה ו  
  סוציולוגיהתקשורת ו  

  בספרותחוגיים עם החוג -תארים דו
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ו ספרות  
  במגמת תכניות לימודים וחינוך ( ספרות  

   )ושיטות הוראה
  ופילוסופיה ספרות   
   ספרות והיסטוריה  
  ספרותו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינה  
   ספרות ומתמטיקה  
  ספרות ו סוציולוגיה  
  

  חוגיים עם החוג בפילוסופיה-תארים דו
  והיסטוריה פילוסופיה  
  לאומיים-ויחסים בין ומדע המדינה פילוסופיה  
  מדעי החייםו פילוסופיה  
  הקוגניציהמדעי ו פילוסופיה  
  וניהול פילוסופיה  
  וסוציולוגיה פילוסופיה  
  וקולנוע פילוסופיה   
  פילוסופיהו אמנויות  
  פילוסופיההיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ו  
   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוך  

  פילוסופיהו  
  פילוסופיהמדעי המחשב ו  
  פילוסופיהמתמטיקה ו  
  פילוסופיהו ספרות  
  פילוסופיהפסיכולוגיה ו  
  פילוסופיהתקשורת ו  
  

  חוגיים עם החוג בפיסיקה-תארים דו
  פיסיקהו כימיה   
  פיסיקהו מתמטיקה  
  

  חוגיים עם החוג בפסיכולוגיה-תארים דו
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוו פסיכולוגיה  
  חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ו פסיכולוגיה  
  גמת ליקויי למידה)במ( וחינוך פסיכולוגיה   
  וכלכלה פסיכולוגיה  
  לאומיים-ומדע המדינה ויחסים בין פסיכולוגיה  
  ומדעי החיים פסיכולוגיה  
  מערכות ויישומים –המחשב  ומדעי פסיכולוגיה  
  ומדעי הקוגניציה פסיכולוגיה  
  ניהול ו פסיכולוגיה  
  וסוציולוגיה פסיכולוגיה   
  ופילוסופיה פסיכולוגיה   
  וקולנוע פסיכולוגיה   
  ותקשורת פסיכולוגיה  
  פסיכולוגיהו היסטוריה   
  

  בקולנועחוגיים עם החוג -תארים דו
   והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוקולנוע   
   לאומיים-ומדע המדינה ויחסים ביןקולנוע   
  ותקשורת קולנוע   
  קולנועו אמנויות   
  קולנועו היסטוריה   
  קולנועניהול ו  
  קולנועו סוציולוגיה  
  קולנועו ספרות  
  קולנוע פילוסופיה ו  
  קולנועו פסיכולוגיה  
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  חוגיים עם החוג בתקשורת-תארים דו
   והיסטוריה תקשורת  
   של המזרח התיכון ותרבויותיו והיסטוריה תקשורת  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה( וחינוך תקשורת(  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  תקשורת  
  וסוציולוגיה תקשורת  
  ופילוסופיה תקשורת  
  תקשורתו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינה  
  תקשורתניהול ו  
  תקשורתפסיכולוגיה ו  
  תקשורתו קולנוע   
    

  חוגיים עם לימודי חטיבה- תארים חד
חוגיים עם לימודי חטיבה בצירוף דרישות -תכניות התארים החד

כל אחת מהחטיבות שאותן ניתן לשלב בתואר, מוצגות באתר 
   http://www.openu.ac.il/degreesהאו"פ בכתובת: 

 חוגיים -בתארים חד הערה כללית לשילוב חטיבות
   בהעם לימודי חטי

נ"ז. בחטיבות  30-ל 24בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 
שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת 

בו היא  חוגי- ם לדרישות התכנית לתואר החדנקבעת בהתא
 משולבת.

חוגי עם לימודי חטיבה, אם קורס - בשילוב של חטיבה בתואר חד
יבה, ייחשב הקורס במסגרת חוגי וגם בחט-הוא חובה בתואר החד

חוגי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה -התואר החד
באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס 
בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר 

חוגי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת -החד
  מהמסגרות, אך לא בשתיהן. 

נ"ז מתקדמות. בחטיבות  6יבות שבהן נדרש לצבור לפחות יש חט
נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה  24-האחרות, ההשלמה ל

  חוגי.-במסגרת לימודי התואר החד

  רשימת החטיבות 

 מדעי היהדותלפילוסופיה ולמחלקה להיסטוריה, ה 
    היסטוריהחטיבה ב

    מדעי היהדותבחטיבה 
    מקרא ועולמוחטיבה ב
    פילוסופיהחטיבה ב

  
 המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות 

    אמנויותחטיבה ב
    מוסיקהחטיבה ב
    ספרותחטיבה ב
    קולנועחטיבה ב

  
 מדעי החברה 

    מדעי החברהחטיבה כללית ב
  

 המחלקה לניהול ולכלכלה 
    חשבונאותחטיבה ב
    יחסי עבודהחטיבה ב
    כלכלהחטיבה ב

    לוגיסטיקהחטיבה ב
    משפט עסקיחטיבה ב
    ניהולחטיבה ב

  
 ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה 

    לאומיים-יחסים ביןחטיבה ב
  מדיניות ציבוריתחטיבה ב
    מדע המדינהחטיבה ב
    סוציולוגיהחטיבה ב
  תקשורתחטיבה ב

  
 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה 

    חינוךחטיבה ב
    פסיכולוגיהחטיבה ב

  
 המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב 

    מתמטיקהחטיבה ב
    מערכות ויישומים –מדעי המחשב חטיבה ב

  

  תארים תחומיים עם התמקדות דיסציפלינרית 
התארים עם התמקדויות דיסציפלינריות הינם תארים תחומיים 
עם התמקדות בדיסציפלינה אחת או שתיים. בתעודת הבוגר יצוין 
תחום התואר בלבד ללא ציון ההתמקדות. ההתמקדות תצוין 
במכתב אישור הזכאות לתואר. תכניות הלימודים לתארים 

באתר מוצגות  התמקדויות דיסציפלינריותתחומיים עם 
  http://www.openu.ac.il/degrees/focused_programs.html :כתובתב
  

   במדעי הרוח והחברה או מדעי הרוחבבוגר 
   מדעי היהדותבהתמקדות עם    
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מוסד מ או הפתוחה מהאוניברסיטה ראשון תואר בעלי סטודנטים
לתואר ראשון  יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, אחראקדמי 

חוגי - נוסף (להלן: תואר נוסף) או לחוג במתכונת של חוג לתואר דו
(להלן: חוג לאחר תואר). הלימודים לחוג לאחר תואר יקנו תעודה 
המעידה על סיום הלימודים לחוג לאחר תואר אך לא יקנו תעודת 

  בוגר.

  לימודים לתואר נוסף 
 2009סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר נוסף מסמסטר א

נ"ז באוניברסיטה  72ואילך, נדרשים לצבור לתואר הנוסף לפחות 
נ"ז מתקדמות, ולעמוד בכל הדרישות  24מהן לפחות  1הפתוחה,

שהחלו לימודיהם לתואר נוסף לפני  על סטודנטיםלתואר זה. 
מסטודנטים חלות דרישות זהות לאלה הנדרשות  2009סמסטר א

ם תואר אקדמי קודם, שקיבלו הכרה בלימודים קודמים ואין לה
  .הכרה בלימודים קודמים –בידיעון  10כמפורט בפרק 

ניכרת חופף במידה שסטודנטים לא יוכלו ללמוד לתואר נוסף 
לתואר שסיימו בלימודיהם הקודמים. כמו כן, לא יוכלו ללמוד 

שסיימו את לימודיהם לתואר  סטודנטיםחוגי, -לתואר נוסף דו
אלה יוכלו להשלים לימודיהם כבאחד משני החוגים. סטודנטים 

  לחוג לאחר תואר כמפורט להלן.

חשבונאות עם חטיבה סטודנטים המעוניינים בתואר נוסף ב
 1,נ"ז באוניברסיטה הפתוחה 72, נדרשים לצבור לפחות בכלכלה

שלא יוכלו לעמוד  סטודנטים. נ"ז מתקדמות 24מהן לפחות 
ללמוד במכסה זו בגין פטורים מקורסים בתכנית, לא יוכלו 

המעידה על סיום לימודי תעודה ל לתואר הנוסף, אלא
. חשבונאות עם חטיבה בכלכלההחשבונאות מתוך התכנית ב

נ"ז באוניברסיטה  48לצורך זה יהיה עליהם לצבור  לפחות 
נ"ז מתקדמות, ולעמוד בכל דרישות  12הפתוחה, מהן לפחות 

  .חשבונאות עם חטיבה בכלכלההתכנית לתואר ב

  ג לאחר תוארלימודים לחו
סטודנטים בעלי תואר ראשון המבקשים ללמוד לחוג  לאחר תואר 

נ"ז באוניברסיטה  48נדרשים לצבור לחוג המבוקש לפחות 
נ"ז מתקדמות, ולעמוד בכל דרישות  12הפתוחה, מהן לפחות 

חוגי, כולל לימודי -החוג, כמפורט בתכנית החוג לשילוב בתואר דו
   התשתית והחובות הסמינריוניות.

סטודנטים לא יוכלו ללמוד לחוג לאחר תואר אם לימודיהם 
 הקודמים כוללים קורסים המזכים אותם בפטור מלימודי 

נ"ז  48החוג בהיקף שאינו מאפשר לעמוד בדרישת הצבירה של 
  לפחות.

  

המעוניינים בלימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר יפנו 
אישור  – 11.2בסעיף . פרטים לוועדה לאישור תכניות לימודים

  .לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר

  
  

______________________________________________  
נ"ז באוניברסיטה  72הלומדים לתואר נוסף נדרשים לצבור לפחות   1

כהקלה לדרישה  2013הפתוחה. על מכסה זו הוחלט בנובמבר 
נ"ז באוניברסיטה  84 קודמת, לפיה היה צריך לצבור לשם כך לפחות

   הפתוחה.
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האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות בארץ, כוננו אפיקי 
להגיע להישגים  שביכולתםמעבר המאפשרים לסטודנטים 

גבוהים, להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה 
לאחר  של האוניברסיטה הפתוחה, שאין בה תנאי קבלה, לעבור 

לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות, ולהתקבל אליהן מכן 
   על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה.

משך  הקורסים שיילמדו באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את
   בשנה לערך. בדרך כלל הלימודים לתואר במוסד האקדמי האחר

  בשלב זה מוגדרים אפיקי המעבר הבאים:

  פקולטות מדעיות) 5-פקולטות הנדסיות ול 8-(ל לטכניון

  אביב-לאוניברסיטת תל
 לפקולטה להנדסה 
 לפקולטה למדעי הרוח ולפקולטה לאמנויות  
  לפקולטה למדעי החיים 
  הפסיכולוגיהלבית הספר למדעי  
 לבית הספר לכלכלה  
 לבית הספר למדעי המחשב  
 לחוג למדע המדינה  
 לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 
 לחוג לתקשורת 
 מתמטיקהלבית הספר למדעי ה 
 לחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים 
 לבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה 
  

  
  לאוניברסיטה העברית בירושלים

 לפקולטה למדעי הרוח  
  למדעי המחשבלחוג  
 לחוג למתמטיקה 
 (ביולוגיה) לחוג למדעי החיים 
 לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה בקמפוס רחובות 
 למחלקה לתקשורת ועיתונאות 
 למחלקה לפסיכולוגיה 
 לבית הספר לחינוך 
 למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
 לבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית 
 לחוג לפיסיקה 
  לגאוגרפיהלמחלקה 
 למחלקה לסטטיסטיקה 
 למחלקה לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית  
  

  גוריון בנגב-לאוניברסיטת בן
 לפקולטה למדעי ההנדסה  
 לפקולטה למדעי הטבע  
 מחלקות במדעי הרוח  8-ל  
  למחלקה לכלכלה  
  למחלקה לחינוך  
 למחלקה לפסיכולוגיה  ולתכנית למדעי ההתנהגות 
  ואנתרופולוגיהלמחלקה לסוציולוגיה 
 למחלקה לסיעוד  
  למחלקה לניהול  
 למחלקה לניהול מערכות בריאות  
  
  

  אילן-לאוניברסיטת בר
 לפקולטה למדעי היהדות 
 לפקולטה להנדסה 
 למחלקה למדעי המחשב 
 למחלקה למוזיקה 
 למחלקה לכלכלה 
 לבית הספר לחינוך 
 למחלקה לכימיה  

  
  

  לאוניברסיטת חיפה
 לפקולטה למדעי הרוח 
  לחינוךלפקולטה 
 לחוג לפסיכולוגיה  
 לחוג לכלכלה  
  לחוג למערכות מידע 
 לחוג במדעי המחשב 
 לבית הספר לעבודה סוציאלית  
  

  
  מסלולים מיוחדים:

  הסכם מעבר מיוחד)ירושלים ( –לאקדמיה למוסיקה ולמחול  
 אביב, השלמות לקראת -לפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל

 )שנתי- ארבע(לימודי רפואה הגשת מועמדות ל
  השלמות לקראת אילן- ברלפקולטה לרפואה באוניברסיטת ,

  )שנתי- ארבע(לימודי רפואה הגשת מועמדות ל
  

האוניברסיטה הפתוחה מתמידה במאמציה ליזום אפיקי מעבר 
למסלולים נוספים באוניברסיטאות השונות. אתר הבית של 
האוניברסיטה הפתוחה מעודכן באורח קבע, ובאמצעותו יכולים 

נוסף על הסטודנטים לברר אם מוסדו אפיקי מעבר חדשים 
  מצוין בפרק זה.ה
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קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע  
 תנאי קבלהבאנגלית. יתר על כן, העמידה בדרישות האנגלית היא 

לכל הקורסים המתקדמים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל 
  תחומי הלימוד.

-האוניברסיטה הפתוחה מציעה קורסים ברמות טרוםלשם כך, 
להלן). כמו כן,  6.1בסיסי, בסיסי ומתקדמים (כמפורט בסעיף 

מוצעת  לסטודנטים בעלי רמת אנגלית נמוכה מטרום בסיסי א
סדנת גישור ידע באנגלית. מטרת קורסים אלה הינה להקנות 

בקריאת טקסטים באנגלית ברמה אקדמית  כישורים םלסטודנטי
אפשר לכל סטודנט להתקדם בהדרגה לרמת הפטור הנדרשת ול

    לתואר.

כדי לקבוע את רמת הידע  באנגלית, על כל הסטודנטים להשתתף 
להלן. בעלי  6.1בסעיף בהליך המיון לרמות באנגלית המתואר 

שליטה מספקת בשפה ימוינו בהליך זה לרמת פטור מלימוד 
רגה בהתאם אנגלית כשפה זרה. האחרים ילמדו אנגלית בהד
להלן) ועד  6.2לרמה שנקבעה להם בהליך המיון (כמפורט בסעיף 

  לרמה של פטור.

לגשת לבחינת המיון וללמוד את קורסי האנגלית כבר  מומלץ
בשלבים הראשונים של הלימודים לתואר בוגר באוניברסיטה 

  .הפתוחה

בקורסים  וסיומו הסמסטר פתיחת מועד, ההרשמה מועדי
  ם מן המועדים של הקורסים האקדמיים. באנגלית שונים לעתי

שמות הקורסים באנגלית  2016לתשומת לבכם, החל מסמסטר א
  שונו כדלקמן:

  2016א-משם הקורס החל שם הקורס הישן
               Aרמה 

 (במסלולים השונים)
  מתקדמים ב

 מתקדמים א Bרמה
 בסיסי Cרמה
 טרום בסיסי ב Dרמה
 טרום בסיסי א Eרמה

  הליך המיון לרמות באנגלית  6.1
 נקבעת באוניברסיטה הפתוחה על יםסטודנטההרמה באנגלית של 

 ןסמך גיליועל  אוסמך אחד ממבחני המיון המתוארים בהמשך 
  ציונים המעיד על לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת.

  סמך מבחן מיון קביעת רמה באנגלית על
לשלוח (או להביא)  בבחינה פסיכומטריתסטודנטים שנבחנו על 

למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה את 
מכתב מקורי שנשלח מהמרכז תוצאות הבחינה הפסיכומטרית (

), ורמתם הנוכחית שעליו חותמת נאמן למקור + צילוםהארצי 
  אנגלית בבחינה זו.בתוצאות הפי  תיקבע על

  מבחן אמי"ר/ם
ית או שאינם רוצים סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטר

שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה זו, 

 למבחן או 1(אנגלית מיון רמות) אמי"ר למבחןיכולים לגשת 
  2(אנגלית מיון רמות ממוחשב). אמיר"ם

ישמש בהמשך לצורך התייחסות לשני  אמי"ר/םהכינוי מבחן 
  .גם יחדמבחני המיון 

בשנה, ומתבצעים אחדות  מתקיימים פעמים  אמי"ר/ם מבחני
. ההשתתפות בהם המרכז הארצי לבחינות ולהערכהבאמצעות 

ההרשמה למבחן  מועבר למרכז הארצי הנ"ל.שכרוכה בתשלום 
  ם. אמי"ר/ם כרוכה בתשלו

נקודות זכות  12סטודנטים שעדיין לא סווגו לרמת אנגלית וצברו 
עה ובה מידע על באוניברסיטה הפתוחה, מקבלים הודויותר 

על מועדיהם, על סדרי ההרשמה ועל ההבדלים  –מבחני אמי"ר/ם 
  שבין המבחנים אמי"ר ואמיר"ם.

הפניות מבחן אמי"ר/ם ניתן לקבל במערכת  מועדיפרטים על 
או  09-7782222 :המידע בטלפוןשאילתא או במוקד הפניות וב

ראו גם טבלה . פרטים נוספים 09-7781111 :האו"פ בטלפון-בקול
להירשם למבחן אפשר כמו כן, . 15.5.6בפרק ההרשמה  3

  אמי"ר/ם באמצעות מערכת הפניות בשאילתא.

על סמך הציון באחד ממבחני המיון, יקבע מרכז ההישגים 
הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה שסטודנטים זכאים לפטור 
 מלימוד אנגלית כשפה זרה, או יסווג אותם לאחת מהרמות טרום

  מתקדמים ב. –בסיסי א 

  טרום בסיסי א מבחן מיון לסטודנטים ברמה נמוכה מרמה
, נדרשים טרום בסיסי אבעלי רמת אנגלית נמוכה מ סטודנטים

אפשר לגשת למבחן זה הרשמתם.  לפני לגשת למבחן מיון נוסף
שונים בארץ.  במרכזי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה במקומות

  .המבחן אינו כרוך בתשלום

לקורס ברמה לא מתאימה ובעקבות מבחן  מורשישי יםסטודנט
בדמי טיפול  ובאו לבטלה, יחויההרשמה לשנות את  והמיון יידרש

בסעיף ינוי ולמועד הבקשה, כמפורט ועלויות, בהתאם לסוג הש
  .שינויים בהרשמה – 15.10

  :מיוןההמקומות שבהם נערך מבחן 
 :, טל'16אוזנר קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, קלרמת אביב    

03-7455514 
דרך האוניברסיטה הפתוחה, היחידה לאנגלית,   רעננה

  09-7781143 :, טל', רעננה1האוניברסיטה 
, 15, שד' אבא חושי בירם ביתקמפוס חיפה ב  חיפה

  04-8269213, 04-8269212 :אחוזה, טל'
, מלחה (מול קניון קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי  ירושלים

  02-6789163 :מלחה), טל'
  , רמלה ,32רחוב דוד רזיאל מכללת רמלה   רמלה

  08-9212224טלפון: 
, 79, רח' העצמאות בע בבית יציבשר קמפוס בא  שבע-באר

  08-6287432, 08-6277188 :טל'

_____________________________________________________   
זהה במתכונתו למבחן באנגלית הכלול בבחינה  מבחן אמי"ר  1

  הפסיכומטרית.
מבחן אמיר"ם נערך מול מחשב, אך ההשתתפות בו אינה דורשת   2

  מיומנות בשימוש במחשב.



  

  

  

 . לימודי אנגלית כשפה זרה6
 

53 
 

 
 

הטבלה שלהלן מפרטת את הרמה שאליה יסווגו הסטודנטים לפי  
  אנגלית בבחינה הפסיכומטרית.הר/ם ולפי ציון "אמי נימבח ניציו

הציון 
במבחן 
 אמי"ר

הציון 
במבחן 
 1אמיר"ם

הציון באנגלית 
בבחינה 

 1הפסיכומטרית

רמת הקורס 
  באנגלית

234 
 ומעלה

134 
 ומעלה

134   
 ומעלה

פטור מחובת 
  לימוד אנגלית

220-233  
200-219  
185-199  
170-184  
160-169  

120-133  
100-119  

85-99  
70-84  
60-69  

120-133  
100-119  

85-99  
70-84  
60-69  

  מתקדמים ב
  מתקדמים א
  בסיסי

  טרום בסיסי ב
  טרום בסיסי א

  

 מבחן מיון פנימי במחלקה לאנגלית ומטה159

  באוניברסיטה אחרתסמך לימודי אנגלית  עלאנגלית קביעת רמה ב
 להעביר יםאנגלית באוניברסיטה אחרת, יכול ושלמד סטודנטים

ליון ילימודיים של האוניברסיטה הפתוחה את גההישגים הלמרכז 
. )חתום בחותמת נאמן למקור הציונים הרלוונטי (מקור + צילום

סמך מסמכים אלה תבדוק הוועדה להכרה בלימודים קודמים  על
מחובת לימוד  אותם פטור אפשר לשל האוניברסיטה הפתוחה אם 

  לרמת האנגלית המתאימה. םאנגלית או תסווג אות
  

  הקורסים באנגלית כשפה זרה   6.2
כאמור, האוניברסיטה הפתוחה מציעה מערכת קורסים באנגלית 

סדנת וכן  מתקדמים ב – טרום בסיסי אבחמש רמות לימוד: 
לסטודנטים שרמתם נמוכה מטרום בסיסי א. הליך המיון  גישור

קובע לכל הסטודנטים שאינם פטורים  6.1שתואר בסעיף 
 מלימודי אנגלית כשפה זרה, באיזו רמה עליהם להתחיל את
לימודי האנגלית שלהם באוניברסיטה הפתוחה. מרמה זאת 

  .מתקדמים ב –עליהם להגיע עד לרמה הגבוהה 
  

), סטודנטים המסווגים לרמה 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א
טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, ילמדו את הקורס על פי 
סיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א 

ו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך בהצלחה ימשיכ
שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו 

קורס טרום בסיסי א הארבעה סמסטרים בלבד. לשם ההבהרה, 
  הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני טרום בסיסי ב.

 נקודות מקנים אינםבכל הרמות  אנגליתה קורסי שימו לב:
  .זכות

  

לתלמידי מדעי אפשר ללמוד בחלופה המותאמת מתקדמים ב את 
או  31011(יש לבחור לתלמידי מדעי החברה ) או 31010( הרוח

תחומי -ביןה). הקורס 31001( לתלמידי מדעים) או 31015
מתאים לסטודנטים הלומדים  )31022( : מתקדמים בוירטואלי

 באנגלית של קורס עמידה בדרישות .מדעי החברה או מדעי הרוח
בכל חלופה שהיא, משמשת הוכחת ידע באנגלית  ,מתקדמים ב

  ברמה הנדרשת לתואר בוגר.

 מצדיקאינו  מתקדמים באם מספר הסטודנטים בקורסי אנגלית 
פתיחת קבוצה במרכז לימוד כלשהו, ייתכן שיהיו קבוצות 

  "מעורבות" של כמה קורסים מתקדמים ב שילמדו ביחד. 

המתקדמים), בחלופות התחומיות,  (רמתמתקדמים ב הקורסים 
 תחומי וירטואלי- הביןמוצעים רק בהנחיה מוגברת. את הקורס 

  צפייה מהבית. –אפשר ללמוד רק בהנחיה וירטואלית 

(רמות הביניים) מוצעים בהנחיה מתקדמים א ובסיסי הקורסים 
  3או בהנחיה מוגברת. 2מקוונת,

  3מוצעים בהנחיה מוגברת. ב+  טרום בסיסי אהקורסים 

מוצעים בשתי  מתקדמים א –טרום בסיסי א קורסי אנגלית 
מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנטים של 
האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנטים חיצוניים". 

  .הרשמהבפרק פרטים 

 קורסי אנגלית בכל הרמות מתקיימים גם בסמסטר הקיץ.
נלמדים בקיץ בהנחיה מוגברת,  מתקדמים ב –בסיסי הקורסים 

  בהנחיה מקוונת או בלימודים אינטנסיביים כמוסבר בהמשך.
  נלמד בקיץ בהנחיה מקוונת או מוגברת. טרום בסיסי ב הקורס
  נלמד בקיץ בהנחיה מוגברת. טרום בסיסי א הקורס

 מתקדמים ב –בסיסי  לימודים אינטנסיביים בקיץ ברמות
סיטה מאפשרת ללמוד ברצף, בזה אחר בסמסטר הקיץ האוניבר

שבועות בסך הכל, קורסים בשתי רמות עוקבות  10זה, במשך 
הלימודים בקורס השני . מתקדמים ב – בסיסי מבין הרמות

האינטנסיביות של  . בשלמותנים בהצלחה בקורס הראשון
הקורסים יש רק מועד אחד למבחן הביניים ומועד אחד למבחן 

עברו לעבור לקורס העוקב רק אם  יםיכול יםהגמר. סטודנט
  לפחות. 60בקורס ציון  קיבלואת שני המבחנים הללו ובהצלחה 

 5עד  3אפשרות זו מחייבת לימודים אינטנסיביים, הכוללים 
שעות בכל שבוע של הסמסטר, בשעות הבוקר או  3מפגשים בני 

לימודי אנגלית אינטנסיביים מתאימים רק בשעות הערב. 
סטודנטים  ,להם את מרבית זמנם היכולים להקדישלסטודנטים 

הקיץ עלולים לצאת נפסדים בגין המאמץ בחודשי עובדים גם ש
  יביים.הכרוך בלימודים כה אינטנס

נפתחות בכל מקום בארץ שבו  ללימודים אינטנסיבייםקבוצות 
מספר הנרשמים מצדיק זאת. מומלץ להעדיף, במידת האפשר, את 

  הבוקר. ם בשעותלימודיה
  

  

  

_____________________________________________________   
  סקלת אמי"ר.יווג  לרמה מתורגמים הציונים לבעת הס  1
הנחיה מקוונת מבוססת על הגשת מטלות וקבלת משוב עליהן   2

באמצעות האינטרנט (במקום מפגשי הנחיה). אין שינוי בשאר 
יה ה להנחבהרשמ מטלות הקורס: ממ"נים, מבחן ביניים ומבחן גמר.

  .808מקוונת יש לבחור מרכז לימוד 
הנחיה מוגברת כוללת שתי מתכונות: מפגשי הנחיה בכיתות במרכזי   3

מרכזי  – 4.5.3הלימוד ומפגשי הנחיה וירטואליים מהבית (ראו סעיף 
  ).לימוד ומפגשי הנחיה
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 טרום בסיסי א מכינה לקורס –סדנת גישור ידע באנגלית  
 ,טרום בסיסי אאנגלית נמוכה מרמת לסטודנטים שרמתם ב

. )91428( סדנת גישור ידע באנגליתהאוניברסיטה הפתוחה מציעה 
 15הסדנה מתקיימת בהנחיה מוגברת במתכונת פרונטלית וכוללת 

  צפייה מהבית. –מפגשים, ובמתכונת הוראה וירטואלית 

סמך מבחן  פי סיווג מתאים לקורס על להתקבל עללסדנה אפשר 
   לאנגלית.של היחידה 

  לפנות ליחידה לאנגלית, בטלפון: אפשרלפרטים נוספים 
09-7781143.  

  באנגלית תגבורמפגשי   6.3
 . במפגשים אלהבאנגלית תגבורהיחידה לאנגלית מציעה מפגשי 

תרגול נוסף בהבנת הנקרא באנגלית. התרגול נערך מתקיים 
בקבוצות קטנות ומיועד לסטודנטים הרשומים לקורסים באנגלית 

  מפגשי ההנחיה בקורס. לנוסף עוזקוקים לתגבור התרגול, 

-נעשית באישורה של שרון גולדשמיד התגבורההרשמה למפגשי 
או  09-7781151, מרכזת התמיכה באנגלית, בטלפון: בוירסקי

  sharong@openu.ac.il :דואר אלקטרוניב
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אחת ממטרות מערכת ההשכלה האוניברסיטאית היא להנחיל  
בתחום הדעת שבו הם לסטודנטים השכלה רחבה שאינה רק 

 יםהלומד יםסטודנטה. לאוניברסיטה הפתוחה חשוב שלומדים
 םכישורי ויפתחו הםאת אופקי ולקראת תואר אקדמי, ירחיב

   .אינטלקטואליים

האוניברסיטה הפתוחה לחייב את הסטודנטים  החליטה בשל כך
. במרבית תכניות הלימודים לתואר בוגר דעת-קורס מרחיבלכלול 

 שאיננההכוונה היא שסטודנטים ילמדו קורס מדיסציפלינה 
 התנסות תזומן להם כךמתחום ההתמחות שלהם לתואר, ו

בתכניות הכוללות קורסים מתחומים  נוסף. דעת בתחום אקדמית
שונים מבין התחומים מדעי הרוח, מדעי החברה ומדעים אין 

  דעת.- חובה לכלול קורס מרחיב

 הדעת מסומנים בצלמית של ציפור, -הקורסים מרחיבי
רשימת . קטלוג הקורסיםהממוקמת בראש תיאור הקורס ב

 פתוחההדעת מופיעה באתר האוניברסיטה ה-הקורסים מרחיבי
 בכתובת: 

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/yed.marchiv_daat#a2  

  דעת- תחולת החובה ללימוד קורס מרחיב
-חובה לכלול קורס מרחיבשבהן ת הלימודים לתואר בוגר ובתכני
על סטודנטים שהחלו את לימודיהם  חובה זוחלה , דעת

  ואילך. 2008באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר א

  וחריגיםפטור 
בקשות מנומקות ללימוד קורס של האוניברסיטה הפתוחה 

דעת למרות שאינו מוגדר ככזה, יופנו לוועדה לאישור -כמרחיב
תכניות לימודים. במקרים חריגים ביותר מוסמכת הוועדה לאשר 

דעת מתחום הלימודים הראשי של -לימוד של קורס מרחיב
 הסטודנט.

דעת בגין לימודים - במחובת לימוד קורס מרחי בקשות לפטור
  קודמים יופנו לוועדה להכרה בלימודים קודמים.

  רשימת התארים שבהם יש לכלול קורס 
  דעת-מרחיב

קבוצות: תארים במדעי הרוח,  רשימת התארים נחלקת לשלוש
  תארים במדעי החברה ותארים במדעים. 

  תארים במדעי הרוחתכניות לימודים ל: 1קבוצה 
זו יכללו בתכנית הבוגר שלהם קורס הלומדים לתארים מקבוצה 

  . מדעיםאו במדעי החברה דעת ב- מרחיב
  
 בוגר במדעי הרוח  
 בוגר בהיסטוריה 
 בוגר בפילוסופיה 
 בוגר באמנויות 
 בוגר בספרות 
 בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל  
 בוגר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה  
  ספרותבוגר במדעי הרוח בהדגשת 
  הרוח בהדגשת קולנועבוגר במדעי  
 בוגר במדעי הרוח עם התמקדות במדעי היהדות 
  
  

  תארים במדעי החברהתכניות לימודים ל: 2קבוצה 
הלומדים לתארים מקבוצה זו יכללו בתכנית הבוגר שלהם קורס 

  . מדעיםאו ב הרוחמדעי דעת ב- מרחיב
  
 בוגר במדעי החברה  
 בוגר בפסיכולוגיה  
  בסוציולוגיהבוגר  
 בוגר בניהול 
  לאומיים-ויחסים ביןמדע המדינה בבוגר  
 בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה  
  בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: תכניות לימודים ושיטות

  הוראה
  לאומיים-יחסים ביןבוגר במדעי החברה בהדגשת  
 בוגר במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה  
  ציבוריתבוגר במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות  
 בוגר במדעי החברה בהדגשת ניהול  
  
  

  תארים במדעיםתכניות לימודים ל: 3קבוצה 
הלומדים לתארים מקבוצה זו יכללו בתכנית הבוגר שלהם קורס 

בקבוצה זו אפשר  .מדעי החברהאו ב הרוחמדעי דעת ב- מרחיב
תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו את הקורס ללמוד גם 
  . כקורס מרחיב דעת מתחום המדעים (20472) של אוילר

  
 בוגר במדעים  
 בוגר במתמטיקה  
 בוגר במדעים בהדגשת מתמטיקה  
 בוגר במדעים בהדגשת מדעי המחשב  
 בוגר במדעי הטבע  
 בוגר במדעי הטבע בהדגשת כימיה 
 בוגר במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה  
 בוגר במדעי החיים  
  במדעי החיים בהדגשת לימודי שדהבוגר 
 מולקולרית-בוגר במדעי החיים בהדגשה תאית  
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בין נושאי הלימוד של קורסים  יש חפיפה חלקית או מלאה לעתים 
שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל 

   לצבור בצירופים מסוימים של קורסים. שאפשר

 בתיאור הקורס באתר.הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים 
בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד 
(נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות 

  לצירוף). 

שלמדו  לאחרסטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, 
האמור  קורס ה, יוכלו לצבור בגין מן הצירוף קורס אחד או יותר

דות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע מספר נקו
  למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף 
האישית של  חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודיםעם 

. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא הסטודנטים
, ייוחס הניקוד יםהסטודנטקורס חובה בתכנית הלימודים של 

  המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

לבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם יש להקפיד ו
   אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.
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  תעודות הוראה 
האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים לקראת תעודת הוראה 

, כמפורט בהמשך. בכדי לקבל רישיון אחדים דעת-תחומיב
לעיסוק בהוראה מטעם משרד החינוך, מחויבים המסיימים 

סטאז') בשנת עבודתם הראשונה בשנת התמחות (תעודת הוראה 
  ספר. בבית 

בשנת ההתמחות נדרשים המתמחים להשתלב בעבודת ההוראה 
(בשכר) בהיקף של שליש משרה לפחות. הם מקבלים תמיכה 

חונך בשדה ותמיכה בסדנת סטאז' בהנחיית המוסד -ממורה
המכשיר. העוברים בהצלחה את תקופת ההתמחות ואת מבחן 

משרד החינוך, מקבלים רישיון הוראה מטעם האגף  הרישוי של
ת הוראה לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך, בנוסף לתעוד

  ידי המוסדות המכשירים.ולתואר אקדמי הניתנים על 

שתנו הדרישות לקבלת ה בחשוב להדגיש, שהחל משנת תשע"
תעודת הוראה בכל האוניברסיטאות והמכללות המכשירות 

חדשים של המועצה להשכלה גבוהה. פי מתווים  מורים, על
. 2012באוניברסיטה הפתוחה תחולת השינויים היא מסמסטר ב

הדרישות החדשות מפורטות בכל אחת מהתכניות לתעודת 
  הוראה המוצעות באוניברסיטה הפתוחה.

שבהם ניתן ללמוד לקראת קבלת  הדעת,- להלן רשימת תחומי
  תעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה:

 ה ומחשבת ישראלפ- תורה שבעל  
 היסטוריה  
  ספרות  
 מדעי החברה  
 פסיכולוגיה  
 אזרחות לבעלי תואר ראשון  
 תחומיים-אזרחות לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין 
 מדעי המחשב  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  לימודי תעודה
 לימודי תעודה במדעי המחשב 
 ה בית ספריתכלימודי תעודה במדידה ובהער 
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באוניברסיטה  לקראת תואר ראשוןסטודנטים שמעוניינים ללמוד 
רשאים  מכל סוג שהוא תיכוניים- הפתוחה ושלמדו לימודים על

לפנות בבקשה להכרה בלימודיהם הקודמים לאחר שהחלו ללמוד 
באוניברסיטה הפתוחה, או לבקש חוות דעת מטעם הוועדה 

באוניברסיטה  הלימודים לפני תחילתלהכרה בלימודים קודמים 
  הפתוחה. 

בעת הגשת הבקשה להכרה בלימודים קודמים, הסטודנטים 
  הם רוצים ללמוד. התואר שלקראתו  א הוה מתבקשים לציין מ

הוועדה להכרה בלימודים קודמים תדון בבקשות ותודיע 
 1לסטודנטים על החלטותיה.

, אלא קורס שלא לקראת תוארסטודנטים שמעוניינים ללמוד 
קורסים שיש להם תנאי קבלה, יפנו בבקשה  כמהבודד או 

בו למדו, לדיקנט שאליה יצרפו גיליון ציונים מהמוסד שמפורטת 
  אקדמיים.הלימודים ה

לצבור ניקוד לתואר בקורסים של  יכוליםאינם סטודנטים 
האוניברסיטה הפתוחה, הקרובים בתוכנם לקורסים שעליהם 
קיבלו נקודות זכות בגין הכרה בלימודיהם הקודמים. הוועדה 
להכרה בלימודים קודמים תודיע לסטודנטים שקיבלו הכרה 

מוד לצורך רשאים ללאינם בלימודיהם הקודמים אילו קורסים 
קבלת נקודות זכות, מבין הקורסים הקיימים באוניברסיטה 

סטודנטים שהגישו בקשה להכרה על הפתוחה בעת מתן ההחלטה. 
בלימודים קודמים ועדיין אין החלטה בעניינם, או סטודנטים 
המתכוונים להגיש בקשה כזאת, לשים לב ולא להירשם לקורס 

. אם בכל זאת יחליטו דומה או חופף בתוכנו לקורס שלמדו בעבר
להירשם לקורס כזה, ובעקבות החלטת הוועדה יהיה עליהם 
להחליף קורס או לבטל הרשמה, יחויבו בתשלום דמי טיפול 
ועלויות, כמקובל וכמפורט בפרק הרשמה. אשר לקורסים שאינם 

ויוצעו קיימים באוניברסיטה הפתוחה בעת מתן ההחלטה, 
ים בהם יהיו חייבים לאחר מכן, הסטודנטים הבוחר ללימוד

שקורסים לוודא בעת ההרשמה (בהסתמך על הידיעון האקדמי) 
קרובים בתוכנם לאלה שעליהם קיבלו הכרה. במקרים  אלה אינם

של ספק יוכלו הסטודנטים לפנות אל הוועדה, במועד סביר לפני 
  תום ההרשמה, לשם קבלת חוות דעת.

אינם בעלי וסטודנטים הזכאים להכרה בלימודים קודמים, על 
תואר ראשון, ומעוניינים לקבל תואר בוגר של האוניברסיטה 

 ,לפחות נקודות זכות 48הפתוחה, ללמוד בה קורסים בהיקף של 
, לפחות נקודות זכות 24 ובכללם קורסים מתקדמים בהיקף של

ולהשלים את העבודות הסמינריוניות והפרויקטים הנדרשים 
ודנטים לעמוד בכל הסטעל לקראת התואר המבוקש. כמו כן, 

  לקראתו הם לומדים. ששאר הדרישות של התואר 

חוגי של האוניברסיטה - ללמוד לקראת תואר דו על המבקשים
נקודות  12הפתוחה, ללמוד קורסים מתקדמים בהיקף של לפחות 

הנקודות  48זכות בכל אחד מהחוגים (נקודות אלה נכללות במניין 
  הנזכרות בפסקה הקודמת).

י הדרישות לתואר בוגר בתחומים שונים, ייתכן כתוצאה מהבדל
שבמניין הנקודות לא יובאו בחשבון כל נקודות הזכות שהוענקו 
עבור לימודים קודמים בתחום אחר מזה שהסטודנטים לומדים 

  באוניברסיטה הפתוחה.

בקשות להכרה בלימודים ייתכן שהוועדה לא תיענה בחיוב ל
ת הלימודים. הוועדה קודמים מלפני שנים רבות מפאת התיישנו

  תשקול כל בקשה כזאת לגופה.

הכרה שניתנה ללימודים במוסדות להכשרה מקצועית  :שימו לב
היא הכרה מוגבלת בזמן. לוועדה להכרה בלימודים קודמים 

לשנותה או  ,שמורה הזכות להחליט אם להאריך את ההכרה
סטודנטים שלמדו במוסד להכשרה לבטלה משיקולים אקדמיים. 

בה הוענקה למוסד הכרה, יהיו זכאים שת בתקופה מקצועי
להכרה בכפוף לתחום התואר שהם לומדים באוניברסיטה 

הוועדה את הזכות שלא להכיר  עוד שומרת לעצמה הפתוחה.
במלוא הלימודים הקודמים במוסדות להכשרה מקצועית או 

  של לימודים. מסכתותבחלקם, כאשר מונחות לפניה כמה 

ם קודמים יש להפנות אל רכזות הוועדה בקשות להכרה בלימודי
להכרה בלימודים קודמים שבמרכז ההישגים הלימודיים של 

לכל בקשה יש לצרף טופס מקדים  .האוניברסיטה הפתוחה
וגיליונות ציונים רשמיים ומאושרים כחוק, שמכילים חותמת 
מוסד הלימודים וחתימה. למסמכים המקוריים יש לצרף העתק. 

המסמכים  –כים מקוריים ללא העתק בקשות המלוות במסמ
. אפשר לצרף לבקשה רק צילומי יםהמקוריים לא יוחזרו לשולח

שהתעודה המקורית תוצג לפני רכזות הוועדה או ובלבד תעודות, 
הצילום זהה למקור. בוועדה יתקבלו שיועץ מוסמך, והם יאשרו 

העברית והאנגלית בלבד. מסמכים בשפות  ותגיליונות ציונים בשפ
ות יתקבלו עם תרגום ואישור של נוטריון ישראלי בלבד. אחר

לעתים  הטיפול בבקשה להכרה בלימודים קודמים עשוי להימשך 
  כמה חודשים.

אם תשובת הוועדה להכרה בלימודים קודמים לא תהיה בתוקף 
 הםלימודי ואו יפסיק הםלימודי ולא יחל ים הפוניםהסטודנט

קבלת התשובה. במקרה לתקופה העולה על שלוש שנים מתאריך 
לבדיקת  המסמכיםאת שוב להגיש  יםזה יהיה על הסטודנט

הכרה זהה לזו  והוועדה. אין הוועדה מתחייבת לכך שיקבל
  בעבר. ושקיבל

 הוועדה להכרה בלימודים קודמים העניקהקורסים שעבורם 
לא יפורטו בגיליון הציונים של האוניברסיטה  נקודות זכות

  שוקללו בחישוב הציון הסופי לתואר.הפתוחה, וציוניהם לא י

  

  

  

  

______________________________________________  

בעת ההרשמה לאוניברסיטה הפתוחה יופחתו דמי טיפול אלה מדמי   1
ההרשמה לסטודנט חדש, בכפוף לכך שההרשמה תבוצע במהלך שנה 

  ממועד החלטת הוועדה.
הפונים לוועדה להכרה בלימודים קודמים באוניברסיטה הפתוחה 

אינם סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, יתבקשו לשלם דמי טיפול ו
בפרק ההרשמה. דמי הטיפול לא  תשלומים אחריםבהתאם לטבלת 

יוחזרו בשום מקרה מרגע קליטת הפנייה בוועדה. בעלי תואר ראשון 
המעוניינים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף או 

 אישור תכניותלחוג נוסף לאחר תואר מתבקשים לעיין בסעיף 
 .לימודים



  

  

  

 לתואר ראשון . אישור תכניות לימודים11
 

59 
 

 
 

  ת לימודים לתואראישור תכני  11.1 
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, 
יכולים להרכיב לעצמם תכנית לימודים אישית בהתאם לדרישות 

. במהלך הלימודים מומלץ ללמוד הם מעוניינים אותושהתואר 
ולאישור של הוועדה לאישור תכניות  הלבדיקלהגיש את התכנית 

לאישור במהלך לימודים תכנית אם לא תוגש לימודים. 
מכלול הלימודים עם סיום תבדוק הוועדה את הלימודים, 

תואר בוגר אוניברסיטה במסלול הענקת הלימודים לתואר. 
  אישור הוועדה.מותנית ב המבוקש

 48שצברו הסטודנטים עדה לאישור תכניות לימודים פונה לכל הוו
לתכנן את המשך לימודיהם לתואר, לבנות  וממליצהנקודות זכות 

תכנית לימודים ולהגישה לאישור הוועדה. אישור התכנית בשלב 
זה של הלימודים מבטיח המשך לימודים התואם את הדרישות 

מצורף תדפיס לתואר בוגר במסלול המבוקש. לפניית הוועדה 
 תרשימוכן  ,הכולל את רשימת הקורסים שכבר נלמדו וזכו לציון

הפקת התדפיס. הסטודנטים  נכון למועדהקורסים שנלמדים 
מתבקשים לציין על גבי התדפיס את שם התואר המבוקש 
ולהוסיף את רשימת הקורסים שבכוונתם ללמוד עד להשלמת 

  הדרישות לתואר.

עונה על כל יש לבדוק היטב שהיא  ,לפני הגשת התכנית לוועדה
. לצורך בניית התכנית, מומלץ להיעזר הדרישות לתואר המבוקש

ביועצי האוניברסיטה הפתוחה. הייעוץ נועד לסייע בבניית תכנית 
רק ידי הוועדה.  הלימודים, אך אינו תחליף לאישור התכנית על

הוועדה לאישור תכניות לימודים מוסמכת לאשר תכנית 
   .לימודים

מזכירות את התדפיס המלא של תכנית הלימודים יש לשלוח ל
שלח יי ,וועדה לאישור תכניות לימודים. לאחר בדיקת התכניתה

לסטודנטים אישור לתכנית או בקשה לעריכת תיקונים. אם 
וועדה תכנית מתוקנת מזכירות הנדרשים תיקונים, יש לשלוח ל

  לאישור. 

בכל שלב במהלך ושרת מאלימודים שינויים בתכנית  לערוך אפשר
שגם התכנית המעודכנת לאחר השינויים  ובלבדהלימודים, 

על  להודיע לוועדהעומדת בדרישות לתואר המבוקש. מומלץ 
  בתכנית ולקבל את אישורה.שינויים ה

תכנית לימודים מאושרת תקפה לתקופה של חמש שנים מיום 
, אם במהלך הלימודים יחולו שינויים בדרישות לתואר .שאושרה

או יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורסים בתכנית, או 
 שהאוניברסיטה תפסיק ללמד קורס כלשהו הכלול בתכנית

רמה של קורסים באו שיחול שינוי בנקודות הזכות או , המקורית
לשנות את התכנית בהתאם ולבקש  יםיהיה על הסטודנטבתכנית, 

  מהוועדה אישור מחודש. 

  ודים מוסמכת להטיל דרישות וועדה לאישור תכניות לימה
 36-על תכניות לימודים של סטודנטים שקיבלו יותר מ נוספות

נקודות זכות כהכרה בלימודים קודמים. מומלץ לסטודנטים אלה 
ככל וועדה בשלב מוקדם מזכירות הלהגיש תכנית לימודים ל

  של לימודיהם. האפשר 

  לימודים לתואר נוסף אישור   11.2
  לאחר תוארחוג לאו 
מוסד מ או הפתוחה מהאוניברסיטה ראשון תואר בעלי סטודנטים

יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון , אחראקדמי 
חוגי - נוסף (להלן: תואר נוסף) או לחוג במתכונת של חוג לתואר דו

(להלן: חוג לאחר תואר). הלימודים לחוג לאחר תואר יקנו תעודה 
המעידה על סיום הלימודים לחוג לאחר תואר אך לא יקנו תעודת 

לימודים לתואר  – 5.4בסעיף ראו פרטים נוספים בוגר נוספת. 
 . נוסף או לחוג לאחר תואר

  הגשת בקשה ללימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר
המעוניינים יגישו בקשה לרכזת המסלול ללימודים לתואר נוסף 
או לחוג לאחר תואר שבמרכז ההישגים הלימודיים של 

פניות למרכז ההישגים  – 1.8(ראו סעיף  1האוניברסיטה הפתוחה
הוועדה תבדוק,  2), בציון התואר או החוג המבוקש.הלימודיים

בתיאום עם הוועדה להכרה בלימודים קודמים, את מידת 
החפיפה של התואר או החוג המבוקש לתואר שהושלם בלימודים 
הקודמים, ובהתאם לכך תחליט אם לאשר את הבקשה או לדחות 

נטית תיבדק ההכרה בלימודים קודמים הרלוואותה. כמו כן, 
  ל המבוקש.למסלו

גיליונות ציונים ואישור  3לכל בקשה יש לצרף טופס מקדים,
זכאות לתואר רשמיים ומאושרים כחוק, שמכילים את חותמת 
מוסד הלימודים וחתימה. למסמכים המקוריים יש לצרף העתק. 

המסמכים  –בקשות המלוות במסמכים מקוריים ללא העתק 
קשה מסמכים . אפשר לצרף לביהםהמקוריים לא יוחזרו לשולח

שהתעודות המקוריות  ובלבדמצולמים ללא מסמכים מקוריים, 
לפני רכזות הוועדה או יועץ מוסמך, והם יאשרו את  יוצגו

 ותהצילומים כזהים למקור. בוועדה יתקבלו גיליונות ציונים בשפ
העברית והאנגלית בלבד. מסמכים בשפות אחרות יתקבלו עם 
תרגום ואישור של נוטריון ישראלי בלבד. הטיפול בבקשה 

  .אחדים חודשים לעתיםללימודים לאחר תואר עשוי להימשך 

ת הוועדות לאישור תכניות לימודים ולהכרה בלימודים ותשוב
שלוש שלא יחלו לימודיהם תוך  לפוניםבתוקף  יהיוקודמים לא 

שיפסיקו סטודנטים שנים מתאריך קבלת התשובה וכן ל
לימודיהם לתקופה העולה על שלוש שנים מתאריך קבלת 
התשובה. במקרה זה יהיה על הסטודנטים להגיש מחדש את 
מסמכיהם לבדיקת הוועדות. הוועדות אינן מתחייבות לכך 

  שהסטודנטים יקבלו תשובה זהה לזו שקיבלו בעבר.
______________________________________________  

  
באוניברסיטה  מתעניינים בלימודים לאחר תואר שאינם סטודנטים  1

ייעוץ ל שמשלמים הפוניםהפתוחה יתבקשו לשלם דמי טיפול כמו 
אינם עדיין ומוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים 

תשלומים בהתאם לטבלת , של האוניברסיטה הפתוחה יםסטודנט
רק ההרשמה. דמי הטיפול לא יוחזרו בשום מקרה מרגע בפ אחרים

  קליטת הפנייה בוועדה.
בעת ההרשמה לאוניברסיטה הפתוחה יופחתו דמי טיפול אלה מדמי 
ההרשמה לסטודנט חדש, בכפוף לכך שההרשמה תבוצע במהלך שנה 

  ממועד החלטת הוועדה.
רשאים לפנות בקשה ללימודים לתואר או לחוג לאחר תואר   2

שנמצאים לקראת סיום כאלה שסיימו תואר אקדמי או סטודנטים 
  לימודיהם לתואר ראשון.

בקשה ללימודים לתואר נוסף או לחוג נוסף לבעלי תואר בוגר טופס   3
  למצוא באתר האו"פ בכתובת:אפשר 

 http://www.openu.ac.il/registration/table/tofes10.pdf  
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ידי הוועדה להכרה  ורסים שעבורם יוענקו נקודות זכות עלק 
בלימודים קודמים לא יפורטו בגיליון הציונים של האוניברסיטה 
הפתוחה, וציוניהם לא ישוקללו בחישוב הציון הסופי לתואר או 

  לחוג.

 במוסד אקדמי אחרלימוד קורסים   11.3
  במהלך הלימודים באוניברסיטה הפתוחה

אחר במהלך  מוסד אקדמיטודנטים שמבקשים ללמוד קורסים בס
לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ולקבל אישור מראש להכרה 
בקורסים אלה, יכולים לפנות בבקשה מנומקת לוועדה לאישור 

של האוניברסיטה תכניות לימודים. רצוי להתייעץ עם איש סגל 
לפני הפנייה לוועדה. בדרך כלל לא המתאים בתחום הפתוחה 

אחר אם קיים  מוסד אקדמייינתן אישור ללמוד קורס ב
  באוניברסיטה הפתוחה קורס מקביל לו.

אושרו מראש נלמדו במוסדות אקדמיים אחרים ושהקורסים ש
ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים, יירשמו בגיליון הציונים -על
אך ציוניהם לא ישוקללו בציון הסופי  תעודת הבוגר,ללווה נה

  לתואר.

נ"ז,  48היקף הכולל של קורסים שיוכרו בדרך זו לא יעלה על ה
ללמוד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בהיקף  חובהובכל מקרה, 

נ"ז  12חוגיות, לפחות - נ"ז (מתוכן, בתכניות דו 48כולל של לפחות 
נ"ז. כמו  24ת בכל חוג), ובהם קורסים מתקדמים בהיקף של לפחו

לכתוב במסגרת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה את  חובהכן, 
את כל הפרויקטים הנדרשים להגיש העבודות הסמינריוניות ו כל

  לקראת התואר המבוקש. 

אחר במהלך  מוסד אקדמישילמדו קורסים ב סטודנטים
לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ללא קבלת אישור מראש 

כניות לימודים, יוכלו להגיש בקשה מטעם הוועדה לאישור ת
, אך אין ערובה שהקורסים יוכרו להכרה בקורסים אלה לוועדה

   .להם בדיעבד

  קבלת תואר אקדמי  11.4
שסיימו את לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לאחד מן  סטודנטים

התארים של האוניברסיטה הפתוחה יהיו זכאים לתואר בוגר 
  אוניברסיטה. 

מיום ההזנה של הציון האחרון לתואר  הזכאות לתואר נחשבת
  במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה הפתוחה. 

מרכז ההישגים הלימודיים מטפל בפניות הסטודנטים לקבלת 
שקיבלו  סטודנטיםהתואר ובהפקת המסמכים המעידים על כך. 

הודעה על קליטת הציון האחרון הנדרש לתואר, יוכלו לפנות 
  לתואר.ולבקש את מסמכי הזכאות 

סטודנטים הזכאים לתואר יכולים לבקש ממרכז ההישגים 
לשפר ציונים  שיוכלוהלימודיים לעכב את קבלת התואר כדי 

) או כדי ללמוד קורסים נוספים 6לתואר (ראו פירוט בנספח 
אפשר לתואר זה או לצורך קבלת תואר באפיון אחר. במצב כזה, 

  לקבל אישור זמני לזכאות לתואר. 

מסמך הזכאות לתואר אין אפשרות לשנות את אפיון לאחר הפקת 
התואר או ללמוד קורסים נוספים לתואר או לשפר ציונים. 
סטודנטים שלמדו קורסים מעבר לנדרש לתואר ומעוניינים לא 
להכלילם בתואר, יציינו זאת בעת הבקשה לסגירת התואר וקבלת 

שימשיכו ללמוד באוניברסיטה סטודנטים אישור הזכאות. 
, יוכלו לקבל תעודת חה לאחר קבלת מסמך הזכאות לתוארהפתו

בוגר נוספת או תעודה על השלמת חוג לאחר תואר, רק עם יעמדו 
לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר בכללים המפורטים בסעיף 

   .תואר

המסמכים שהסטודנטים מקבלים עם סיום הלימודים לתואר 
  כוללים:

פיון התואר ותאריך שבו מצוין א אישור זכאות לתואר  . 1
  הזכאות.

(גיליון ציונים) שבו מפורט מכלול  אישור לימודים לתואר  . 2
כל הקורסים והעבודות ופירוט ההישגים  –הלימודים לתואר 

  בהם, וכן ציון הגמר לתואר.
  תארים.ההמוענקת בטקס חלוקת תעודת בוגר   . 3
 

יפנו ביוזמתם לקבלת הזכאות לתואר, יפיק שלא לסטודנטים 
מרכז ההישגים הלימודיים את מסמכי התואר בתוך שנה מיום 

  הזכאות.

סטודנטים המסיימים לימודים לחוג לאחר תואר או לתעודת 
הוראה או לימודי תעודה, יקבלו אישור זכאות לתעודה (במקום 
אישור זכאות לתואר) לפי אותם כללים, ותעודה על סיום 

  הלימודים.

  גיליון ציונים  11.5
ותמורת  הלקבל, לפי בקש אפשרבכל שלב במהלך הלימודים 

לימודים עד למועד ההמשקף את מכלול  גיליון ציוניםתשלום, 
הפקת הגיליון. את הבקשה יש להפנות למרכז ההישגים 

האו"פ או מוקד הפניות -הלימודיים באמצעות שאילתא, קול
, גמוליש לציין לאיזו מטרה מיועד האישור (בבקשה והמידע. 

  המשך לימודים במוסד אחר, או כל מטרה אחרת).
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מחדדים ומבהירים היבטים  ם,מפעם לפעם אנו מעדכני 
יכולתנו הקשורים בהצטיינות בלימודים. אנו עושים כמיטב 

אחר  יש לעקוב ששינויים אלה לא יפגעו בסטודנטים.  כדי
  השינויים באתר האו"פ.

  
  מצטייני נשיא   12.1

  ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים
סטודנטים מצטיינים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, יקבלו 
תעודה המעידה על הישגיהם בשנת הלימודים תשע"ו. תעודות 

  .2017ההצטיינות יוענקו בתחילת שנת 

  קיימות שתי רמות הצטיינות:

  ציונים משוקלל ממוצע  –מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים
  .95עד  90

  ומעלה. 95ממוצע ציונים משוקלל  –מצטייני נשיא  

קביעת המצטיינים נעשית על פי הנתונים על הישגי הסטודנטים 
והודעה על כך תישלח  1שברישומי האוניברסיטה הפתוחה,

לסטודנטים. סטודנטים אינם יכולים להציג מועמדות לקבלת 
  הצטיינות.

זכאים להיכלל ברשימת המצטיינים (נשיא או סטודנטים יהיו   .1
דיקן הלימודים האקדמיים), בתנאי שיקיימו את כל הדרישות 

  האלה:
קורסים אקדמיים  2סיימו בהצלחה לפחות חמישה  א.

  שמקנים נקודות זכות בשנת הלימודים תשע"ו.
הממוצע המשוקלל של כל ציוניהם הסופיים עומד באחת   ב.

  הצטיינות נשיא או דיקן.מרמות ההצטיינות הנדרשת ל
לא נכשלו בקורסים אקדמיים שלמדו בתקופת   ג.

ההצטיינות. אם נכשלו בקורס, חזרו עליו והצליחו, 
  הכישלון לא נחשב.

ידי ועדת  לא הושתה עליהם שלילת הצטיינות על  ד.
  המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.

תעודת ההצטיינות תכלול את רשימת הקורסים שזיכו את   .2
  ודנטים בהצטיינות. הסט

  הצטיינות בלימודים. 3מצטייני הנשיא יקבלו מלגות  .3

    ראשון הצטיינות לתואר  12.2
בתואר  יםמזכה את הסטודנט 94עד  85- ציון גמר לתואר מ

 יםמזכה את הסטודנט 100עד  95-, וציון גמר לתואר מהצטיינותב
באוניברסיטה  ווכל זאת בתנאי שלמד – הצטיינות יתרהבבתואר 

נקודות זכות לפחות בתחום שבו  60הפתוחה קורסים בהיקף של 
  ). ציונים לתואר ראשון – 6ראו נספח יוענק התואר (

  בסיום הלימודים הצטיינות   12.3
    לחוג לאחר תואר

מזכה את  94עד  85-מלתעודה על סיום חוג לאחר תואר ציון גמר 
מזכה  100עד  95-מ התעוד, וציון גמר להצטיינותב יםהסטודנט

  .בהצטיינות יתרה יםאת הסטודנט

  הצטיינות בלימודים לתואר שני  12.4
  .לתואר שניוהרשמה לימודים תקנון ב 13.1.12ראו בסעיף פרטים 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
_____________________________________________________  

  
  . 2016דצמבר ב 13-רשימת המצטיינים תיסגר ב  1
ארבעה  לפחות –בשירות חובה  חייליםלו 18סטודנטים עד גיל ל  2

  .קורסים אקדמיים
מלגה היא שווה ערך של שכר לימוד בסיסי לקורס אקדמי אחד   3

ואותה ניתן לנצל רק לצורך הרשמה ללימודים באוניברסיטה 
הפתוחה. סטודנטים מצטיינים עובדי האו"פ או בני משפחתם 
מדרגה ראשונה המקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודת 

 הצטיינות ללא מלגה. 
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  מבוא  13.1.1
האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודי תואר שני בתחומים אלה: 

 :חינוך 2,תחומיים-לימודי דמוקרטיה בין 1מינהל עסקים,
 מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך,, מערכות למידהוטכנולוגיות 

 2מדעי המחשב ,ביולוגיתהמחשבה ה פסיכולוגיה חברתית,
   ולימודי תרבות. 

 עם תזה בחלק מן התכניות יש מסלול לימודים לתואר שני
  . המיועד לסטודנטים מצטיינים

שיטת הלימוד היא שיטת ההוראה מרחוק, המבוססת בעיקר על 
לימוד עצמי של חומר כתוב בצירוף מרכיבים נוספים, כגון: 

ת כלל תהיה הסתמכושים, תקשוב, מטלות ובחינות. בדרך מפג
  שיאפשר קשר רצוף,  רבה על הלימוד העצמי ועל תקשוב

סינכרוני, עם צוות ההוראה ועם כלל הצוות האקדמי. קשר זה -א
יהווה תחליף וירטואלי לסביבת הקמפוס הנחוצה במהלך 

  הלימודים לתארים מתקדמים.

שמטרתם העיקרית דים אחבמהלך הסמסטר יתקיימו מפגשים 
או קיום של ם חברי הסגל האקדמי הבכיר בתחום תהיה פגישה ע

במרכז יתקיימו בדרך כלל  הצגת עבודות. מפגשים אלהות ואסדנ
  הארץ.

לפניכם התקנון ללימודי התואר השני באוניברסיטה הפתוחה. 
התקנון הוא כללי לכל תוארי המוסמך שמעניקה האוניברסיטה 

  ו שינויים והתאמות לכל תכנית. שינויים הפתוחה, אך ייתכנ
וכן בידיעונים הייחודיים לכל  פרק זה אלה מופיעים בהמשך

באופן שוטף באתר האינטרנט של השינויים מעודכנים   .תכנית
  האוניברסיטה הפתוחה.

  הגשת מועמדות, קבלה והרשמה ללימודים  13.1.2
למלא  ללמוד לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה על המבקשים

 פנייה באמצעותלהשיג אפשר טופס הגשת מועמדות. את הטופס 
  (בטלפון מוקד הפניות והמידעלאו  מרכז ההרשמהל

גם להוריד את הטופס מאתרי הבית של אפשר ). 09-7782222
לשלוח אל מרכז התכניות לתואר שני. את הטופס המלא יש 

המסמכים המקוריים הבאים: קורות חיים;  בצירוף ההרשמה
דת גמר של לימודים אקדמיים קודמים, כולל גיליון ציונים תעו

הגשת המועמדות היא בהתאם  מפורט; תשלום דמי הרשמה.
  .הרשמהבפרק לנהלים ולהנחיות המפורטים 

  קבלה 
 יםהמועמד ווהמסמכים הנלווים שהגיש טופס הגשת המועמדות

מסרו לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תדון בכל בקשה, יי
או תבקש להגיש  יאיוןלר יםתמצא לנכון, תזמין את המועמדואם 

  :להחליטלה חומר משלים. הוועדה תוכל 
  ;"לתואר שניסטודנט במעמד " יםלקבל את המועמד  א. 
עם  לתואר שניסטודנט במעמד " יםלקבל את המועמד  ב.

  ;"לימודי השלמהדרישה ל
במעמד  ללימודים לתואר שני יםלקבל את המועמד  ג.

, עם פירוט התנאים הנדרשים כדי "תנאי-על יםסטודנט"
  ;"לתואר שניסטודנט "כ ושיתקבל

  ;ותלדחות את המועמד  ד.
(למשל במדעי לימודי תעודה ל יםלהפנות את המועמד  ה.

  המחשב).

ג הוא שנתיים מיום ההודעה על -תוקף החלטות הקבלה א
ללימודי התואר השני תוך  מולא יירש יםהקבלה. אם הסטודנט
  .  מחדש להגיש  מועמדות הםפרק זמן זה, יהיה עלי

  הרשמה ללימודים
מועמדים שיתקבלו ללימודי התואר השני יקבלו הודעה מתאימה 
בצירוף טופס הרשמה. הרשמה לקורסים, שינויים בהרשמה, 
ביטול הרשמה, וכדומה ייעשו בהתאם לנהלים ולהנחיות 

  .)15.4.19(סעיף  הרשמהק בפרההרשמה המפורטים 

  תנאי קבלה 
עלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על המועמדים להיות ב

ולעמוד בתנאי הקבלה של התכנית המבוקשת לתואר השני. 
הדרישה בעניין תחום הלימודים של התואר הראשון שונה מתכנית 
לתכנית: לתכניות דיסציפלינריות (כמו, למשל, במדעי המחשב) 

יש מועמדות רק בעלי תואר ראשון באותו תחום או יכולים להג
תחומיות (כמו, למשל, התכנית בלימודי - בתחום קרוב. לתכניות בין

דמוקרטיה) יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון מתחומים 
תחומיות יחויבו בלימודי - המתקבלים לתכניות הבין רובשונים. 

  3השלמה, בהתאם לתואר הראשון שבידיהם.

  תנאי"-עלסטודנט " במעמד קבלה
 לקבלתשקול הוועדה המחלקתית לתואר שני  במקרים מסוימים

. תנאי"-על כ"סטודנט מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה
תנאי" למעמד של -תנאי המעבר ממעמד של "סטודנט על

ים לכל פונה ויימסרו בכתב. בדרך " מותאמלתואר שני"סטודנט 
י השלמה או בקורסי חובה כלל מדובר בציון ממוצע בקורס

בנוגע סף שייקבע מראש. -מסוימים, שאמור להיות גבוה מציון
כוללים  –מועמדים שהתקבלו לפני שהיה בידם  התואר הראשון ל

  עמידה בכל  הדרישות לתואר ראשון. התנאים 

  קבלה לקורסים בודדים
ם מירשו םגם למי שאינאפשרות, תהיה במקרים מיוחדים 

קורסים בודדים מן ללהירשם לקורס או  ,שנילתואר  יםכסטודנט
התכניות לתואר שני. כל זאת במידת האפשר ובאישור יועץ 
מורשה לתואר שני מן התחום הרלוונטי. אם יש מגבלה על מספר 
הנרשמים לקורס, תינתן עדיפות לסטודנטים הרשומים ללימודי 

  תואר שני. 

  שכר לימוד
נפרד עבור כל קורס שכר לימוד  ים לתואר שני ישלמוסטודנט
קבלת תואר . כן עבור העבודה המסכמת או התזהו יםלומד שהם

שכר לימוד  שני מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום
  .לפחות יחידות שכר לימוד 12מינימלי של 

את מלוא  מולתואר שני וטרם שיל הםלימודי מושסיי יםסטודנט
לימוד, גם בהשלמת שכר  ושכר הלימוד המינימלי לתואר, יחויב

. רק לאחר השלמת מלוא שכר הלימוד הםאת לימודי מואם סיי
לקבל אישור זכאות לתואר. דרישה זו תחול על  אפשרהמינימלי 

  .ואילך 2009סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר שני מסמסטר א

_____________________________________________________   
  תכנית לימודים לתואר זה מוצעת גם לסטודנטים בחו"ל.   1
  מרבית הקורסים בתכנית זו מוצעים גם לסטודנטים בחו"ל.    2
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל   3

  .מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות הקבלה
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לימודי ההשלמה לתואר שני וההכרה לתואר שני בקורסים 
לימוד  יחידות שכר 12לצורכי צבירת  נצבריםמתואר ראשון אינם 

  לתואר שני.

בהתאם סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים למלגות סיוע 
  . דיקנט הסטודנטים עלקריטריונים שיקב

  

  ועדות מחלקתיות לתואר שני
טפלות בכל הנושאים הנוגעים הוועדות המחלקתיות לתואר שני מ

לסטודנטים לתואר שני: קבלה לתואר שני, הכרה בלימודים 
קודמים, אישור תכניות לימודים ועוד. אל הוועדה יש לפנות אך 
ורק בכתב, לכתובת: מזכירות הוועדה המחלקתית לתואר שני, 

דרך מרכז ההישגים הלימודיים, האוניברסיטה הפתוחה, 
  .4310701, רעננה 808, ת"ד 1האוניברסיטה 

  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר  13.1.3
הוועדות המחלקתיות לתואר שני ישקלו מתן הכרה בלימודים 

קורסים רלוונטיים  למדו בעברקודמים לסטודנטים שכבר 
במסגרת לימודי תואר שני במוסד אקדמי אחר. סטודנטים 

המסמכים  יגישו את הקודמיםהמעוניינים בהכרה בלימודיהם 
מזכירות התואר השני במרכז ההישגים הלימודיים. להמתאימים 

תכנית מהיקף ההכרה המרבי והשיקולים להעניק הכרה שונים 
  תכנית.ל

הכרה בלימוד קורסים המעוניינים להבטיח מראש סטודנטים 
בבקשה מפורטת  מסוימים במוסד אקדמי אחר צריכים לפנות

הביולוגית" ו"לימודי  לוועדה המחלקתית (בתכניות "המחשבה
  " יש לפנות ליועצי התכנית). תחומיים- בין דמוקרטיה

  בכתב. סטודנטים יימסרו ההחלטות על הכרה בלימודים 
שהגישו או מתכוונים להגיש בקשה להכרה בלימודים במוסדות 
  אקדמיים אחרים, ועדיין אין החלטה בעניינם, מתבקשים 

חופף בתוכנו לקורס לא להירשם לקורס דומה או שלשים לב 
שלמדו בעבר או לקורס שהם מעוניינים ללמוד כדי להימנע 
מתשלום בגין החלפת קורס או ביטולו בעקבות החלטת הוועדה 

  המחלקתית.

  דרישות לתואר שני  13.1.4
  הדרישות לתואר

, קורסים סמינריוניים צבירת נקודות זכות (נ"ז) על קורסים  א. 
כל תכנית. את נקודות הזכות ות, בהיקף שנקבע עבור אאו סדנ

יש לצבור מתוך מבחר הקורסים בכל תכנית. בחלק מן 
התכניות ניתן לצבור נקודות זכות מתוך רשימת קורסי 
בחירה מתקדמים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה 
(יש לשים לב להיקף המרבי של נקודות הזכות שניתן לצבור 

  על קורסים אלה בכל אחת מן התכניות).
עבודה מסכמת (תאורטית בתכניות מסוימות נדרשת כתיבת   . ב

  או תזה.  , בחינה מסכמתאו פרויקט)

  לימודי השלמה
תכנית  הוועדה המחלקתית לתואר שניתבנה צורך במידת ה

  מתוך מבחר הקורסים לתואר שני  יםהשלמה אישית לסטודנט
הוועדה תוכל לפטור סטודנטים  לתואר ראשון.קורסים האו 

  לתואר שני מתנאי הקבלה של קורסי השלמה  הרשומים
  בכל מקרה, מן התואר הראשון שהם נדרשים ללמוד. 

ההשלמה לא ייחשבו במניין  ם שנלמדו במסגרת תכניתקורסי
שניתן ללמוד במסגרת לתואר ראשון המתקדמים הקורסים 
  . התואר השני

סטודנטים שחייבים בהשלמות ונותר להם קורס השלמה אחד, 
חיל את לימודיהם לתואר שני, וללמוד לכל היותר שני יוכלו להת

קורסי תואר שני, במקביל לקורס ההשלמה שנותר להם (פרט 
 לתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית).

  השלמת דרישות האנגלית
כמקובל במסגרת  בדרישות האנגלית ולא עמד יםם המועמדא

החובה לעמוד בדרישות  הםול עליהלימודים לתואר הראשון, תח
 ו, עוד לפני שיוכללימודי אנגלית כשפה זרה בפרקכמפורט  אלה

מן או  ורס כלשהו מן הקורסים לתואר שניקלימוד להירשם ל
הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שניתן ללמוד במסגרת 

  התואר השני.

  ייעוץ אקדמי
תואר שני לפנות לימודי ל ושהתקבל יםסטודנטהמומלץ לכל 

כדי  ובתכנית שאליה התקבלוץ לאחד מהיועצים לתואר שני לייע
לקבל סיוע בבחירת הקורסים, בבניית תכנית לימודים מלאה 

. בחלק מן או לתזה לתואר ובבחירת נושא לעבודה המסכמת
  ייעוץ במהלך הלימודים.חובה ל-ישתהתכניות תיתכן דר

  אישור ושינויים בתכנית הלימודים  13.1.5
 חייבת באישור של יםהסטודנט של 1ישיתתכנית הלימודים הא

תחליט על . הוועדה המחלקתית בכל תכנית יועץ לתואר שני
לאישור. את התכנית להגיש  יםהסטודנטעל המועד שבו 

להגיש  ויוכל הלימודיםלשנות את תכנית שמבקשים  יםנטסטוד
לוועדה המחלקתית לתואר שני בקשה לשינוי תכנית הלימודים 

 .ותחליט אם לאשרה הבקשה. הוועדה תשקול את הםלשאושרה 
בקשה להפקת תדפיס תכנית הלימודים ניתן לבצע דרך מערכת 

  הפניות בשאילתא. 

תוקף אישור תכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. אם במהלך 
יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורס כלשהו הכלול  םלימודיה

לערוך שינויים בתכנית על הסטודנטים , יהיה םלימודיהבתכנית 
אין כלומר, לקורס.  ההרשמהבהתאם לתנאים התקפים בזמן 

מעמידה  יםבאישור תכנית הלימודים כדי לשחרר את הסטודנט
בתנאי הקבלה של הקורסים. כמו כן, אם האוניברסיטה תפסיק 

לבחור  יםללמד קורסים הכלולים בתכנית, יהיה על הסטודנט
  .קורסים חלופיים

  

  

  

  

____________________________________________________  
 
   .בתואר שני במחשבה הביולוגית אין תכניות לימודים אישיות  1
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  בחינות ומטלות  13.1.6
ברבים מהקורסים לתואר שני מתקיימת בחינת גמר בסיום 

  .)בנושא בחינות והנחיותתקנות נספח  (ראו גםהקורס 
שני התואר הבקורסים של  – וזכאות להיבחן מועדי הבחינות  א. 

מבין  1להיבחן במועד בחינה אחד בלבד םזכאי יםהסטודנט
מועדי הבחינה בסמסטר הלימוד עצמו או בסמסטר הבא שבו 

 .הקורסמוצע 
 ויוכל קורס בציון עובר מושסייים סטודנט – שיפור ציון  ב. 

לכל היותר פעם אחת,  באישור יועץ לשפר את הציון בקורס
וזאת במסגרת מועדי הבחינה בסמסטר הלימוד עצמו או 

  .הקורס מוצעבסמסטר הבא שבו 
אוניברסיטה הפתוחה מאפשרת ה – ציון הגמר לתואר תיקון  ג.

ידי בחינה חוזרת ל ודנטים לתקן את ציון הגמר לתואר עלסט
קורסים שונים לכל היותר. בחינה לתיקון ציון לתואר  נישב

מוקד באמצעות לפנות בבקשה  למטרה זו,כרוכה בתשלום. 
. ציון הגמר הציון האחרון הוא הציון הקובע. והמידע הפניות

המשוקלל לתואר מוסמך אוניברסיטה אינו ניתן לתיקון או 
 לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר. תיקון ציון 

זמן שנעשה התיקון. י רק בקורסים שפעילים ברהגמר אפש
הבחינה תהיה על הקורס המשוכתב  ,אם קורס שוכתב

ת שמקנה הקורס כוזאת מספר נקודות ה ויקבל יםוהסטודנט
תה הפחתה במספר נקודות הזכות). על יימשוכתב (גם אם הה

י לקבל הסטודנטים לפנות מראש לוועדה המחלקתית כד
  לא נפגעה כתוצאה מהשינוי.אישור שתכנית הלימודים שלהם 

ללמוד את  ובקורס יוכל ושנכשל יםסטודנט – כישלון בקורס  . ד
גם בלימוד החוזר לא  ושנכשל יםהקורס פעם נוספת. סטודנט

ללמוד שוב את הקורס. במקרים מיוחדים ובאישור  ויוכל
בבחינה לגשת לבחינה חוזרת  ושנכשל יםהסטודנט ויוכל 2יועץ

  ללא לימוד חוזר של הקורס.
 תהוראערעור על ציון מטלה יוגש בכתב למרכז  – ערעור  . ה

הישגים על ציון בחינה יוגש בכתב למרכז הקורס. ערעור ה
  ודיים.לימה

   עבודה מסכמת  13.1.7
את  יםהסטודנט ובתכניות שבהן נדרשת עבודה מסכמת, יגבש

 3,לקראת סיום לימוד הקורסים בתכניתנושא העבודה המסכמת 
לאחר קביעת  4קורסים.הלימודים ב ולא יאוחר מחצי שנה מסיום 

להכין הצעה לעבודה.  יםעל הסטודנט הנושא והמדריך לעבודה
לאישור  יםאותה הסטודנט ויגיש אושרההצעת העבודה שחר לא

  הוועדה המחלקתית לתואר שני. 

תוך חודשיים מאישור לעבודה המסכמת  מויירש יםהסטודנט
הצעת העבודה ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום לימוד 

מופיע . נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת לפרטיו הקורסים לתואר
  .הרשמהבפרק 

 12( שנה אחת לכל היותר תימשךמסכמת העבודה הכתיבת 
. במקרים מסוימים תוכל הוועדה המחלקתית לתואר שני )חודש

  מועד הגשת העבודה.דחייה בלאשר 

באישור  יף את נושא העבודה המסכמת אך ורקלהחל אפשר
  הוועדה המחלקתית לתואר שני.

בארבעה עותקים לוועדה המחלקתית  תוגשהעבודה המסכמת 
להרצות  ו הסטודנטים גם לתואר שני. בחלק מן התכניות יידרש

ולהפגין בקיאות בנושא העבודה ובנושאים העבודה על נושא 
: משקל העבודה כךקרובים. בתכניות אלה, ציון העבודה ישוקלל 

  .20% –, משקל ההרצאה 80% –הכתובה 

  בחינה מסכמת  13.1.8
לכתוב בחינה מסכמת  אפשרוימות במסלול ללא תזה בתכניות מס

במקום עבודה מסכמת. אפשרות זו קיימת בתכניות הבאות: 
, מינהל, מדיניות ומנהיגות מערכות למידהונולוגיות טכ :חינוך
תחומיים -בתכנית לימודי דמוקרטיה בין ולימודי תרבות. בחינוך

  בחינה מסכמת.ב הסטודנטים חייביםבמסלול ללא תזה 

  תזה  13.1.9
לתואר שני עם תזה  בתכניות מסוימות קיימים מסלולים

להגיש  םרשאי יםסטודנטהלסטודנטים מצטיינים.  יםמיועדה
בתנאים שנקבעו בתכנית  וזה לאחר שעמדלמסלול עם ת מועמדות

, כנדרשבקריטריונים  יםשעומד ים. סטודנטהם מעונייניםשבה 
 מבין חברי הסגל מנחהלגבש הצעה לתזה בתיאום עם  ויוכל

(ייתכן שיתוף עם מנחים נוספים הפתוחה באוניברסיטה  הבכיר
תואר דוקטור  יסגל בכיר מאוניברסיטה אחרת או בעל חברי שהם

סטודנטים מצוות המחלקה המתאימה באוניברסיטה הפתוחה). 
לפנות לוועדה  ו, יוכלבכוחות עצמם מנחה ושלא יאתר

  .מנחהתור המחלקתית לתואר שני בבקשת סיוע באי

מתאים המוכן  מנחההמעבר למסלול עם תזה מותנה במציאת 
להנחות, ובגיבוש הצעה לתזה שתאושר. לאחר גיבוש ההצעה 

נוסף עבודת מחקר.  יכתבו הסטודנטיםוקבלה למסלול עם תזה, 
  ) לתזה, ימונה קורא נוסף.המנחים(או  המנחהעל 

  הפסקת לימודים  13.1.10
לתואר  הםבשלושה קורסים, יופסקו לימודי ושייכשל יםסטודנט

  שני.

לתקופה  הםאת לימודיזמתם ומי יםהמפסיק יםסטודנטעל 
העולה על שנתיים, לפנות בבקשה לחידוש הלימודים אל הוועדה 

 הםון בבקשה על רקע הישגיהמחלקתית לתואר שני. הוועדה תד
   לה. וחומר נוסף שיגישעל בסיס ו בלימודים

  הלימודיםמשך זמן   13.1.11
מוגבל ושונה מתכנית לתכנית, הוא  זמן הלימודים לתואר שני 

   כמפורט בהמשך בדרישות לתואר שני של כל תכנית.

  
____________________________________________________   

- מלבד בקורסים של התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין  1
טכנולוגיות ומערכות למידה, שבהם  :תחומיים ובתואר השני בחינוך

בתכנית לתואר שני במינהל,  .לשני מועדים םזכאי יםהסטודנט
הסטודנטים זכאים לשני מועדי בחינה בחינוך מדיניות ומנהיגות 

נלמדים במסגרת התכנית לתואר שני במינהל שפרט לקורסים 
 עסקים.

  .באישור הוועדה המחלקתית לתואר שני –במדעי המחשב   2
י המחשב מומלץ לחפש מנחה בשלבים מוקדמים יותר כמוסבר במדע  3

  בתקנון לימודי התואר השני במדעי המחשב. 
בתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית: לא יאוחר מחצי שנה   4

  ממועד סיום הקורסים והעבודות הסמינריוניות.  
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  לתואר שני הצטיינות בלימודים  13.1.12
  

מפעם לפעם אנו מעדכנים, מחדדים ומבהירים היבטים 
 הקשורים בהצטיינות בלימודים. אנו עושים כמיטב הבנתנו 

אחר  לעקוב מומלץששינויים אלה לא יפגעו בסטודנטים. כדי 
  השינויים באתר האו"פ.

  
סטודנטים מצטיינים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, יקבלו 

תעודות  1.ותשע"ת הלימודים תעודה המעידה על הישגיהם בשנ
  .2017ההצטיינות יוענקו בתחילת שנת 

מצטייני נשיא ומצטייני דיקן  קיימות שתי רמות הצטיינות:
  הלימודים האקדמיים.

  נשיא  הצטיינות
בכל תכנית לתואר שני תוענק הצטיינות נשיא ללא יותר מאשר 

 100-בתכנית עם פחות מו ,בתכנית 2מהסטודנטים הפעילים 3%
, ובתנאי פעילים סטודנטים לשנינטים ללא יותר מאשר סטוד

  :יםהבא שעמדו בקריטריונים

לתואר שני אקדמיים קורסים  4סיימו בהצלחה לפחות   .1
 בציון ממוצע משוקלל שנתי של תשע"ו שנת הלימודיםבמהלך 

   ומעלה. 95
לא נכשלו בקורסים אקדמיים שלמדו בתקופת ההצטיינות.   .2

  , הכישלון לא נחשב. והצליחו וחזרו עליואם נכשלו בקורס 
ועדת המשמעת של  ידיהושתה עליהם שלילת הצטיינות על לא   .3

  האוניברסיטה הפתוחה.
בחישוב הממוצע לא יילקחו בחשבון ציוני הקורסים בלימודי   .4

  השלמה.

  האקדמיים דיקן הלימודים הצטיינות
מאשר  בכל תכנית לתואר שני תוענק הצטיינות דיקן ללא יותר

 40-בתכנית עם פחות מ, ובתכנית 2מהסטודנטים הפעילים 10%
, ובתנאי פעילים סטודנטים לשלושהטים ללא יותר מאשר סטודנ

  :יםהבא שעמדו בקריטריונים

קורסים אקדמיים לתואר שני  4סיימו בהצלחה לפחות   .1
בציון ממוצע משוקלל שנתי של  תשע"ובמהלך שנת הלימודים 

  .95עד  90
כשלו בקורסים אקדמיים שלמדו בתקופת ההצטיינות. לא נ  .2

  , הכישלון לא נחשב. והצליחו חזרו עליו, אם נכשלו בקורס
ידי ועדת המשמעת של  לא הושתה עליהם שלילת הצטיינות על  .3

  האוניברסיטה הפתוחה.
בחישוב הממוצע לא יילקחו בחשבון ציוני הקורסים בלימודי   .4

  השלמה.

  הערות 
לקורס  נשיא מזכה במלגת הצטיינות בלימודיםהצטיינות    .1

  3.אחד
במחשבה   אר שנילימודים לתוהתכנית בסטודנטים שלומדים   . 2

בתום ת המצטיינים וכלל ברשימילהיהיו זכאים  ,הביולוגית
  השנה השנייה ללימודיהם.

  

  ציון התואר  13.1.13
הציון הסופי לתואר שונה מתכנית לתכנית (כמפורט חישוב 
כלל, הציון יורכב ). כשל כל תכניתבדרישות לתואר שני  בהמשך

ומציון העבודה  4ציוני הקורסים והעבודות הסמינריוניותמ
או התזה. בחישוב ממוצע  המסכמת , הפרויקט, הבחינההמסכמת
ציוני הקורסים, כל הקורסים בתכנית הלימודים לתואר יהיה ל

, כולל שני משקל זהה (ללא תלות בנקודות הזכות שהם מקנים
הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שנלמדו במסגרת הלימודים 

  . למעט קורסים המוגדרים כקורסים סמינריוניים, לתואר שני)

הסופי  םשציונ סטודנטיםלמוענק  בהצטיינותסיום התואר השני 
 .94- ל 90בתואר הוא בין 

 םשציונ סטודנטיםמוענק ל בהצטיינות יתרהסיום התואר השני 
  ומעלה. 95-הסופי בתואר הוא מ

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

_____________________________________________________   
  .2016דצמבר ב 13-ים תיסגר בהמצטיינהסטודנטים רשימת   1
בהצלחה לפחות קורס  וסיימו ואם החל יםפעיל נחשבים יםסטודנט  2

 לתואר שני במהלך השנה.בתכנית הלימודים אחד אקדמי 
מלגה היא שווה ערך של שכר לימוד בסיסי לקורס אקדמי אחד   3

רק לצורך הרשמה ללימודים באוניברסיטה אותה לנצל  ואפשר
הפתוחה. סטודנטים מצטיינים עובדי האו"פ או בני משפחתם 
מדרגה ראשונה המקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודת 

 הצטיינות ללא מלגה. 
ית בשתי צורות: תדפיס (עותק קשיח) יש להגיש כל עבודה סמינריונ  4

, Wordוכקובץ דיגיטלי (קובץ שהוכן במעבד תמלילים בפורמט 
שאינו חתום דיגיטלית ואינו קובץ בפורמט תמונה). הקובץ הדיגיטלי 
יישלח למרכז ההוראה של הקורס ויועבר ממנו למאגר העבודות 
 הסמינריוניות שינוהל באוניברסיטה הפתוחה. הגישה למאגר זה
תהיה פתוחה רק לחברי הסגל האקדמי ולחברי סגל ההוראה 
האקדמי שיש להם נגיעה ישירה לעבודות סמינריוניות ולהוראת 
קורסים סמינריוניים באוניברסיטה הפתוחה. לא ייעשה בעבודות 

 .ותהעבוד יכלשהו ללא הרשאה מראש של כותב אקדמיאלה שימוש 
ת המוגשות במערכת הנחיה זו איננה חלה על עבודות סמינריוניו
  .המטלות המקוונת במסגרת קורס סמינריוני
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  קבלת תואר אקדמי  13.1.14
לסטודנטים שסיימו את לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לתואר 

  . מוסמך אוניברסיטהיוענק התואר 

לתואר מיום ההזנה למערכת של  םזכאי ים נחשב יםסטודנט
  הציון האחרון הדרוש להשלמת הדרישות לאותו תואר. 

מרכז ההישגים הלימודיים מטפל בפניות הסטודנטים לקבלת 
 ושקיבל יםהתואר, ובהפקת המסמכים המעידים על כך. סטודנט

לפנות  יםהאחרונה לתואר, יכול םהודעה על קליטת ציון חובת
  תואר. ולבקש את מסמכי הזכאות ל

לעכב את קבלת התואר כדי  יםלתואר יכול םהזכאי יםסטודנט
רוט בנספח ישהות לשפר ציונים לתואר (ראו פ הםשתהיה ל

), או כדי ללמוד קורסים כללים והנחיות – ציונים לתואר ראשון
זמני זכאות לקבל אישור  אפשרנוספים לתואר זה. במצב כזה, 

  לתואר. 

אין אפשרות ללמוד קורסים לאחר הפקת מסמך הזכאות לתואר 
   .נוספים לתואר או לשפר ציונים

לתואר  הלימודיםעם סיום  יםמקבלים שהסטודנטהמסמכים 
  הם: 

  
אישור זכאות לתואר שבו מצוין אפיון התואר ותאריך   . 1

  הזכאות. 
אישור לימודים לתואר (גיליון ציונים) שבו מפורט מכלול   . 2

כל הקורסים והעבודות ופירוט ההישגים   –הלימודים לתואר 
  בהם, וכן ציון הגמר לתואר. 

  .תעודת מוסמך המוענקת בטקס חלוקת תארים חגיגי  .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  מסלולי לימוד לתואר שני 13.2

 

70 
 

 
 

שני
ר 
וא
ת

 

  תואר שני במינהל עסקים ■

  מוצגת באתר האו"פ בכתובת:הלימודים תכנית 

http://www.openu.ac.il/programs/m04.html  

   http://telem.openu.ac.il/mbaאתר הבית: 

  
  תחומיים-תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין ■

  מוצגת באתר האו"פ בכתובת: הלימודים תכנית

http://www.openu.ac.il/programs/m02.html  

  http://telem.openu.ac.il/demos/maאתר הבית:  

  
  תואר שני בלימודי תרבות ■

  תכנית הלימודים מוצגת באתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/programs/m06.html  

  http://telem.openu.ac.il/culture אתר הבית:

  
   טכנולוגיות ומערכות למידה :תואר שני בחינוך ■

  תכנית הלימודים מוצגת באתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/programs/m05.html  

  http://telem.openu.ac.il/edu/maאתר הבית: 

  
  תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך  ■

  תכנית הלימודים מוצגת באתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/programs/m09.html  

  אתר הבית:

http://www.openu.ac.il/academic/Education/leadership  

  
  תואר שני בפסיכולוגיה חברתית ■

  תכנית הלימודים מוצגת באתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/programs/m07.html   

  אתר הבית:

http://www.openu.ac.il/academic/Education_Psychology/social-
psychology  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תואר שני במחשבה הביולוגית ■

  תכנית הלימודים מוצגת באתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/programs/m03.html  

  http://telem.openu.ac.il/biothoughtאתר הבית: 

  
  תואר שני במדעי המחשב ■

  תכנית הלימודים מוצגת באתר האו"פ בכתובת:

http://www.openu.ac.il/programs/m01.html  

  http://telem.openu.ac.il/cs/msc אתר הבית:
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הוא ללוות  ללימודים אקדמייםהדרכה הייעוץ והייעודו של מערך  
את הסטודנטים לאורך מסלול לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה 

מתאימים למסלול לימודיהם  לבחירה של קורסים  בייעוץ
ת והלמידה. במסגרת המערך פועלובהדרכה לשיפור מיומנויות 

יחידה להגברת ויחידה לטיפול בסטודנטים עם לקויות למידה 
מערך הייעוץ  ).בהמשך(ראו  ההתמדה לסיום הלימודים

על תכנון היצע גם אחראי ללימודים אקדמיים וההדרכה 
הקורסים הנפתחים להרשמה מדי סמסטר במרכזי הלימוד ברחבי 

  הארץ.

ה אינה מחייבת את הלומדים בה האוניברסיטה הפתוחאף ש
בייעוץ ללימודים אקדמיים, מומלץ להיעזר במערך כדי לקבל 

וון לימודים ימידע מתאים ולהסתייע בקבלת החלטות לבחירת כ
  מועדף.

  אישי ייעוץ  14.1
באוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) או  המתעניינים בלימודים

סטודנטים שכבר לומדים בה מוזמנים לפנות לייעוץ כללי לשם 
הכוונת צעדיהם בבחירת תכנית לימודים או בבחירת קורסים 

 מתאימים.

מתעניינים בלימודים מוזמנים לפנות למוקד המתעניינים כדי 
לתאם מועד למפגש מידע וייעוץ ללימודים אקדמיים. אפשר 

או  09-7782222*, 3500למוקד המתעניינים בטלפונים  לפנות
  .אתר המתענייניםלהיכנס 

  
סטודנטים שכבר לומדים באוניברסיטה הפתוחה מוזמנים לפנות 

  לייעוץ כללי באחת מהדרכים הבאות:
  
 סטודנטים המעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ ברעננה או ברמת-

אביב, מוזמנים לפנות למזכירות של מערך ייעוץ והדרכה 
בין  'ה- 'ללימודים אקדמיים בקמפוס האו"פ ברעננה בימים א

  . 09-7781099 ':בטל 16:00-08:30השעות 
  סטודנטים המעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ במרכזי הלימוד

  . נטיוולמרכז הלימוד הרלמוזמנים לפנות  ברחבי הארץ,
 בכתובת חיפוש יועצים כללים:  

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/yeutz.search_form  
 ולהשאיר  09-7781099 ':לייעוץ טלפוני אפשר לפנות בטל

  הודעה קצרה וברורה. סטודנטים שכבר לומדים 
אלקטרוני, הדואר הלקבל ייעוץ באמצעות  ומבקשיםבאו"פ, 

 :בכתובת  שאלון ייעוץ לסטודנטיכולים לפנות באמצעות 
http://www.openu.ac.il/counseling/general_counseling.html 

  הגברת ההתמדה לסיום הלימודים  14.2
היחידה להגברת ההתמדה מסייעת לסטודנטים שלא נרשמו 

סמסטרים עוקבים לחזור ללימודים סדירים במהלך שלושה 
ולסיים את הלימודים לקראת תואר אקדמי, באמצעות ייעוץ 

קת סובניית תכנית לסיום הלימודים, לאחר בירור הסיבות להפ
שימו לב: אין במתן סיוע זה כל הבטחה להפחתת הלימודים. 

הדרישות האקדמיות מן הסטודנטים שיחזרו ללימודים 
 באמצעות היחידה.

  הדרכה בלמידה  14.3
ות והדרכות אסדנהאוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים 

למידה, במטרה ליעל את כישורי הלמידה  אישיות באסטרטגיות
לפרטים על עלות שירותי ההדרכה בלמידה ראו טבלת  שלהם.

  "תשלומים אחרים", בפרק ההרשמה.

  ותאסדנ
 מתן כלים לניתוח דרישות  :ממטלה לבחינה – כתיבהסדנה ל

פי כללי הכתיבה  עלהשאלות במטלות ובניסוח התשובות, 
  האקדמית. 

  הכנת  :עבודות תכתיבלסדנה  –לקראת עבודה סמינריונית
סטודנטים בקורסים המתקדמים לקראת כתיבת העבודה 

 הסמינריונית. 
 לשונית, עברית וערבית, לפיתוח כישורי למידה- סדנה דו: 

ה האו"פ ושילובם הכלים הטכנולוגיים שמציעהיכרות ותרגול 
 הקניית אסטרטגיות למידה.בתהליך הלימוד ו

 ות נותנות מענה אהסדנ :קורסים אקדמייםבכמה ות  אסדנ
מבוא  המבוא: לצרכים הלימודיים של הסטודנטים בקורסי

  .מבוא לפסיכולוגיהו ביולוגיה כללית א, למיקרוכלכלה

למרכזי הלימוד, להיכנס לאתר ות יש לפנות אלהצגת מועדי הסדנ
  .09-7782222 :ו לפנות למוקד הפניות והמידע בטל'שאילתא א

  
  הדרכות אישיות

 הלמידה אסטרטגיות ותרגול הדרכה אישית  – אישי בלמידה
 ות. אשנלמדו בסדנ

  מפגשים  5תכנית הדרכה אישית של  – 5אישי בלמידה
ות או אלסטודנטים חדשים וותיקים שלא השתתפו בסדנ

 ,בתכניות האימון ומעוניינים לשפר את תהליך הלמידה שלהם
וליעל את תהליך הלמידה  ,את יכולת הכתיבה האקדמית

 שלהם.

תיאום פגישות אישיות יש לפנות לצוות ההדרכה ללבירור ו
  במרכזי הלימוד הרלוונטיים.

  ילה הרושימרכזי ייעוץ והדרכה בלמידה ע"ש א
  

 מרכז לימוד טלפון יישוב
  קמפוס האו"פ בכרמיאל 04-9081148 כרמיאל

  קמפוס האו"פ בקריית חיים 04-8721968 קריית חיים
  קמפוס האו"פ בטבריה  04-6720571 טבריה
  קמפוס האו"פ בנצרת 04-6568320 נצרת
 בירםביתקמפוס 04-8269212/3 חיפה

 ערהקמפוס ואדי 04-6274534/6 גבעת חביבה
 מכללת נתניה 09-8854001 נתניה
 רעננהמרכז 09-7782015 רעננה
 אביב-מרכזים בתל 03-7455522 אביב-תל
 תקווהמכללת פתח 03-9271684 התקוופתח
 גןמכללת רמת 03-6710000 גןרמת
 יםמכללת בת 03-5060081 יםבת

  ירושלים  בקמפוס האו"פ 02-6793282 ירושלים
 מכללה למדעיםה 03-9414645 לציוןוןראש

 מכללת רחובות 08-9366003 רחובות
 מרכז רמלה 08-9212224 רמלה

  מרכז לימוד מודיעין 08-9719238 מודיעין
 מכללת אשדוד 08-8563537/8 אשדוד
  בית יציבהאו"פ בקמפוס 08-6277188 שבעבאר
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הדרכה גם במרכזי לימוד נוספים.  אפשר לקבלבתיאום מוקדם  
שאינם מופיעים סטודנטים המעוניינים בהדרכה במרכזים 

בטבלה, מוזמנים לפנות למערך הייעוץ וההדרכה ללימודים 
   .09-7781205: ים של האוניברסיטה הפתוחה, בטל'אקדמי

   לקויות למידה לסטודנטים עם  היחידה  14.4

  סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה  14.4.1
במסגרת מערך  פועלת  היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה

ודנטים סטב והיא מטפלת, ללימודים אקדמייםהדרכה הייעוץ וה
  לקויות למידה מאובחנות. עם

ולקיים שיחה עם יועצות היחידה  להיפגש אפשרבמסגרת השירות 
על ממצאי האבחון ועל השלכותיהם בהתמודדות עם משימות 

והדרכה  ללימודים אקדמייםגם לקבל ייעוץ  אפשראקדמיות. 
  במיומנויות למידה.

באופן אישי או בקבוצות  מקבליםהדרכה במיומנויות למידה 
  מנחים מתחום הידע הנלמד.מקטנות 

בתחום לסטודנטים עם לקויות למידה שירותים  תחויביחידה פ
מאפשרת לעקוף או לפצות  זוטכנולוגיה  .הטכנולוגיה המסייעת

על קשיים בקריאה ובכתיבה, לארגן רעיונות ולשפר תהליכי 
  .הטכנולוגיה  יישומיקבל ייעוץ והדרכה בשימוש בל אפשר למידה.

בהתאם למקובל באוניברסיטה  מתאפשרתתנאי בחינה התאמת 
הפתוחה, תוך התחשבות בהמלצות האבחון הדידקטי ובצורכיהם 

  של הסטודנטים. 

לשלוח  יששימו לב: לצורך התאמת תנאי בחינה מיוחדים 
היחידה לא . עד שישה שבועות לפני תום הסמסטראבחונים 
לאחר אבחונים בחינה לסטודנטים שישלחו התנאי ב טפלתוכל ל

למצוא באתר  אפשרכל סמסטר ל יםמדויק כיםמועד זה. תארי
  http://www.openu.ac.il/ldהיחידה: 

  09-7780628, פקס: 09-7781958טלפון לפניות: 

  מלל –ות למידה מרכז לאבחון לקוי  14.4.2
היחידה המרכז לאבחון לקויות למידה, פועל במסגרת  – מלל

הדרכה היעוץ וימערך הב לסטודנטים עם לקויות למידה
  .ללימודים אקדמיים

בת של מבחנים האבחון במלל מתבצע באמצעות מערכת ממוחש
המרכז הארצי לבחינות והערכה, לצורך אבחון  חשפיתושאלונים 

  סטודנטים ומועמדים להשכלה גבוהה.

, דוברי עברית ברמת 30-16 בניבשלב זה האבחון מיועד לבוגרים 
  שפת אם.

זכאות להתאמת תנאי בחינה בבחינות לקבוע מטרת האבחון היא 
המלצות לסיוע לגבש אקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, וכן 

  בלימודים.

  .מכירים באבחון זה המוסדות להשכלה גבוהה בישראלכל 

 .09-7781126: , או בטל'melel@openu.ac.ilדוא"ל: בלפנות אפשר 
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בחירת קורס ראשון באוניברסיטה   14.5 
  הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה מציעה ללומדים בה מבחר תארים  
תכנית לימודים מובנית ורשימת  עםדיסציפלינריים ממוקדים 

 אפשרותה מקבליםמעוניינים בכך סטודנטים שקורסים מוכתבת. 
מאפשר ה ,חופש בחירה רבקיים בהם תחומיים שללמוד לתארים 

שונות הנלמדות הללמוד ממגוון הקורסים בדיסציפלינות 
  באוניברסיטה הפתוחה.

בתחומי הידע בחירת קורס ראשון בהמסייעת להלן טבלת עזר 
מידע מפורט על כל אחד  השונים בלימודים באוניברסיטה הפתוח.

   .בקטלוג הקורסים מופיעומלצים בטבלה מהקורסים המ

   הסטודנטיםמ מונעתבחירת הקורס הראשון אמנם איננה 
לקראתו תואר שאו את ה תכניתהאת  לימודיםה במהלך לשנות

יהיה קורס שלאחר שינוי כזה הקורס יתכן יאך  ,הם לומדים

ו, בחרמעבר למכסת הקורסים הנדרשים לתואר שכלומר  ,עודף
  יש השלכה גם על היקף  (ולכך ללמוד לקראתו בסופו של דבר,
  לכן מומלץ להתייעץ עם יועץ אקדמי כללי או . )שכר הלימוד

   כמו גםלקראת בחירת הקורס הראשון, יועץ תחומי 
להבין  תסייעמ . התייעצות כזוהלימודיםשל השונים בשלבים 

דרישות ( לבניית תכנית לימודיםהכללים באופן מעמיק את 
מוצגות באתר האו"פ בכתובת: הלימודים בתארים השונים 

http://www.openu.ac.il/degrees ובאתרי  המחלקות(.  

מחייבת את הנרשמים האוניברסיטה הפתוחה אינה אף ש
מומלץ לפנות  ללימודים אקדמיים,ללימודים לפנות לייעוץ 

בכל מסלול  לצורך בחירה מתאימה של קורסים לייעוץ אישי
   . מודיםלי

סופי של תכנית הלימודים יש לפנות לצורך אישור  :שימו לב
בטיח שמכלול רק הליך זה י .לאישור תכניות לימודים הוועדל

תואר להווה תכנית העומדת בכל הדרישות מ בחרתםהקורסים ש
  .לקראתו אתם לומדיםש

  

  ון טבלת עזר לבחירת קורס ראש

  קורס ראשון מומלץ  

מערכת הדרישות לתואר במדעי הרוח גמישה למדי, ומאפשרת לשלב קורסים מכל הנושאים במדעי   מדעי הרוח
קורסים מתחום מדעי החברה או המדעים. עם זאת, מוצע לסטודנטים הרוח ואף לשלב מספר 

השוקלים ללמוד לתואר שני או לעסוק בהוראה, להתמקד בנושא אחד או בשניים, כגון: ספרות ולשון, 
 או אמנות והיסטוריה, או היסטוריה של עם ישראל, או קולנוע, וכדומה.

  היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
   לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.  היסטוריה  

 לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ. לימודי המזרח התיכון

 לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ. פילוסופיה

  לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.  מדעי הקוגניציה 

  ספרות, לשון ואמנויות
 )10730תאורטית ( מבוא לבלשנות בלשנות

  )10730( מבוא לבלשנות תאורטית  לשון עברית
  )10112( 20- הסיפור העברי בראשית המאה ה ,)10107( גיבור ברומן המודרני-גיבור ואנטי ספרות

 )10640( להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע קולנוע
  )10489( תולדות האמנות: מבוא כללי  תולדות האמנות

 )10154( מבוא לדרמה ולתאטרון החוויה התאטרונית: תאטרון
  )10148( מוסיקה ממבט ראשון מוסיקה

    

מערכת הדרישות לתואר במדעי החברה גמישה למדי, ומאפשרת לשלב קורסים מכל הנושאים בתחום   החברהמדעי 
מדעי החברה, או לחלופין, להתמקד בנושא אחד או יותר, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי 

  המדעים.הרוח או

  ניהול וכלכלה
 )30111מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א ( ,)10131מבוא למיקרוכלכלה ( כלכלה

  ניהול
 

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי  ,)10430( התנהגות ארגונית ,)10131מבוא למיקרוכלכלה (
   )30111החברה א (

   ,)10131מבוא למיקרוכלכלה ( ,)30111מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (  חשבונאות
 1)10696יסודות החשבונאות לחשבונאים (

  סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
 )10134מבוא לסוציולוגיה ( ,)10161מבוא לחשיבה חברתית ( סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

   ,)10406ופוליטיקה במדינת ישראל ( ממשל ,)10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין  לאומיים-סים ביןמדע המדינה ויח
   )10660ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית ( ותדמוקרטי

 )10408תקשורת המונים (מבוא ל תקשורת
  )10161מבוא לחשיבה חברתית (  מינהל ומדיניות ציבורית

____________________________________________________  
  
  עמידה בבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים.לקורס זה קיים תנאי קבלה של   1
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  קורס ראשון מומלץ   

  חינוך ופסיכולוגיה
   )10106( הוראה והערכה לימודים, תכנון ,)10256הוראה יחידנית ( ,)10125פסיכולוגיה בחינוך (  חינוך

   )10136( מבוא לפסיכולוגיה ,)30111מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א ( פסיכולוגיה
  ) 10136מבוא לפסיכולוגיה ( ,)30111מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א ( ליקויי למידה

  מדעי ההתנהגות
 

  , )10134מבוא לסוציולוגיה (, )30111מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (
  ) 10136מבוא לפסיכולוגיה (

  ליועץ. לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות  מדעי הקוגניציה
  

מערכת הדרישות לתואר במדעים גמישה למדי, ומאפשרת לבחור קורסים בכל הנושאים הכלולים    םמדעי
בתחום המדעים או בחלקם, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח והחברה. בבחירת קורס 

  ראשון מומלץ לפנות ליועץ.

  מתמטיקה ומדעי המחשב
באתר  שאלות הנפוצותניתן להיעזר גם במידע ב .מומלץ לפנות ליועץ תחומילבחירת קורס ראשון   מתמטיקה

   תחום המתמטיקה.

 .תחומילבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ מדעי המחשב

  (בחלק מהתכניות אפשר לבחור  )30203תלמידי מדעים (מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות ל  מערכות ויישומים –מדעי המחשב 
חשבון דיפרנציאלי  ,)30111מדעי החברה א ( ימבוא לסטטיסטיקה לתלמידבמקומו בקורס 

 .)(למעט בשילוב עם החוג בכלכלה) )20406ואינטגרלי א (

 לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ. מדעי הקוגניציה

  מדעי הטבע והחיים
מערכת הדרישות לתואר במדעי הטבע גמישה למדי, ומאפשרת לבחור קורסים בכל הנושאים   הטבעמדעי 

הכלולים בתחום מדעי הטבע או בחלקם, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח והחברה. 
 בבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.

 3ברמה של בכימיה  ידע. לבעלי )20116הכימיה (עולם  הקורסללמוד את רקע בכימיה מומלץ  לחסרי  מדעי החיים
  )20437כימיה כללית (,)20118ביולוגיה כללית א (מומלצים הקורסיםיחידות לבגרות לפחות 

 3ידע בכימיה ברמה של לבעלי  .)20116עולם הכימיה ( לחסרי רקע בכימיה מומלץ ללמוד את הקורס  כימיה
. כמו כן, מומלץ ללמוד תחילה את )20470כללית א (כימיה  יחידות לבגרות לפחות מומלץ הקורס

   1,)20113יסודות הפיסיקה א ( 1,)20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (אחד מהקורסים 
  1)20125יסודות הפיסיקה (

 לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ. פיסיקה

  הנדסה
  .תחומי לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ  הנדסת תוכנה

  , )10163תעשייה וניהול ( להנדסתמבוא  ,)10131מבוא למיקרוכלכלה (  הנדסת תעשייה וניהול
  )30203מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_____________________________________________________     

  . בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליועץ.בקטלוג הקורסיםדקו בתיאור הקורס קורס זה דורש רקע מינימלי. נא ב  1
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  אקדמייםהיועצים ללימודים   14.6 
אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה הם היועצים ללימודים 

חברי הסגל האקדמי שלה ויועצים נוספים שהוסמכו לכך. אפשר 
לקבל ייעוץ תחומי/דיסציפלינרי או ייעוץ כללי, ככל הנדרש, כדי 

 לבחור את תחום הלימודים שבו הם מעונייניםלסייע לסטודנטים 
  פי צורכיהם ויכולותיהם, ובהתאם לכללים לקבלת תואר.  על
  
מתקיימות פנים, למעוניינים בכך, -אל-ייעוץ פניםפגישות  

בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, במרכזי הלימוד, 
ניברסיטה הפתוחה. ובמכללות שבהן מתקיימים לימודי האו

המתקשים להגיע לייעוץ יכולים לקבל ייעוץ טלפוני או ייעוץ 
  באמצעות הדואר האלקטרוני.

קדמיים באוניברסיטה הפתוחה, ארשימת היועצים ללימודים 
ייעוץ כללי לתואר ללת ו, וכפי תחומי ההתמחות שלהם ערוכה על
לאוניברסיטאות אחרות ייעודי לאפיקי מעבר וייעוץ  ראשון

 .ולתלמידי תיכון

יש לפנות במרכזי הלימוד ובמכללות ללימודים אקדמיים  ליועצים
   .הרשמהבפרק ה 15.11בסעיף  למרכזי הלימוד כמפורט

  
  רשימת היועצים ללימודים אקדמיים עם יום ושעת ייעוץ 

  האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה  מפורסמת באתר
ובאתרי  http://www.openu.ac.il/counseling/academic.html :בכתובת

  המחלקות.
  

באמצעות מוקד  הייעוץ אפשר לקבלמידע טלפוני על מועדי 
  *3500, 09-7782222בטלפונים: הפניות והמידע, 

  או במזכירות המחלקות האקדמיות, כמפורט להלן.
      

  טלפון  מחלקה

היסטוריה, פילוסופיה ומדעי 
 היהדות

09-7781408 ,09-7781395  

  09-7781159, 09-7781990  ספרות, לשון ואמנויות

  09-7781889, 09-7781888  ניהול וכלכלה
09-7781890 ,09-7781892  
09-7781505 ,09-7781948  
09-7781931 

 סוציולוגיה, מדע המדינה
 ותקשורת

09-7781727 ,09-7781737  

  09-7781474, 09-7781466   חינוך ופסיכולוגיה
09-7781475,09-7783357  

  09-7781747, 09-7781746מדעי הטבע והחיים

מתמטיקה
  המחשבמדעי 

הנדסת תעשייה וניהול

09-7781417  
09-7781219 ,09-7781220  
09-7781219,09-7781417  

 09-7781143 היחידה לאנגלית
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, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי בידיעון בכלל ואת ההנחיות שבפרק זה בפרט. בהרשמה לסמסטר ללימודים לפני שנרשמים
   יםהסטודנט יםקריאת האמור לעיל, עלולללא  גם את חוברת העדכונים הסמסטריאלית.בעיון  קיץ יש לקרואהאביב ולסמסטר ה

כספיות ללימודים או לטעות בבחירת קורס או לפעול בניגוד להנחיות, ועקב כך להיכנס להוצאות ה הרשמ עללקבל החלטה לא נכונה 
   .מיותרות בגין שינויים אפשריים בהרשמה

השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן  ולהנחיותמה ההרש להנחיותמטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים,  יםזכויות הסטודנט
  אישיות ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.

  ומועדי הרשמה תקופות הרשמה  15.1
. הנרשמים בתקופת ההרשמה מאוחרתהרשמה ו סדירההרשמה לכל סמסטר: תקופות הרשמה  שתיהאוניברסיטה הפתוחה מקיימת 

ות מועדי אע בטבלשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופי לע, נוסף ישלמוהמאוחרת 
תשלומים (" 3, בטבלה 15.5.6בסעיף  ) מופיעים2016(א וע"תשסכומי דמי הטיפול והעלויות בסמסטר סתיו ההרשמה שבהמשך. 

וההשלמות פרסמים בחוברת העדכונים ת) מ2016(ג וע"תש) וסמסטר קיץ 2016(ב וע"תשסמסטר אביב ל הנוגעיםהסכומים . )אחרים"
  .ובאתר האוניברסיטה הפתוחה הסמסטריאלית

או  האו"פ-בקול הרשמהה, ייקבעו לפי התאריך שבו מתבצעת יםהמועד הקובע להרשמה והסכום הסופי הנדרש מהסטודנט: שימו לב
באחד ממרכזי במרכז ההרשמה הארצי ברעננה או טופס ההרשמה בצירוף התשלום  התקבלאו לפי התאריך שבו  1אילתאבמערכת ש
ששכר הלימוד שולם בזמן, אך טופס  הבמקר. התבצעה ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות שבהםההרשמה 
  . החייבת בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה כהרשמה מאוחרתתקבל באיחור, תיחשב ההרשמה הההרשמה 

במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות מתקבלות החל מתום ההרשמה הסדירה בקמפוסים, החלטות על פתיחת קבוצות לימוד 
ם סטודנטיחמישה שבועות לפני תחילת הסמסטר. מאחר שיש הגבלה על מספר הסטודנטים בקבוצה,  לכל המאוחרומסתיימות 

, יוכלו )2016ב (לסמסטר האביב 14.1.2016- ה ) ולאחר2016(לסמסטר הסתיו א 6.8.2015- שהרשמתם תיקלט לאחר ה
   .שאליהם נרשמושלא יוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימודוייתכן שעדיין לא נסגרו להרשמהלהצטרף אך ורק לקבוצות לימוד

  מועדי הרשמה
  )2016(א וע"תשסמסטר סתיו 

 מועדים

  
 סוג תואר / מסלול / קורס

הגשת
מועמדות 

ללימודים 
  לתואר שני

הרשמה 
  סדירה

הרשמה
  מאוחרת

פתיחת
  סמסטר

סיום
  סמסטר

  מועדי הרשמה
 בחו"ללסטודנטים הלומדים 

 הרשמה
  סדירה

  הרשמה
  מאוחרת

לכלותעודת הוראהתואר ראשון
ותואר שני  3הסטודנטים

 4לסטודנטים ותיקים בלבד

– 
  

  14.4.2015-מ
  22.7.2015עד 
  )ד(יום

 23.7.2015-מ
  24.9.2015עד 

 14.4.2015-מ 29.1.2016 18.10.2015
 22.7.2015עד 
 )ד(יום

  23.7.2015-מ
 21.8.2015עד 

למועמדיםקורסים לתואר שני
  6,5חדשים בלבדולמתקבלים 

עד
814.7.2015  

  

מקבלת
התשובה של 

ועדת הקבלה 
  18.8.2015עד

 19.8.2015-מ
  24.9.2015עד 

מקבלת 29.1.2016 18.10.2015
התשובה של 

ועדת הקבלה 
 18.8.2015עד

–  

 –7כשפה זרהאנגליתקורסי
  

  14.4.2015-מ
  22.7.2015עד 
  )ד(יום

 23.7.2015-מ
  24.9.2015עד 

 14.4.2015-מ 17.1.2016 18.10.2015
22.7.2015עד 
 )ד(יום

  23.7.2015-מ
 21.8.2015עד 

 
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי

 )95001(מדעי החברה
– 

 
  14.4.2015-מ
  4.12.2015עד

– 27.12.2015 19.2.2016 – –  

  6.8.2015פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד  שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על
  

  – ונקבעים לפי זמן ישראלסטודנטים הלומדים בחו"ל  לעגם לים חהרשמה מועדי ה –
  

_____________________________________________________   
  הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.  1
   6.8.2015 לאחר יירשמוש(סטודנטים  16.10.2015לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד   (א)  2

  עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה).פתוחה שללימודים רק לקבוצה קיימת יוכלו להתקבל   
להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע  כיםצריהחל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, ללימודים  םמינרשש יםסטודנט  )ב(

עילה לטענה כלפי  הםהחובה להשלים את החומר, ולא תהיה ל ים. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטהסמסטרלאחר תחילת באיחור ואף 
  , או לבקשת הקלות כלשהן. האו"פ

  .)91468( גיסודות הערבית הספרותית  ,)91465יסודות הערבית הספרותית א (, )91462( שפה שנייהכעברית  ים:הקורסכולל   3
  .)ם(בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלת לקורסים מובעבר, אך טרם נרש והתקבלמועמדות ו ושהגיש סטודנטיםובכלל זה   4
  כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.  5
לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים  ו בעבר, אך טרם נרשמומועמדות והתקבל ושהגיש סטודנטיםלא כולל   6

  שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).ותיקים (בכפוף לכך 
  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   7
  יפורסמו באתר האוניברסיטה הפתוחה. זהגשת מועמדות לתשע"על לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים נוגע המידע אינו   8
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  )2016(ב וע"סמסטר אביב תש
 מועדים

  

סוג תואר/מסלול/קורס

הגשת 
מועמדות 

ללימודים 
  לתואר שני

הרשמה 
  סדירה

הרשמה 
  מאוחרת

פתיחת 
  סמסטר

סיום 
  סמסטר

  מועדי הרשמה
 בחו"ללסטודנטים הלומדים 

  הרשמה
  סדירה

  הרשמה
  מאוחרת

לכל ותעודת הוראה תואר ראשון 
ותואר שני  2הסטודנטים

 3לסטודנטים ותיקים בלבד

–  
  

  1.11.2015- מ
 29.12.2015עד 
 )ג(יום

  30.12.2015-מ
 119.2.2016עד 

  1.11.2015-מ  24.6.2016  6.3.2016
 29.12.2015עד 
 )ג(יום

 30.12.2015-מ
  5.2.2016עד 

למועמדים  קורסים לתואר שני
  5,4חדשים בלבדולמתקבלים 

עד 
721.12.2015  

  

מקבלת 
התשובה של 

ועדת הקבלה 
  8.2.2016עד

  9.2.2016- מ
 119.2.2016עד 

מקבלת   24.6.2016  6.3.2016
התשובה של 

ועדת הקבלה 
 8.2.2016עד

–  

  –6כשפה זרה אנגלית קורסי
  

  1.11.2015- מ
 29.12.2015עד 
 )ג(יום

  30.12.2015-מ
 129.1.2016עד 

  1.11.2015-מ  1.6.2016  14.2.2016
29.12.2015עד 
 )ג(יום

 30.12.2015-מ
 15.1.2016עד 

 
  – )91463(הכנה בפיסיקהסדנת

 
  1.11.2015- מ
  12.2.2016עד

–  6.3.2016  24.6.2016  –  –  

  

  14.1.2016פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד  שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על
  –סטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל  לעגם  חליםהרשמה מועדי ה –

  
  )2016(ג וע"קיץ תש סמסטר

מועדים  
  
  

  סוג תואר / מסלול / קורס

  הרשמה
  סדירה

 הרשמה
  מאוחרת

  פתיחת
  סמסטר

  סיום
  סמסטר

  מועדי הרשמה
  בחו"ללסטודנטים הלומדים 

  הרשמה
  סדירה

  הרשמה
  מאוחרת

27.3.2016-מ  שניתואר ו 8תואר ראשון
 24.5.2016עד 

 (יום ג)

  25.5.2016-מ
  94.7.2016עד 

17.7.2016  
  

  27.3.2016-מ  16.9.2016
  24.5.2016עד 
 )ג(יום

  25.5.2016-מ
 17.6.2016עד 

  27.3.2016-מ6כשפה זרה אנגליתקורסי 
   24.5.2016עד 

 (יום ג)

  25.5.2016-מ
 924.6.2016עד 

  27.3.2016-מ  14.9.2016  3.7.2016
 24.5.2016עד 

 

  25.5.2016-מ
 10.6.2016עד 

 
 אינטנסיביים באנגליתלימודים 
  10כשפה זרה

  27.3.2016-מ
  24.5.2016עד 

  (יום ג)

  25.5.2016-מ
 924.6.2016עד 
  

3.7.2016  
 )2016ג2(סמסטר

3.8.2016  
 )2016ג2(סמסטר

–  –  

15.8.2016  
 )2016ג3(סמסטר

14.9.2016   
 )2016ג3(סמסטר

–  –  

סדנת רענון במתמטיקה
  )95001לתלמידי מדעי החברה (

  27.3.2016-מ
  4.9.2016  17.7.2016  –  24.6.2016עד 

–  –  

  27.3.2016-מ  )91463(הכנה בפיסיקהסדנת
 24.6.2016עד

–  17.7.2016  16.9.2016  –  –  

      
  – ונקבעים לפי זמן ישראל חלים גם על הסטודנטים הלומדים בחו"להרשמה מועדי ה –

  
_____________________________________________________     

   כשפה זרהאו הרשמות לקורסי אנגלית  4.3.2016לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד   (א)   1
  יוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת הפתוחה עדיין להרשמה  14.1.2016(סטודנטים אשר יירשמו לאחר  12.2.2016שיתקבלו עד   
  מלאה/חסומה). שאינה        
להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע  כיםצרילפני פתיחת הסמסטר,  משבועייםהחל ללימודים  םמינרשש יםסטודנט  (ב) 

עילה לטענה כלפי  הםהחובה להשלים את החומר, ולא תהיה ל יםמוטלת על הסטודנט. במקרה כזה הסמסטרלאחר תחילת באיחור ואף 
  האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן. 

  .)91469( יסודות הערבית הספרותית ד, )91466( יסודות הערבית הספרותית ב, )91462עברית כשפה שנייה ( כולל הקורסים:  2
  .)ף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם(בכפו לקורסים מובעבר, אך טרם נרש והתקבלמועמדות ו וי שהגישובכלל זה מ  3
  כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.  4
תיקים לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ו ו בעבר, אך טרם נרשמומועמדות והתקבל ולא כולל מי שהגיש  5

  (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   6
  יפורסמו באתר האוניברסיטה הפתוחה. זלתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע" נוגעהמידע אינו   7
  .)91466( ביסודות הערבית הספרותית , )91465( איסודות הערבית הספרותית , )91462( שפה שנייהכעברית  ים:הקורסכולל   8
  אנגלית כשפה זרה, או הרשמות לקורסי 15.7.2016טים חדשים שיתקבלו עד לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנ  (א)  9

  .1.7.2016שיתקבלו עד     
צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח באמצעות הדואר עלול  לפני פתיחת הסמסטר, משבועייםהחל סטודנטים הנרשמים ללימודים   (ב) 

להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה 
  כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

  .6רק פרטים נוספים בפ  10
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  אופן ההרשמה  15.2
 אפשר מסגרות הרשמה שתיאוניברסיטה הפתוחה לימודים בל

אחד באמצעות ) או "הרשמה ישירהלהלן: "( באופן ישיר להירשם 
ללות ברחבי הארץ, הקמפוסים, מרכזי הלימוד, המוסדות והמכמ
 ימודים של האוניברסיטה הפתוחהללמקיימים הרשמה מרוכזת ש

  .")באמצעות מוסד/מכללה(להלן: "הרשמה 
  

מסגרת 
 הרשמה

סטטוס 
 םמיהנרש

  אופן ההרשמה

 הרשמה ישירה
  

ם מינרש
  יםחדש

 הרשמה בקשת טופס באמצעות
ומשלוח הטופס בדואר  לסטודנט חדש

  למרכז ההרשמה הארצי ברעננה.
 ראשון,  סטודנטים חדשים לתואר

 1יכולים להירשם בהרשמה מקוונת
באמצעות אתר האוניברסיטה הפתוחה, 

 :בכתובת
https://sheilta.apps.openu.ac.il/onlinereg/

ם מינרש
  2יםותיק

 מערכת באמצעות בהרשמה מקוונת
  . 3שאילתא

  4האו"פ-קולבאמצעות.   
  הרשמה בקשת טופס באמצעות

ומשלוח הטופס בדואר  לסטודנט ותיק
  למרכז ההרשמה הארצי ברעננה.

הרשמה 
באמצעות 

  מוסד/מכללה

ם מינרש
  יםחדש

הרשמה של בקשת טופס באמצעות 
וביצוע רישום אצל רכז/ת  סטודנט חדש

ההרשמה בקמפוס/מוסד/מכללה בו 
.נרשמים

ם מינרש
 יםותיק

רישום אצל רכז/ת ההרשמה 
  בקמפוס/מוסד/מכללה בו נרשמים

  

הרשמה לקבוצות לימוד שמועדי המפגשים שלהן מתפרסמים 
  מראש:

המבקשים ללמוד בקבוצת לימוד שמועדי המפגשים סטודנטים 
שלה מתפרסמים מראש (באתר האוניברסיטה הפתוחה 

 מועדי המפגשיםבאינטרנט), מתבקשים לבדוק לפני ההרשמה אם 
ת הם. האוניברסיטה לא תוכל להיענולוח הזמנים שלמתאימים ל

פי הנחיה זו ויבקשו פטור  לבקשות סטודנטים שלא יפעלו על
התאמה -, עקב אישינויים בהרשמהמדמי טיפול ועלויות בגין 

לשינויים בהרשמה לקורס שבו בקשות במועדי המפגשים. 
תה את כל מועדי המפגשים, לא האוניברסיטה הפתוחה שינ

  .בו בדמי טיפול ועלויותיחוי

  וסים, במרכזי הלימוד, רשימת מרכזי ההרשמה בקמפל
  .15.11סעיף  ראובמוסדות ובמכללות 

פירוט הקורסים המוצעים ללימודים במקומות אלה וכן פירוט 
הימים והשעות בהם מתקיימים מפגשי ההנחיה שלהם, 

  מתפרסמים באתר האוניברסיטה הפתוחה.
  

לשכר פרט בחלק מן המוסדות והמכללות גובים תשלומים נוספים 
תשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה. להלימוד ו

תשלומים אלה אינם באחריות האוניברסיטה הפתוחה ואינם 
  מועברים אליה.

 םבמפגשי ההנחיה של קבוצות הלימוד במקומות אלה, רשאי
סטודנטים באותו מקום או  ים שנרשמוסטודנט רקלהשתתף 
  עם המוסד או המכללה.  םאת העברת ושהסדיר

  :אמצעות מערכת שאילתאבהרשמה ב
יש לשים לב שפעולת ההרשמה לא הושלמה כל עוד מופיע על המסך 
הכפתור "המשך הרשמה" וכל עוד לא התקבל מספר אסמכתא של 
ההרשמה. הזנת קורסים לסל הקורסים אינה מהווה הרשמה. כל 

פי הכללים  הליך הרשמה חדש שיבוצע לאחר מכן, יהיה על
  5.מה תבוצע ותושלםהמקובלים בתקופה שבה ההרש

  :האו"פ-קולבהרשמה באמצעות 
 לתעד  ישהאו"פ את מספר ההרשמה. -ודיע קולמ בסוף כל הרשמה

- ידרש בירור. כל עוד לא הודיע קולמספר זה למקרה שיולשמור 
  5האו"פ את מספר ההרשמה, לא נקלטה ההרשמה במערכת.

שירותי ל יםהאו"פ או נזקק- ם באמצעות קולמינרשש יםסטודנט
 יםלסוף תקופת ההרשמה, עלול מוקד הפניות והמידע וממתינים

מומלץ מאוד להיתקל בקשיים עקב עומס רב על הקווים. לפיכך, 
להירשם או לפנות מבעוד מועד. האוניברסיטה לא תוכל להתחשב 

ויות בגין הרשמה מאוחרת בפניות לפטור מדמי טיפול ועל
ות והמידע הפני דלהירשם או לפנות למוק שניסומסטודנטים 

ליצור קשר עקב העומס  ובסוף תקופת ההרשמה, אך לא הצליח
  על הקווים.

  עדכון פרטים אישיים:
על כל שינוי  ברעננהיש להקפיד לעדכן את מרכז ההרשמה הארצי 

, שינוי מספר טלפון או מגורים, כתובת דואר אלקטרוני כתובתב
 פנייה בכתב למרכזבשינוי שם, באמצעות מערכת שאילתא או 

. אפשר 09-7780651 :או בפקס ההרשמה הארצי ברעננה בדואר
ידי פנייה למוקד הפניות והמידע,  לעדכן פרטים אישיים גם על

בקשו להזדהות . הפונים בדרך זו ית09-7782222: בטלפון
בעת אישור הרשמתם הראשונה  שקיבלו באמצעות הקוד האישי
  לאוניברסיטה הפתוחה.

  ם מובנית לתואר ראשוןהרשמה לתכנית לימודי 15.2.1
סטודנטים חדשים יכולים להירשם ללימודי תואר ראשון 
במסגרת תכניות לימודים מובנות. ניתן ללמוד את התכניות 

, או תכניות מובנות אישיותהמובנות בשני אופנים: באופן פרטני: 
ו מידע מפורט רא. תכניות מובנות קבוצתיותבאופן קבוצתי: 

 ובאתר האוניברסיטה. 4.1.2, סעיף 4בפרק 

הרשמה לקורסים בתכניות לימודים מובנות אישיות היא הרשמה 
סמסטריאלית רגילה כמו בתכניות הלא מובנות ושכר הלימוד 

 משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד.

  לתכנית מובנית קבוצתית אופן ההרשמה
  לתואר קבוצתית בכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית

ללימודים אקדמיים בטרם  חובה לפנות לקבלת ייעוץראשון, 
 . ההרשמה

_____________________________________________________   
דמי הרשמה  מום בהרשמה מקוונת ישלמינרשש יםחדש יםסטודנט  1

  .15.5.6, בסעיף 3מופחתים, כמפורט בטבלה 
להירשם באמצעות  מומלץבהרשמה ישירה  יםותיק יםלסטודנט  2

  האו"פ.-מערכת שאילתא או באמצעות קול
  .1.3פרטים על מערכת שאילתא ראו בסעיף   3
  .1.2האו"פ ראו בסעיף -פרטים על קול  4
האו"פ, אינה בבחינת -קליטת ההרשמה במערכת שאילתא או בקול  5

אישור קבלה לקורס. הבדיקה של ההרשמה נערכת בנפרד. מידע על 
האו"פ -תקינותה אפשר לקבל באמצעות קולקליטת ההרשמה ועל 

או מערכת שאילתא, יממה לאחר ביצוע ההרשמה. הודעה על קליטת 
ההרשמה וקבלה על התשלום יישלחו לאחר קליטת ההרשמה וסיום 

  ידי המערכת. כל הבדיקות על
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 נית קבוצתית לתואר ראשון בהרשמה לתכנית לימודים מו
מותנית בעמידה בתנאי קבלה ובאישור יועץ ללימודים 

 . אקדמיים
  לאחר קבלת האישור מיועץ ללימודים אקדמיים, יש להירשם

באמצעות טופס בקשת הרשמה  המובנת הקבוצתיתלתכנית 
לסטודנט חדש וטופס הרשמה לתכנית לימודים מובנית. יש 

 למלא את הטפסים ולשולחם אל מרכז ההרשמה. 
  מותנית בתשלום  מובנית קבוצתיתלימודים לתכנית ההרשמה

  . שכר לימוד שנתי
  בנפרד, בכפוף  בכל סמסטרתתבצע  לקורסיםההרשמה

  .15.1ורטים בסעיף פלתקופות ההרשמה ומועדי ההרשמה המ
  במקרה ששכר הלימוד שולם בתקופת ההרשמה הסדירה, אך

ההרשמה לקורסים התקבלה בתקופת ההרשמה המאוחרת, 
תיחשב ההרשמה כהרשמה מאוחרת החייבת בתשלום דמי 

  טיפול ועלויות בהתאם למועד קבלתה. 
  

  שכר לימוד
  לתואר ראשון, הינו  לתכניות מובנות קבוצתיותשכר הלימוד

 . שכר לימוד שנתי
  שכר הלימוד לתכניות מובנות אישיות לתואר ראשון משולם

 .ל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרדלכ
  לתשלום הנחיות  .2ונספח  15.5.6למידע מפורט ראו סעיף

  . 15.6מפורטות בסעיף 
  

   שינויים בהרשמה
שינויים בהרשמה בהתאם לתקופות הזכאות ניתן לבצע 

לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות בסמסטר 
על הסטודנטים  .15.10רשמה ובכפוף למפורט בסעיף הה

לפנות למלווה הרשומים לתכנית לימודים מובנית קבוצתית 
לקבלת אישור  מערך הייעוץ ללימודים אקדמייםבהקבוצה 

לשלוח  ור ישלאחר קבלת האיש  לביצוע שינויים בהרשמה.
, או בדוא"ל 09-7780651 :בקשה בכתב למרכז ההרשמה לפקס

   .infodesk@openu.ac.ilלכתובת: 
  התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב הוא המועד הקובע לגבי

דמי הטיפול והעלויות שייגבו. דמי הטיפול והעלויות ייגבו בעת 
  ביצוע השינוי בפועל. 

  
למתכונת לימודים  קבוצתיתמעבר מתכנית לימודים מובנית 

  רגילה לתואר ראשון
למתכונת לימודים קבוצתית ניתן לעבור מתכנית לימודים מובנית 

רגילה לתואר ראשון. יש לשלוח בקשה בכתב אל מרכז ההרשמה 
. infodesk@openu.ac.il, או בדוא"ל לכתובת: 09-7780651לפקס 

-במקרה זה, ייבדקו שכר הלימוד ותשלומים אחרים ששולמו על
 ידי הסטודנט ביחס לקורסים שלמד בפועל. 

  ללימודים אקדמייםייעוץ   15.3

  ייעוץ לבחירת קורסים לפני ההרשמהל לפנותמומלץ 

  באתר הייעוץ ללימודים אקדמיים. מופיעהרשימת היועצים 

בפרקים , קטלוג הקורסיםבלעיין כדאי  לפני הפנייה לייעוץ
 ,האוניברסיטה הפתוחההבית של באתר  אוזה  ידיעוןהשונים של 

רים השונים, את כדי להכיר את שיטת הלימוד, את מבנה התא
באוניברסיטה  הלימוד ואת הקורסים המוצעים מקצועות
  .הפתוחה

לעיין בחומר מומלץ  ההרשמה ללימודיםולפני לאחר הייעוץ 
צא הלימוד של הקורס. חומר הלימוד, מקצתו או כולו, נמ

, בקמפוסים של האוניברסיטה הפתוחה ברעננה בספריית
בוואדי חיפה, בבירושלים, אביב,  ברמתהאוניברסיטה הפתוחה, 

שבע וברוב מרכזי ההרשמה של האוניברסיטה  בארבו ערה
  מכללות.וב מוסדותבוכן , הפתוחה

מומלץ לפנות לייעוץ בתקופת ההרשמה הסדירה ומוקדם ככל 
האפשר. האוניברסיטה לא תוכל להיענות לבקשות לפטור מדמי 

בגלל פנייה מאוחרת  תועלויות בגין הרשמה מאוחר טיפול
לייעוץ. הפונים לייעוץ רק לאחר הרשמתם ובעקבות הייעוץ 
מבקשים לעשות שינויים בהרשמתם, יחויבו בדמי טיפול 

הבקשה תהיה בעקבות (גם אם  15.10.5ועלויות כמפורט בסעיף 
  ).המלצה של יועץ

  הנחיות הרשמה  15.4
, מומלץ המועדפת להבטיח מקום בקבוצות הלימוד כדי

לסטודנטים להירשם בתקופת ההרשמה הסדירה, מוקדם ככל 
, בתקופת ההרשמה המאוחרתסטודנטים שיירשמו על האפשר. 

לא יוכלו להירשם לקורס או לקבוצת שלהביא בחשבון שייתכן 
. מועדי ההרשמה המפורטים מבקשים ללמודהם  בהשהלימוד 

מבקשים להירשם לקורסים שסטודנטים  חלים גם על 15.1בסעיף 
  שמועדי המפגשים שלהם אינם מתפרסמים מראש. 

  הרשמה לא תקינה  15.4.1
במקרים של הרשמה לא תקינה מסיבה כלשהי, נשלחת הודעה 

 כל סטודנט. למרות זאת, באחריותו המלאה של יםלסטודנט
או באמצעות  האו"פ-קול, באמצעות ההרשמהלבדוק את תקינות 

 .שאילתאמערכת 

במקרים שבהם הרשמה שאינה תקינה מסיבה כלשהי לא 
ידי הסטודנט תוך ארבעה שבועות מתאריך  תוסדר על

טר (הקרוב היווצרות הבעיה או עד תחילת הסמס
ביטול  להנחיותבהתאם  מביניהם), תבוטל הרשמתו

. סטודנט שיחליט 15.10.4בסעיף  ההרשמה המפורטות
ירשם מחדש לקורס שבוטל, התשלום לאחר מכן לה

בהתאם למקובל במועד ההרשמה יהיה  מנומשיידרש 
באמצעות כרטיס אשראי  ם. כמו כן, מהמשלהחדשה

בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה ייגבה התשלום 
 בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה.

  ח חומר הלימודמשלו  15.4.2
רק בדואר חבילות רגיל. רסים נשלח של הקו חומר הלימוד

  האוניברסיטה הפתוחה לא תיענה לבקשות סטודנטים 
  חומר הלימוד. לפיכך, מהיר של או משלוח  למשלוח מיוחד

נרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת שסטודנטים על 
  הסמסטר, להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר 

טר. במקרה כזה עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמס
מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה 
להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת 

  הקלות כלשהן.
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  תעודת סטודנט  15.4.3
האוניברסיטה הפתוחה מנפיקה לסטודנטים שלה תעודת סטודנט 
עם תמונה. התעודה מאפשרת לסטודנטים ליהנות ממגוון 

של האוניברסיטה הפתוחה ומהטבות והנחות הניתנות  השירותים
 ,לסטודנטים בתחבורה הציבורית, ובתחומי התרבות, האמנות

תעודת הסטודנט, הנושאת תמונה, תשמש המסחר והתיירות. 
אישור כניסה כו לצורכי הזדהות ככאלה יםאת הסטודנט

  במגעים עם מוסדות האוניברסיטה הפתוחה.כן לבחינות ו

סטודנטים חייבים להגיע לבחינה עם תעודת סטודנט שימו לב: 
  תקפה!

לנרשמים בתקופת ההרשמה הסדירה תופק תעודת סטודנט עד 
  יום פתיחת הסמסטר.

 מתן שירותים וכניסה לבחינות הגמר מגבילההאוניברסיטה 
שספח שלא הופקה להם תעודת סטודנט, מכיוון לסטודנטים 

ה לתעודה לא הבקשה שלהם להפקת תעודת סטודנט והתמונ
  .התקבלו

  .15.5.6סעיף ב, 3כמפורט בטבלה קבלת התעודה כרוכה בתשלום, 

באמצעות ספח בקשה להגיש בקשה לקבלת תעודת סטודנט יש 
 .בטופס ההרשמה לסטודנט חדש עילקבלת תעודת סטודנט המופ

יש לצרף תמונת דרכון תקינה ועדכנית לטופס בקשת 
  ההרשמה של סטודנט חדש

 
תובת הרשומה באוניברסיטה יישלחו אל הסטודנטים לכהתעודות 
   .הפתוחה

 ספח שאינו חתום לא יטופל, ויוחזר לשולח.

  תעודת סטודנט חלופית
לבקש הפקת תעודה אפשר במקרה של אובדן תעודת הסטודנט 

, או באמצעות פנייה מערכת הפניות בשאילתאבאמצעות  חלופית
. הפקת תעודת 09-7782222בטלפון:  למוקד הפניות והמידע

סעיף ב, 3כמפורט בטבלה  בתשלוםסטודנט חלופית כרוכה 
15.5.6.  

אם הבקשה לתעודה חלופית כוללת גם בקשה להחלפת  שימו לב!
יש להגיע למרכז ההרשמה הארצי ברעננה ולהזדהות  תמונה,

שעות ין הב 'ה-'בימים אהוא באופן אישי. הטיפול בבקשות אלה 
תמונת דרכון  1,התעודה הישנה . חובה להביא את15:30-08:30

  תקנית, עדכנית וברורה ואת תעודת הזהות.

או בקשה  קודמים בקשה להכרה בלימודים  15.4.4
  לאישור תכנית לימודים

בקשות להכרה בלימודים קודמים ובקשות לאישור תכנית 
לימודים אפשר להגיש באופן שוטף גם כשלא מתקיימת הרשמה 

  וללא תלות במועדי הסמסטרים.

אינם עדיין שהפונים לוועדה להכרה בלימודים קודמים 
, יתבקשו לשלם דמי טיפול סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

 .15.5.6בסעיף  3, כמפורט בטבלה עבור הייעוץ המוקדם ועלויות
. בעת דמי הטיפוללא יוחזרו  ,וועדהמרגע קליטת הפנייה ב

דמי יופחתו דמי טיפול אלה מההרשמה לאוניברסיטה הפתוחה 
, בכפוף לכך שההרשמה תבוצע במהלך לסטודנט חדש ההרשמה

  שנה ממועד החלטת הוועדה.

הכרה בלימודים קודמים או אישור תכנית לימודים  !שימו לב
כרוכים בתהליך ממושך. לכן מומלץ להפנות את הבקשה מוקדם 

יש להביא בחשבון שעבודת הוועדה להכרה  ככל האפשר.
ת וור תכניות לימודים מנותקלאישבלימודים קודמים והוועדה 
פונים לאחת שסטודנטים מומלץ לממועדי ההרשמה. לפיכך, 

 ולאלקורס שאינו תלוי בהחלטת הוועדה להירשם , הללוהוועדות 
. סטודנטים בהמתנה להחלטת הוועדה ההרשמהאת לעכב 

שלמרות האמור לעיל ימתינו לתשובת הוועדה ויימנעו מלהירשם 
לא הסדירה או ההרשמה המאוחרת, במהלך תקופת ההרשמה 

לפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת או  יהיו זכאים
ים שבכל ה. סטודנטלהרשמה לאחר סגירתלקבלת אישור חריג 

 ,הללוהוועדות מלקורס התלוי בהחלטת אחת  זאת יירשמו
 ויחויב, ו לשנות את הרשמתםיבקש הת הוועדובעקבות החלט

. יש להביא 15.10.5, כמפורט בסעיף בתשלום דמי טיפול ועלויות
  .רק עד תום ההרשמה המאוחרתלהירשם שאפשר בחשבון 

ועדיין לא  בקשה להכרה בלימודים קודמים ושהגיש לסטודנטים
 לסטודנטים שבכוונתם להגיש, או םנתקבלה החלטה בעניינ

ת חופף תוכנו עלול להיוש ירשם לקורסלהלא  מומלץבקשה כזו, 
לקורס שנכלל בבקשה להכרה בלימודים קודמים. הוועדה להכרה 

מללמוד את  יםאת המבקש לפטורבלימודים קודמים עשויה 
במקרה כזה, כל שינוי  ללמוד אותו. מהם למנועהקורס, או 

בהרשמה יהיה כרוך בתשלום דמי טיפול ועלויות, כמפורט בסעיף 
משהתקבלה ההודעה על החלטת הוועדה להכרה  .15.10.5

  בלימודים קודמים, מומלץ לפנות לייעוץ.

לקחת  בקשה לאישור תכנית לימודים ושהגישעל סטודנטים 
. לשנות את הרשמתם עדה עשויה לחייבםבחשבון שהחלטת הוו

  .לפנות לייעוץ לפני ההרשמהלכן מומלץ מאוד 

  לקורס שיש לו תנאי קבלה הרשמה  15.4.5
היטב,  וק, יבדשיש לו תנאי קבלהלקורס  שנרשמו סטודנטים   .1

בכל תנאי הקבלה  יםעומד םה , אםםמינרש שהםלפני 
ובאתר  בקטלוג הקורסים ם בתיאור הקורסהמפורטי

  .האוניברסיטה הפתוחה
יתקבלו רק סטודנטים שבעת לקורס עם תנאי קבלה   .2

- "עלוכן סטודנטים  ההרשמה עומדים בכל תנאי הקבלה
  להלן. 4כמפורט בסעיף  תנאי"

אם הבקשה להרשמה לקורס תיקלט כ"לא עומד בתנאי   . 3
ואם  יםזמת הסטודנטוקבלה", וההרשמה תבוטל (אם בי

בדמי  יםהסטודנט ויחויבזמת האוניברסיטה הפתוחה), ובי
 3טבלה (ראו  בגין ביטול ההרשמה טיפול ועלויות בסיסיים

הרשמה שנקלטה כ"לא עומד בתנאי הקבלה"  ). 15.5.6סעיף ב
  לדחות.אי אפשר 

 םלהירשם לקורס ועדיין אינ יםהמבקשש יםסטודנטל  . 4
-"על שיירשמו מומלץ ,בכל תנאי הקבלה אליו יםעומד

 2,להשלים את התנאים החסרים םאם יש באפשרות, תנאי"
במסגרת קורס שנלמד  לכל המאוחר עד תחילת הסמסטר,

   כמפורט להלן:באוניברסיטה הפתוחה 
_____________________________________________________  

 
  למעט אם התעודה אבדה, נגנבה או לא הגיעה ליעדה.  1
אם התנאי החסר הוא ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, ראו פרטים   2

 .4.6.1בסעיף 
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סמסטר 
 ההרשמה

  תנאי קבלה מועד אחרון להשלמת

מועד א של בחינות הגמר של סמסטר האביב  סמסטר סתיו
שלפניו.

  של סמסטר הסתיו שלפניו.הראשוןמועד א סמסטר אביב
  תנאי" למעט במקרים הבאים:-אין קבלה "על  סמסטר קיץ

 באנגלית כשפה זרהתנאי" לקורס -הרשמה "על  
באוניברסיטה  יםלומדש יםתתקבל מסטודנט

בסמסטר האביב שלפניו את הקורס ברמה הפתוחה 
עדיין  םזכאיש יםהנמוכה יותר, או מסטודנט

 ולהיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר שלמד
  בסמסטר קודם.

תנאי" לקורס ברמה מתקדמת -הרשמה "על  
באוניברסיטה  יםלומדש יםתתקבל מסטודנט

: אנגליתאביב שלפניו קורס הבסמסטר הפתוחה 
 הםשעלי היחיד, וזהו התנאי 1מתקדמים ב

 יםלהשלים לקורס המתקדם, או מסטודנט
אנגלית: עדיין לגשת לבחינה בקורס  םזכאיש

 בסמסטר קודם.ושלמד,1מתקדמים ב

 פויעדיתנאי", -ת ההמלצה להירשם "עללמרו ,אם  . 5
 המתנהבקורס  םציוניהלהמתין לתוצאות  יםהסטודנט

הם בתקופת ההרשמה המאוחרת,  מותנההלקורס  מוויירש
  . גין ההרשמה המאוחרתבדמי טיפול ועלויות ב ויחויב

סמך  עלתנאי" לסמסטר הסתיו, - הרשמות "על לא יתקבלו  . 6
שלפניו למעט במקרים  השלמת תנאי קבלה בסמסטר הקיץ

  הבאים:
, אם את באנגלית כשפה זרהתנאי" לקורס -הרשמה "על  א.

 יםהסטודנט יםהקורס ברמה הנמוכה יותר לומד
  בסמסטר הקיץ.

תנאי" לקורס ברמה מתקדמת, אם - הרשמה "על  ב.
אנגלית: קורס את הבסמסטר הקיץ  יםלומד יםהסטודנט

להשלים לקורס  הםשעלי, וזהו התנאי היחיד 1מתקדמים ב
 ברמה המתקדמת.

ר הלימוד חומ הםתנאי", יישלח אלי-"על מושנרש סטודנטים  .7
את כל תנאי הקבלה לקורס.  מושל הקורס רק לאחר שישלי

יש להביא בחשבון שייתכן שחומר הלימוד יגיע לאחר תחילת 
הסמסטר (תלוי במועד שבו יתקבלו תוצאות הבחינה בקורס 

יות האחר יםבמקרה כזה מוטלת על הסטודנט התנאי).
עילה לטענה כלפי  להשלים את החומר, ולא תהיה להם

  הן.האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלש
ללא תשלום דמי  ,זכאים להירשם לקורס ברמה מתקדמת  .8

שבבחינתם  סטודנטיםטיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, 
 קיבלו תהפסיכומטריהבחינה במבחן אמי"ר/ם או  הראשונה

  .המזכה אותם ברמת פטור מלימוד אנגליתבבחינה ציון 
הפטור מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת   

 לא יאוחר מחודשייםלכך שההרשמה לקורס תיקלט  כפוף
ולא לאחר תאריך בחינת אמי"ר או המבחן הפסיכומטרי 

  לאחר התאריך של מבחן אמיר"ם. יאוחר מחודש
 ותבוטל, לא יחויב םתנאי" שהרשמת- ם לקורס "עלמיהנרש  . 9

בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה כאשר ההרשמה 
  בתנאי.  ותנאי", או אם לא עמד-עדיין "על

ללמוד שמבקשים סטודנטים לתואר ראשון  לימודים ברצף:  . 10
 כדיקורסים שיש להם תנאי קבלה,  רצופיםבסמסטרים 

להתקדם בלימודיהם בקצב מהיר, יוכלו להירשם ל"לימודים 
מוד הקורס שיש לו תנאי קבלה עוד לפני ברצף". כלומר, לי

אם לקורס יש  המתנה. שעמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס
חסר יותר  יםתנאי קבלה ולסטודנטשהם קורסים כמה 

  לבקש לימודים ברצף. ומקורס אחד, לא יוכל

 50%הלמידה ברצף מותנית בכך, שהסטודנטים הגישו   
לפחות.  55המטלות בקורס המתנה בציון  מדרישת מינימום

 )א( סתיו שיטת הלמידה ברצף תחול על המעבר מסמסטר
לסמסטר  )באביב (, על המעבר מסמסטר )באביב (לסמסטר 

. היא )אסתיו (לסמסטר  )גקיץ (, ועל המעבר מסמסטר )גקיץ (
 )אסתיו (לסמסטר  )באביב (תחול על המעבר מסמסטר  לא

תנה ואת נקודות הזכות בקורס המ בשנה האקדמית העוקבת.
רק לאחר סיום בהצלחה של כל הדרישות אפשר יהיה לקבל 

אפשרות ללימודים ברצף  תינתן לא בקורס המתנה.
תנאי קבלה לקורס שהוא סטודנטים שנכשלו בעבר בקורס ל
  ללמוד ברצף.מבקשים אותו הם ש

תהפוך תקינה ו ללמוד ברצף, בחרש יםסטודנטהרשמתם של 
כל שינוי בהרשמה  בדרישות הלימודים ברצף. שיעמדולאחר 

שיבוצע לאחר מכן יהיה בהתאם למפורט בטבלת הזכאות 
לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות, בסעיף 

15.10.5.  
שיטת "הלימודים ברצף" תחול על חלק מהקורסים שיש להם 

הליך ההצטרפות ללימודים ברצף לא מתבצע תנאי קבלה. 
ללמוד ברצף  שמבקשיםסטודנטים על  באופן אוטומטי. 

שאילתא או להודיע על כך הפניות בלהזין פנייה במערכת 
  למוקד הפניות והמידע לאחר ביצוע ההרשמה לקורס.

תנאי", כפי שמצוין -הרשמה "על אין(ג) בסמסטר הקיץ 
. 6סעיף -לעיל, למעט במקרים המצוינים בתת 15.4.5בסעיף 

אולם כן תתאפשר הרשמה ל"לימודים ברצף" בקורסים 
  מיושמת אפשרות זאת. בהםש

במלוא  שעמדולהירשם לקורס מבלי  יםמבקשש יםסטודנט  .11
 במסגרת החסר הקדםס קור את ושלמד מאחר תנאי הקבלה,

של  ההוראה ילפנות אל מרכז יכוליםאחרת,  אקדמית
יש לצרף  בבקשה לפטור מתנאי זה. הקורסים הרלוונטיים

המוגדר  אישור מתאים. אפשרות זו אינה חלה על קורס קדם
  כחובה בתכנית הלימודים.

  הרשמה לסדנאות בכישורי למידה   15.4.6
 .הדרכה בלמידה – 14.3למידע מפורט ראו סעיף 

ההשתתפות בסדנאות בכישורי למידה כרוכה בתשלום, כמפורט 
 תשלומים אחרים.: 3טבלה ב

  להירשם לסדנאות באחת מהדרכים הבאות:ניתן 

ניתן לבצע הרשמה באמצעות מערכת   –בהרשמה ישירה   א.
שאילתא, קול האו"פ או משלוח טופס בקשת הרשמה מלא 

  . וחתום למרכז ההרשמה
יש לבצע רישום אצל רכז/ת ההרשמה  –בהרשמה מוסדית   ב.

 .ו/או מבקשים ללמודבמוסד/מכללה/מרכז לימוד בו נרשמים 

ניתן לבטל הרשמה לסדנה בהתאם למפורט להלן ובכפוף לקבלת 
  :במרכז ההרשמה בכתבבקשה 

  ללא תשלום דמי   –עד שלושה ימי עבודה לפני תחילת הסדנה
 טיפול ועלויות.

  לא יבוצע החזר   –החל משני ימי עבודה לפני תחילת הסדנה
 כספי.

_____________________________________________________  
 
) שונו שמות הקורסים באנגלית, 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א  1

  .88ראו עמ' 
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ם מתקד עבודה סמינריונית בקורסהרשמה ל   15.4.7
  במדעי הרוח והחברה 

 יםיכוללאחר קבלת ההודעה על קבלת נקודות הזכות בקורס,   .1
להירשם אפשר להירשם לעבודה סמינריונית.  יםהסטודנט

שאילתא, או הפניות בהאו"פ, מערכת - באמצעות קול
ט נֶ ּפְ באתר אוֹ  טופס ההרשמה לעבודה סמינריונית באמצעות

משישה חודשים ממועד ההודעה על  לא יאוחרבאינטרנט, 
לאחר שבקשת ההרשמה תיקלט  קבלת נקודות הזכות בקורס.
שימו  להמשך תהליך ההרשמהבמחשב, יישלח דף הנחיות 

אישור לכתיבת העבודה  משוםדף הנחיות זה ב אין לב!
  .הסמינריונית

, יש לפנות יום 30תוך  לכל המאוחרועם קבלת דף ההנחיות,   .2
ההוראה בקורס כדי לקבל אישור לכתיבת  /תאל מרֵּכז

אל תאושר יישלח  הבקשהאם סמינריונית. העבודה ה
הסטודנט אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית שבו מצוינים 
גם פרטי המדריך והמועד האחרון להגשת העבודה. רק בשלב 

יש זה אפשר לפנות אל המדריך ולהתחיל בכתיבת העבודה. 
שישה מ לא יאוחרלסיים את כתיבת העבודה ולהגישה 

  מיום קבלת האישור ממרכז ההוראה. חודשים
להירשם באיחור לעבודה סמינריונית  ושיבקש יםסטודנטעל   

לפנות ים מקבלת נקודות זכות בקורס) (בתום שישה חודש
לימוד להירשם מחדש ל ייתכן שיידרשולמחלקה האקדמית. 

  קורס או לעמוד בבחינה להוכחת ידע.ה

  שימו לב!
 להירשם בלא תשלום  רשאיםלתואר ראשון  יםסטודנט

 מושיירש יםסטודנט .1בלבדלכתיבת שתי עבודות סמינריוניות 
(לרבות עבודה חוזרת יותר או לעבודה סמינריונית שלישית 

את שתי העבודות הראשונות ובין  בין אם עשובאותו קורס), 
, 15.5.6בסעיף  תשלום בהתאם למפורט מהםייגבה אם לא, 

  .3בטבלה 
  את הזכות לגבות  לעצמההאוניברסיטה הפתוחה שומרת

, להירשם הםשיאושר ל יםנטמיוחד מסטודנוסף תשלום 
בטבלה  כמפורט, להגיש עבודה סמינריונית באיחור, או לכתוב

 .15.5.6בסעיף  3
 נקודות זכות לפחות,  72 ולתואר ראשון שצבר יםסטודנט

מדמי הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או  50% מוישל
 יותר, בתואר ראשון.

  כמפורט לבצע שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית, אפשר
  .15.10.8בסעיף 

  מכסת הקורסים לסטודנטים חדשים  15.4.8
לסטודנטים חדשים לתואר ראשון מומלץ להירשם לקורס אחד 
בלבד. אם באפשרותם לייחד את עיקר זמנם ללימודים, יוכלו 

לשני (סתיו/אביב) להירשם בסמסטר הראשון ללימודיהם 
שה בקשת הרשמה לשלוקורסים אקדמיים ולקורס באנגלית. 

ם בסמסטר הראשון ללימודים יש להפנות ליועץ יקורסים אקדמי
מעוניינים להירשם שסטודנטים חדשים . יםאקדמיללימודים 

מיועץ לשני קורסים בסמסטר קיץ צריכים לקבל אישור 
קבלת החלטה  לפנימומלץ לפנות לייעוץ . יםאקדמיללימודים 

  בנדון.

  סטודנטים ותיקים למכסת רשמת ה  15.4.9
  חריגה קורסים

להלן פירוט מכסת הקורסים המותרת להרשמה בכל סמסטר 
  והגורם המוסמך לאשר הרשמה מעבר למכסה זאת:

מכסת   יםהסטודנט סטטוס
הקורסים 
 המותרת
 להרשמה

הגורם שמוסמך 
לאשר הרשמה 
  מעבר למכסה

 ם מיהנרש יםותיק יםסטודנט
אקדמי לתואר ראשון  למסלול

  בסמסטר הסתיו/האביב 

 3עד 
  קורסים 

ם יללימוד יועצים
  2יםאקדמי

 הלימודים דיקנט 
  האקדמיים

ם מיהנרש יםותיק יםסטודנט
 אקדמי לתואר ראשון למסלול

 מובסמסטר הסתיו/האביב ושסיי
  בהצלחה, לפחות פעם אחת,

קורסים בסמסטר במהלך  3
 םהשנתיים הקודמות להרשמת

 הלימודים דיקנט   קורסים 4
  האקדמיים

 ם מיהנרש יםותיק יםסטודנט
 מו, שסיילסמסטר הקיץ

  בהצלחה, לפחות פעם אחת, 
 קורסים בסמסטר2

 דיקנט הלימודים  יםקורסשני 
  האקדמיים

ם מיהנרש יםותיק יםסטודנט
 ומלסמסטר הקיץ, שטרם סיי

  בהצלחה, לפחות פעם אחת, 
 קורסים בסמסטר2

ללימודים  ציםיוע  קורס אחד 
  אקדמיים

  
  !שימו לב

  מכסת קורסים חריגה קבלת ההחלטה בנוגע לבקשה ללמוד
יש להירשם  . לפיכךמה-, כרוכה בתהליך הנמשך זמןבסמסטר

להגיש ו לקורסים המבוקשים עם פתיחת ההרשמה הסדירה
הקורסים  פרטיבקשה מנומקת הכוללת גם את מיד לאחר מכן 

לסיום את הבקשה סמוך  ושיגיש יםסטודנטעל  .המבוקשים
יש סבירות תאושר, ה בקשהאם להביא בחשבון ש, ההרשמה

באמצעות הדואר יגיע  הםאליגבוהה שחומר הלימוד הנשלח 
 יםלאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנט

עילה לטענה כלפי  הםהחובה להשלים את החומר ולא תהיה ל
  האוניברסיטה.

  ,קורס שנדחה מסמסטר קודם וכן חלקו השני של קורס שנתי
  ללו במניין הקורסים לצורך חישוב היקף הלימודים.ייכ

 סה המותרת ולאחר מכן תבוטל לקורס מעבר למכ םמיהנרש
זמת האוניברסיטה הפתוחה) עקב ואו בי םתזמו(בי םהרשמת

בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול  ויחויבלא קבלת אישור, -אי
  ).15.5.6בסעיף  3(ראו טבלה  הרשמה

 לקורס,  םאת הרשמת יםאישור ומבטל יםמקבלסטודנטים ש
בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה, בהתאם  ויחויב

בסעיף  (ראו פירוט לתקופה שבה תתקבל בקשת הביטול
 .לא יוחזרו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת). 15.10.4

  
  

  
_____________________________________________________   

בתכניות לימוד בהן חלה חובה לכתיבת עבודה סמינריונית למעט   1
אחת. בתכניות אלה הרשמה לעבודה סמינריונית שנייה ויותר, 

  .3, בטבלה 15.5.6כרוכה בתשלום בהתאם למפורט בסעיף 
היועצים רשאים לאשר הרשמה לארבעה קורסים בסמסטר לכל   2

  היותר.
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  אנגלית כשפה זרהלקורסי רשמה ה  15.4.10

קריאת סעיף זה ולפני ההרשמה לקורס אנגלית, יש לקרוא לפני 
  .אנגלית כשפה זרה  – בידיעון 6 את פרק

) שמות 2016לתשומת לבכם, החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א
  הקורסים באנגלית שונו כדלקמן:

 2016א-שם הקורס החל מ שם הקורס הישן
 מתקדמים ב (במסלולים השונים)Aרמה
 מתקדמים א Bרמה
 בסיסי Cרמה
 טרום בסיסי ב Dרמה
 טרום בסיסי א Eרמה

  
), סטודנטים המסווגים לרמה 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א

, ילמדו את הקורס על פי טרום בסיסי באו  טרום בסיסי א
 טרום בסיסי אסיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס 

, כך בסיסיאנגלית בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס 
שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו 

 טרום בסיסי אארבעה סמסטרים בלבד. לשם הבהרה, הקורס 
  .טרום בסיסי בהינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס 

ורס לעבור לק ויבקשו וקדםסיווג מ בלא ים שיירשמוסטודנט
, לרמה ולאחר שיסווג ברמה אחרת, או לבטל את הרשמתם

  .לשלם דמי טיפול ועלויות כמקובל ויידרש

 ויתקבל כשפה זרה קורס אנגלית באו"פ יםהלומד יםסטודנט
ברמה מתקדמת יותר רק לאחר עמידה בדרישות אנגלית לקורס 

לקורס להירשם  מומלץ מאוד. הם לומדיםאותו שהקורס 
", תנאי-המתקדם יותר בתקופת ההרשמה הסדירה כהרשמה "על

  להשלים את התנאי החסר (הצלחה בקורס  שיוכלוובלבד 
(פרטים נוספים  1אנגלית ברמה הקודמת) לפני תחילת הסמסטר

  ).15.4.5סעיף בתנאי" - ואפשרות הרשמה "על

להמתין  יעדיפו הנרשמיםאם למרות המלצה זו שימו לב! 
ברמה המתקדמת לקורס  מובקורס, ויירש םציוניהלתוצאות 

בדמי טיפול  ויחויב הםבתקופת ההרשמה המאוחרת,  יותר
  .בגין ההרשמה המאוחרתועלויות 

לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לאחד מקורסי 
במבחן אמי"ר/ם  לראשונה ןנבח ם, אם הנרשכשפה זרה אנגלית

כפוף לכך שההרשמה לקורס . הפטור או במבחן הפסיכומטרי
לאחר תאריך בחינת אמי"ר או  מחודשייםלא יאוחר תיקלט 

לאחר התאריך של  ולא יאוחר מחודשהבחינה הפסיכומטרית 
  מבחן אמיר"ם.

 לערק חל הפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת 
ידי  נערכים עלשנבחנים בבחינת אמי"ר/ם ובמבחן הפסיכומטרי 

נבחנים בבחינת  לע ואינו חל  המרכז הארצי לבחינות והערכה,
, שהיא באחריות )91428סדנת גישור ידע באנגלית (להמיון הפנימית 

  שלה. הלימוד האוניברסיטה הפתוחה ומתקיימת במרכזי

כשפה  להירשם בפעם השלישית לאחד מקורסי אנגלית המבקשים
  לקבל אישור מהמחלקה האקדמית. כיםצרי ם, אינזרה

   לקורסי אנגלית הנחיות מיוחדות בנוגע לשכר לימוד
  מתקדמים א, טרום בסיסי ב, בסיסי וטרום בסיסי א

מתקדמים , טרום בסיסי ב, בסיסי וקורסי אנגלית טרום בסיסי א
מוצעים בשתי מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנט א 

. של האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנט חיצוני"

. 15.5.6בסעיף  1.1בטבלה סכומי שכר הלימוד מפורטים 
של האוניברסיטה הפתוחה לצורך  יםלסטודנט וייחשב יםסטודנט

 יםד התנאים שלהלן (סטודנטבאח ודיעמלימודי אנגלית, אם 
  :)בתנאים שלהלן יםעומד הם אלה שאינם יםחיצוני

 קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה (לא כולל קורס  ולמד
  כמפורט להלן:בסמסטרים קודמים,  )מתקדמים באנגלית: 

קורס אקדמי באחד  למידה של  סמסטר הרשמה
 מהסמסטרים

  2015, ג2015, ב2015, א2014, ג2014ב )2016(אוע"סתיו תש
 2016, א2015, ג2015, ב2015א )2016(בוע"אביב תש
   2016, ב2016, א2015, ג2015ב )2016(גוע"קיץ תש

 קורס אקדמי וקורס לימוד ל םמירשוה יםחדש יםסטודנט
 םאת הרשמת יבטלובאנגלית באותו סמסטר (אם לאחר מכן 

לשלם שכר לימוד של  םזכאי ולקורס האקדמי, לא יהי
על הקורס באנגלית.  של האוניברסיטה הפתוחה יםסטודנט

, או להםמהחזר שכר הלימוד שיגיע  ההפרשקוזז יבמקרה כזה, 
  .)במידת הצורך להשלים את ההפרש ושיידרש

 בסמסטר הראשון לקורס  םמינרשש, יםחדש יםדנטסטו
באנגלית ורק לאחר מכן לקורס האקדמי (לא כולל קורס 

בדיעבד, בתנאי שההרשמה  ההפרש יוחזר). מתקדמים באנגלית: 
לקורס האקדמי תהיה באחד משלושת הסמסטרים שלאחר 

  קיץ.המכן, לא כולל סמסטר 
 נקודות זכות בקורס אקדמי אחד לפחות. וצבר  

של האוניברסיטה הפתוחה לבין  יםהשוני בתשלומים בין סטודנט
תשלומים לשכר הלימוד ולא לאך ורק  נוגע יםחיצוני יםסטודנט

  .15.5.6בסעיף  3שכר לימוד המפורטים בטבלה נוספים שאינם 

ם מי/מסיייםמשרת יםהן למלגת עידוד לחייל םשזכאי סטודנטים
ם שירות לאומי (ראו פרטים מי/מסיייםשירות חובה ולמשרת

: 1.2ישלמו שכר לימוד בהתאם למפורט בטבלה ) 15.4.13בסעיף 
  .15.5.6שכר לימוד לקורסי אנגלית, סעיף 

 מולקראת תואר ראשון, ישל יםלומד םשאינ יםמצהירש םמינרש
 הם עומדים, גם אם "סטודנט חיצוני"שכר לימוד של 

  ."הפתוחהסטודנט של האוניברסיטה "בקריטריונים של 

  מקוונתהרשמה לקבוצה 
, מקוונת בקבוצהת ללמוד קורס אנגלי יםמבקשש יםסטודנט

פי ההנחיות המיוחדות  פי ההנחיות בפרק זה ועל יירשמו על
  שלהלן. 

 ללמוד  יםמבקש םשה בעת ההרשמהם לציין מיעל הנרש
, ולציין כתובת דואר אלקטרוני מעודכנת מקוונתבהנחיה 

  .הקורסואישור לפרסומה באתר 
 מוגברת או הנחיה  אפשר לעבור מקבוצה בהנחיה רגילה

אחרי קליטת ההרשמה ועד תחילת ולהפך  מקוונתלקבוצה 
המעבר הוא רק באישור  הסמסטר. אחרי תחילת הסמסטר

  ההוראה בקורס. /תמרכז
  לאחר שחומר הלימוד כבר נשלח, מותנה המעבר מסוג הנחיה

יטה הפתוחה בהחזרת חומר הלימוד לאוניברסלאחר אחד 
בקבוצה מקוונת שונה מחומר  ים(חומר הלימוד של סטודנט

בהנחיה רגילה/מוגברת).  יםהלומד יםהלימוד של סטודנט
 .ו, ראו פסקה 15.10הסבר על החזרת חומר לימוד נמצא בסעיף 

_____________________________________________________   
ללומדים אנגלית  אפשרות להרשמה על תנאי ניתנת אך ורק  1

באוניברסיטה הפתוחה ואינה פתוחה ללומדים אנגלית במוסדות 
  חיצוניים.
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 ) אפשר גם 15.10.2סעיף ראו במסגרת בקשה לדחיית לימודים ,(
, בתנאי שהבקשה (בכתב) ממתכונת הנחיה אחת לאחרתלעבור 

 עד כז ההרשמהלדחיית לימודים ולשינוי הקבוצה תתקבל במר
סוף השבוע הרביעי לאחר תחילת סמסטר ההרשמה המקורי 

  ההנחיה מותנה בהחזרת חומר הלימוד). מתכונת(שינוי 
  יה במתכונת של הנחהלימוד בקבוצה מקוונת הוא לימוד

  רגילה.
 ניתן לפנות  מקוונתפרטים נוספים על אופן הלימוד בקבוצה ל

 .09-7781143/4/2 :טלפוןב ,ליחידה לאנגלית

  קיץהלסמסטר  הרשמה  15.4.11
  תשעה שבועות. כושאורקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי הסמסטר 

לקורס אחד שאים להירשם רבסמסטר הקיץ  חדשיםסטודנטים 
לשני  רשאים להירשם בסמסטר הקיץ ותיקים. סטודנטים בלבד

שסיימו בהצלחה שני קורסים בסמסטר לפחות  בתנאי, קורסים
  פעם אחת.

לשלם "תוספת קיץ" עבור  יםהסטודנט יםבסמסטר הקיץ נדרש
  .15.5.6בסעיף  3בה תוספת קיץ מפורט בטבלה גו כל קורס.

סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר 
האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים 

ה עילה לטענות, לתביעות יומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תה
  כלשהן.או להקלות 

ם בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, מינרשש יםעל סטודנט
ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם לפני לוודא 

  או לגשת לבחינה במועד ב. אחרקיימת חפיפה יש לבחור בקורס 

  מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה.

למעט במקרים תנאי", -קיץ לא יתקבלו הרשמות "עלהבסמסטר 
  הבאים:

תתקבל  אנגלית כשפה זרהב תנאי" לקורס- הרשמה "על  .1
בסמסטר האביב  ,באוניברסיטה הפתוחה ומדלש סטודנטיםמ

עדיין  םאת הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאי ,שלפניו
  בחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.ילה

תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל -הרשמה "על  .2
בסמסטר באוניברסיטה הפתוחה  יםשלומד סטודנטיםמ

, וזהו התנאי היחיד 1מתקדמים באנגלית: האביב שלפניו קורס 
 םשזכאי סטודנטיםמלהשלים לקורס המתקדם, או  יהםשעל

בסמסטר  ושלמד 1מתקדמים באנגלית: בחן בקורס יעדיין לה
  קודם.

תנאי קבלה שהוא ב קורס בסמסטר האבי יםלומדש יםסטודנט
 וללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלמבקשים הם לקורס ש

  ).15.4.5בסעיף  10סעיף -להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת

  חוזרת לקורס הרשמה  15.4.12
 ולחזור על לימוד קורס, בין אם לא עמד שמבקשים יםסטודנטעל 

אותו בהצלחה  ובדרישות לקבלת נקודות זכות ובין אם עבר
  .דרישות הקורסלעמוד מחדש בכל לשפר ציון,  ניםומעוניי

  

  שנייההפעם בהרשמה לאותו קורס  .א
פעם שנייה, בתשלום מופחת,  לקורסלהירשם  ויוכל יםסטודנט

  בתנאים האלה:
  50% מואליו בפעם השנייה, ישל םמישנרש הראשוןלקורס 

הנחיה רגילה, כפי שנקבע לקורס ב בלבד משכר הלימוד המלא
  לסמסטר החדש.

  80% מואליו בפעם השנייה, ישל םמי, שנרשנוסףלכל קורס 
הנחיה רגילה, כפי שנקבע לקורס ב משכר הלימוד המלא

  לסמסטר החדש.
  הנחיה רגילה בלבד ואינה קורס בל שכר לימודההנחה היא על

שכר לימוד (כמפורט  שאינם רכיבי תשלום אחריםחלה על 
 .)15.5.6בסעיף  3בטבלה 

 ר בסעיף (ראו הסב ללוחמיםלמלגת עידוד  םשזכאי סטודנטים
נחיה הקורס במשכר הלימוד המלא ל 50% מוישל), 15.4.13

 הםבפעם השנייה (כל עוד  מויירש ורגילה, לכל קורס שאלי
 ).ללוחמיםבקריטריון הזכאות למלגת עידוד  יםעומד

  למלגת  םלקורס בפעם השנייה וזכאי םמישנרשסטודנטים  
ם מילוח םשירות חובה שאינ מי/מסיייעידוד למשרת

משכר  80%או  50% מו, ישלשירות לאומי מי/מסיייולמשרת
להנחה  םזכאי וס בהנחיה רגילה ולא יהיהלימוד המלא לקור

 נוספת (אין כפל הנחות).
 50% מו, ישלנ"ז לפחות 72 ולתואר ראשון שצבר יםסטודנט 

משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה, לכל קורס שאליו 
 בפעם השנייה. מויירש

 לבצע  יםומבקש בהצלחה קורס מתקדם מוסייש יםסטודנט
 מו, ישללשם כתיבת עבודה סמינריוניתהרשמה חוזרת לקורס 

 משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה רגילה. 50%
 רק לקורס בפעם השנייה, יישלחו  םמישנרש אל סטודנטים

חוברת הקורס והנספחים השונים הנדרשים ללימודים בקורס. 
 יםהקורס לא יישלחו בשנית. סטודנטיחידות הלימוד של 
את  ובו חל שינוי בחומר הלימוד, יקבלש שחוזרים על קורס

 חומר הלימוד המלא בקורס, ללא תשלום נוסף. 
 לשלם שכר לימוד מופחת בגין חזרה על קורס, אם  אין אפשרות

  .ההרשמה הקודמת לאותו קורס בוטלה
 והמשמעת וירצידי ועדת  ול קורס עלבביט ושנענש יםסטודנט 

לשלם עבורו שכר לימוד  ופעם נוספת, יתבקשאליו להירשם 
  מלא.

 לקורס  בפעם השנייהלהירשם שברצונם  2יםחיצוני יםסטודנט
ישלמו  ,1, טרום בסיסי א+ב1, בסיסי1אנגלית: מתקדמים א

: שכר לימוד לקורסי 1.2שכר לימוד בהתאם למפורט בטבלה 
  .15.5.6אנגלית, סעיף 

 יהיה  בפעם השנייה מויירש שאליושהקורס הראשון  יםסטודנט
, טרום בסיסי 1, בסיסי1: מתקדמים אאנגליתאחד מקורסי 

בהרשמה חוזרת, (אקדמי) להירשם לקורס נוסף  ו, יוכל1א+ב
  הנחיה רגילה.קורס במשכר הלימוד המלא ל 50%בתשלום של 

 באחד  1מתקדמים באנגלית: בעבר קורס  ושלמד סטודנטים
במסלול  זה, אךבפעם השנייה לקורס  מוויירש ,המסלולים
  שכר לימוד מלא. מואחר, ישל

  
  
  
  

_____________________________________________________   
) שונו שמות הקורסים באנגלית, 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א  1

  .88ראו עמ' 
  .15.4.10ראו הגדרה בסעיף   2
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  שלישיתה החל מהפעםב. הרשמה לאותו קורס 
בדרישותיו,  ופעמיים לאותו הקורס ולא עמד מושנרש סטודנטים

רק  יותר וא שלישיתהפעם ב לאותו הקורסלהירשם  ויוכל
שאליה האקדמית  סטודנטים במחלקההאחראי פניות  אישורב

שייך הקורס. יש להביא בחשבון, כי תהליך בדיקת הבקשה נמשך 
פתיחת ההרשמה יש להירשם לקורס המבוקש עם מה, ולכן -זמן

  .לאחר מכןלהגיש את הבקשה מיד ו הסדירה

לאחד  יותר וא להירשם פעם שלישית המבקשים סטודנטים
לקבל אישור  כיםצרי ם, אינאנגלית כשפה זרהמקורסי 

  מהמחלקה האקדמית. 

פעם השלישית כרוכה בתשלום מה החלהרשמה לאותו הקורס 
  .שכר לימוד מלא

השלישית, ולאחר מכן תבוטל  לקורס בפעם מושיירש סטודנטים
עקב אי קבלת  )זמת האוניברסיטהואו בי םזמתובי( םהרשמת

. בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה ויחויבלא אישור, 
בדמי טיפול  ולקורס, יחויב םהרשמת יםאישור ומבטל יםהמקבל

ועלויות בגין ביטול ההרשמה, בהתאם לתקופה שבה תתקבל 
). לא יוחזרו דמי ההרשמה ודמי 15.10.4 בקשת הביטול (ראו סעיף

  .טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת

  חיילים בשירות חובה  נרשמים שהם  15.4.13
  חיילים משוחרריםו

צה"ל מאפשר לחיילים בשירות חובה ללמוד באוניברסיטה 
הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה מעניקה לחיילים בשירות חובה 
ולחיילים משוחררים מלגות עידוד, מלגות עידוד מיוחדות 
ללוחמים וכן מספר הקלות בתשלומים אחרים. פרטים על מלגות 

ת שכר ואטבל – 15.5.6העידוד, וההקלות הנוספות ראו בסעיף 
תשלום באמצעות  – 15.6.5לימוד ותשלומים אחרים; בסעיף 

  שינויים בהרשמה. – 15.10ובסעיף מלגות; 

   תיכון יתלמיד נרשמים  15.4.14
  18מתחת לגיל ונרשמים 

יירשמו ללימודים  18תלמידי תיכון או נרשמים מתחת לגיל 
תקופות פי ההנחיות הכלליות בסעיף  באוניברסיטה הפתוחה על
הנחיות מיוחדות לתלמידי תיכון פי  ועל הרשמה ומועדי הרשמה

  כמתפרסם באתר לתלמידי תיכון.

מועמדות ללימודים של סטודנטים חדשים תלמידי תיכון או 
 באתר , כרוכה בהליכי קבלה כמתואר18יל מתחת לג יםסטודנט

  :שכתובתו לתלמידי תיכון
 http://www.openu.ac.il/academic/Young   

תיכון או  יתלמיד םשה יםחדש יםהקבלה ללימודים של סטודנט
בהצגת מועמדות כמתואר באתר מותנית , 18מתחת לגיל  םשה

, כללי או לתלמידי תיכון באישור של יועץלתלמידי תיכון, 
תחומי, מטעם האוניברסיטה ובאישור של אחד ההורים. ההורה 
 והיועץ יחתמו במקום המתאים בטופס ההרשמה לסטודנט חדש.
אם אישור היועץ לא יופיע בטופס בקשת ההרשמה לסטודנט חדש 

וההרשמה תבוטל (ביוזמת  היה חסרהאו שחתימת ההורים ת
ם מיהנרש ויחויבהנרשם או ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), 

  . בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה

מועמדות של תלמידים הלומדים בבתי ספר המשתייכים לתכנית 
  הספר. התכנית בבתי יתוגש לרכז אקדמיה בתיכון

יוכלו  18לגיל  תיכון או מתחתשהם תלמידי  יםהורים לסטודנט
, רק אם ימסרו םלקבל מידע או לבצע פעולות הקשורות להרשמת

  .ילדיהםאת מספר הזהות והקוד האישי של 

 ו, יוכל18מתחת לגיל סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או 
, עד חמישה הםבסמסטר הראשון ללימודי םלבטל את הרשמת

ה שבועות מתחילת שבועות מתחילת הסמסטר (ולא עד שלוש
   1הסמסטר, כמקובל).

בקורס  וונכשל 18לגיל   שהם תלמידי תיכון או מתחת יםסטודנט
לסמסטר השני (העוקב)  םלבטל את הרשמת םהראשון, זכאי

 םולקבל החזר של מלוא התשלום, וזאת אם בקשת הםללימודי
מתקבלת במרכז ההרשמה שלושה שבועות, לכל המאוחר, מיום 

  הציון הסופי שלו, בקורס הראשון. משלוח

  לפנות למחלקה לתלמידי תיכון  אפשרבשאלות ובירורים 
  :ובדוא"ל 09-7782054 :, בפקס09-7781172 בטל':

 young-students@openu.ac.il  

  בחו"ל יםלומדש נרשמים  15.4.15
לומדים בחו"ל יירשמו ללימודים באוניברסיטה שסטודנטים 
פי ההנחיות המיוחדות  ועל 19 בפרקפי ההנחיות  הפתוחה על

  שלהלן.
  לומדים בחו"ל שמועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים

ממועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים בארץ  שונה
על סטודנטים  ).15.1ות מועדי ההרשמה בסעיף אטבל (ראו

להביא בחשבון שיירשמו סמוך לסגירת ההרשמה המאוחרת 
נשלח אליהם באמצעות שות גבוהה שחומר הלימוד שיש סביר

במקרה כזה לאחר תחילת הסמסטר.  הדואר יגיע אליהם
 הםא תהיה להאחריות להשלים את החומר, ול הםמוטלת עלי

  או לבקשת הקלות כלשהן. האו"פעילה לטענה כלפי 
  לומדים בחו"ל יכולים להירשם לכל הקורסים שסטודנטים

  ונלמדים בחו"ל.המוצעים בסמסטר קיץ 
  להירשם  יםבארץ, ומבקש ושלמד יםותיק יםסטודנטעל

ללימודים בחו"ל, למלא את הפרטים הנדרשים מתלמידי חו"ל 
. יש לציין על גבי סטודנט חדשבטופס בקשת הרשמה של 

סטודנט ותיק בארץ, המבקש להירשם הטופס הערה: "
  ".כסטודנט הלומד בחו"ל

  להירשם "על ניםבחו"ל ומתכווללמוד  יםרוצש יםסטודנטעל-
א בחשבון שחומר תנאי" לקורס שיש בו תנאי קבלה, להבי

במלוא תנאי הקבלה,  ודרק אחרי שיעמ הםהלימוד יישלח אלי
 ואףבסמוך לתחילת הסמסטר  הםע אליולכן הוא עלול להגי

יות להשלים את האחר יהםלאחר מכן. במקרה כזה מוטלת על
נה כלפי האוניברסיטה עילה לטע הםהחומר, ולא תהיה ל

להביא  הםכן עלי פתוחה או לבקשת הקלות כלשהן. כמוה
 ייתכןבתנאי הקבלה,  ודבחשבון, שאם בסופו של דבר לא יעמ

במועד מאוחר מכדי לשנות את  הםכך יגיע אלי שהמידע על
. במקרה כזה יהיה באותו הסמסטר לקורס אחר םהרשמת

 הםאת לימודילדחות לקורס אחר ו לשנות את הרשמתם הםעלי
 .ההרשמהאו לבטל את לסמסטר אחר, 

  
_____________________________________________________   

  בסמסטר הסתיו או בסמסטר האביב בלבד.  1
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  במקרים חריגים ומיוחדים יוכל דיקן הלימודים האקדמיים
(או הממונה מטעמו) לאשר הרשמה לקורס שאינו מוצע 

  ללמידה בחו"ל.
  שלומדים  יםסטודנטה בארץ לסטודנט בחו"ל:איש קשר

 ההרשמה ללימודיםלמסור לאוניברסיטה, בעת  נדרשיםבחו"ל 
  פרטים של איש קשר בארץ.

סיטה הפתוחה את לאוניבר יםבחו"ל מוסר יםכאשר סטודנט
שפנייה של  םבכך גם את הסכמת פרטי איש קשר, הם נותנים

יטה האוניברסיטה לאיש הקשר תיחשב מבחינת האוניברס
, וכן שפנייה של איש הקשר םעצמ יםכפנייה אל הסטודנט

  .הסטודנטים עצמםשל כפנייה לאוניברסיטה, תיחשב 
הודעות  עותקי, או משלוח פנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר

פי שיקול דעתה  מתבצעת על הקשר,אנשי אל  יםלסטודנט
של האוניברסיטה לאיש  היפני-איהבלעדי של האוניברסיטה. 

אל איש  יםמשלוח עותקי הודעות לסטודנט-הקשר או אי
  , יםהקשר, לא יהווה עילה לטענה כלשהי של הסטודנט

כלפי האוניברסיטה  ,או של בא כוחםו/הקשר אנשי או של ו/
  הפתוחה.

שמסירתו  יםהסטודנט עלהקשר שום מידע לאנשי לא יימסר 
, אחרתפי החוק, אלא אם כן האוניברסיטה תחליט  אסורה על

  .יםלאחר בקשה פרטנית מיוחדת ובכתב מהסטודנט
  יש להקפיד לעדכן את מרכז ההרשמה בכתב, בכל שינוי

במספר בכתובת הדואר האלקטרוני, , המגורים בכתובת
קום נציגות ישראל שבה יהטלפון, במספר הפקס, בשם ובמ

  להיבחן ובפרטי איש הקשר בארץ. מבקשים
 יםלומדש יםסכומי שכר הלימוד ותשלומים אחרים לסטודנט 

הנחיות לתשלום מפורטות . 15.5.6ף בחו"ל מפורטים בסעי
  .15.7סעיף ב

  יםחדש יםעול נרשמים  15.4.16
בשיתוף עם הסוכנות היהודית " עולים סטודנטיםלמינהל ה"
משרד לקליטת העלייה מסייע במימון שכר לימוד לסטודנטים וה

  אוניברסיטה הפתוחה. ב ללימודים נרשמיםשעולים חדשים, 

" במשרד עולים סטודנטיםליש לפנות ל"מינהל לבירור הזכאות 
  :לקליטת העלייה

  03-5209155אביב:  תל
  04-8631140חיפה: 

  02-6214543ירושלים: 
  08-6261229/30שבע:  באר

מעסיק צוות הדרכה שמטרתו " עולים סטודנטיםלמינהל ה"
 . לפרטים אודות המדריך שלך:עולים חדשים יםלסייע לסטודנט

03-5209188.  

  :פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד דיקן הסטודנטים, בטלפון
09-7781503.  

) ניקורס סמינריו( 1הרשמה לסמינר  15.4.17
   במדעי המחשבבמתמטיקה ו

  ההרשמה לסמינרים במתמטיקה או במדעי המחשב מותנית
באישור מן האחראי לסמינרים במתמטיקה או במדעי המחשב 

  (בהתאמה). 
 מידע בנושא הסמינרים במדעי המחשב, כולל תהליך האישור, ל

באתר החטיבה למדעי ראו נושאי הסמינרים והמנחים, 
  /http://telem.openu.ac.il/cs/seminarsהמחשב: 

 ללא קשר למועדי  הסמינריונים להירשם לקורסים אפשר
ורק לאחר קבלת אישור מן  הפתיחה והסיום של הסמסטרים

לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין  .האחראי על הסמינרים
  הרשמה מאוחרת מהנרשמים לקורסים אלה.

ים הניתנים בהנחיה סמסטר ההרשמה לקורסים סמינריונ
הרשמה בפועל. בעת פתיחת הפי תאריך  קבע עליאישית י

ההרשמה לסמסטר חדש, ישויכו אליו ההרשמות לקורסים 
סמינריונים הניתנים בהנחיה אישית שבוצעו מתאריך זה, עד 

  לפתיחת ההרשמה לסמסטר הבא.
 שראי של ם את שכר הלימוד לקורסים אלה בהסדר אמיהמשל

תשלומים  חמישהלשלם ב םזכאי והאוניברסיטה הפתוחה, יהי
ההרשמה  ) ללא קשר למועד ביצוע ההרשמה.15.6.1סעיף (ראו 

  לסמינר במתמטיקה ללא ניקוד אינה כרוכה בתשלום שכר לימוד. 
 אפשר להירשם מתמטיקה בחלק מן הקורסים ברמה מתקדמת ב

(עיינו בתיאורי הקורסים המתקדמים  ללא ניקוד סמינרל
במתמטיקה, בקטלוג הקורסים). גם ההרשמה לסמינר כזה 

 באישור מן האחראי לסמינרים במתמטיקה. מותנית
  יש להירשם לסמינר רק לאחר קבלת האישור מן האחראי על

הסמינרים ולא יאוחר מחודשיים מיום קבלתו. יש לסיים את 
מיום ההרשמה  לא יאוחר משישה חודשיםחובות הסמינר 

  לסמינר.  
  

  מפורט הסמינריםמידע והנחיות בנוגע להחלפה או לביטול של 
  .15.10.6 בסעיף

  שבתון  בשנת  עובדי הוראה נרשמים  15.4.18
וניברסיטה הפתוחה בשנת שבתון לא מונרשהוראה ש יעובדעל 

בפרק לשלם שכר לימוד ישירות לאוניברסיטה, בהתאם להנחיות 
בו מתנהלת קרן ההשתלמות של ש, ולאחר מכן לפנות לבנק זה

  כדי לקבל את ההחזר. עובדי הוראה בשנת שבתון,

  תואר שני הרשמה ללימודי   15.4.19
  ההרשמה ללימודים לתואר שני מורכבת משני שלבים:

  . הגשת מועמדותא
  מועדי הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות ללימודי תואר שני תתאפשר כל השנה, באופן 
יש למלא טופס הגשת מועמדות לתואר שני, בהתאם שוטף. 

   2מועמדותלהנחיות שבטופס, לצרף אליו תשלום דמי הגשת 
ואת התעודות והמסמכים המבוקשים ולשלוח הכל למרכז 

מסמכי הגשת המועמדות יועברו  .ברעננה ההישגים הלימודיים
  .לוועדה המחלקתית לתואר שני

ההישגים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז  מתעניינים
, בקשתם תיבדק 14.7.2015עד לתאריך ברעננה  הלימודיים
  3).2016(א וע"תש הסתיולסמסטר 

ההישגים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז  מתעניינים
, בקשתם תיבדק 21.12.2015עד לתאריך ברעננה  הלימודיים
  3.)2016ב( וע"תש האביבלסמסטר 

_____________________________________________________   
לסמינרים בהנחיה  רקהנחיות ההרשמה בסעיף זה נוגעות  שימו לב:  1

אישית שאינם מחייבים השתתפות במפגשי הנחיה, בסדנאות או בכל 
  פעילות קבוצתית אחרת.

  .15.5.5פרטים על תשלום דמי הגשת מועמדות ראו בסעיף   2
המידע אינו חל על תואר שני בפסיכולוגיה החברתית. פרטים על   3

יפורסמו באתר  זהגשת מועמדות לשנת הלימודים האקדמית תשע"
  האוניברסיטה הפתוחה.
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מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז שימו לב! 
  ושהטיפול  24.5.2016ההישגים הלימודיים ברעננה עד 

בעניינם בוועדה המחלקתית לתואר שני הסתיים, יוכלו להירשם 
לקורסי ההשלמה ולקורסי תואר שני המוצעים ללימודים 

ההרשמה לקורסים בסמסטר  ).2016תשע"ו (ג קיץבסמסטר 
תתאפשר בהתאם למועדי ההרשמה ובתנאי שהרשמה  2016ג

ברעננה לא  ההישגים הלימודייםתקינה שלהם תתקבל במרכז 
. הקבלה מותנית במקום פנוי בקבוצת הלימוד 4.7.2016- יאוחר מ

  המבוקשת.

ההרשמה היא בכפוף למועדי ההרשמה של סמסטר קיץ. 
ועד ההרשמה המאוחרת, סטודנטים שהרשמתם תיקלט במ

  .15.5.6בסעיף  3יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמפורט בטבלה 

  . הרשמה לקורסיםב
ההרשמה לקורסים, למועמדים שהתקבלו ללימודים לקראת 
תואר שני (או למועמדים שיופנו ללימודי תעודה), למעט תואר שני 

להנחיות ההרשמה ללימודים בה הביולוגית, היא בהתאם במחש
תואר שני ב. מועדי ההרשמה לקורסים בפרק זההמפורטים 

  .15.1מפורטים בסעיף 

סטודנטים לתואר שני זכאים להירשם לקורסי השלמה או 
, לקורסים לתואר שני ללא הגבלה של מכסת קורסים לסמסטר

  .בכפוף לעמידה בדרישות ההשלמה ובתנאי הקבלה

או  : טכנולוגיות ומערכות למידה,לתואר שני בחינוך יםסטודנט
בסמסטר  מויירשלתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך 

לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני  הםהראשון ללימודי
להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בקשת  ווהלאה, יוכל

ל פניות הרשמה החורגת ממגבלות אלה, יש להפנות אל הממונה ע
  .יםם הסטודנטמיבתכנית שאליה רשו הסטודנטים

  על החלטה של ועדת הקבלה לתואר שני  ושיערער יםסטודנט
   קבלתה, ובעקבות זאת תתעכב הרשמתם, יהיו מיד עם

, הרשמה מאוחרתמתשלום דמי טיפול ועלויות בגין  יםפטור
לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת התשובה על  נאי שיירשמובת

  הערעור.

ג. הרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודים לתואר שני 
 (למעט בתואר שני במחשבה הביולוגית)

  ,ההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודי תואר שני
לכתיבת עבודה סמינריונית, היא אפשרות בקורסים עם 

בהתאם להנחיות ההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת 
הרשמה  למעט, (15.4.7בסעיף  לימודי תואר ראשון, המפורטות

  לעבודה סמינריונית בתואר שני במחשבה הביולוגית). 
  עבודות  שתיסטודנטים זכאים להירשם בלא תשלום לכתיבת

  סמינריוניות.
  יותר  ואמסטודנטים שיירשמו לעבודה סמינריונית שלישית

(לרבות עבודה חוזרת באותו קורס), ייגבה תשלום בהתאם 
  .3בטבלה  15.5.6למפורט בסעיף 

 הרשמה לעבודה סמינריונית בתואר שני במחשבה הביולוגית ל
  ראו בסעיף הבא. –

מידע והנחיות בנוגע לשינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ראו 
  .15.10.8בסעיף 

  

עבודה סמינריונית במסגרת תואר שני במחשבה הרשמה ל
  הביולוגית

 סמינריונית לעבודה להירשם  םבתכנית רשאי יםסטודנט
לאחר קבלת ציון על המטלה הראשונה בכל אחד  ראשונה

ו ללמוד בסמסטר הראשון מחמשת הקורסים שהחל
 יהיות השנייה דה הסמינריונילעבובתכנית.  ללימודיהם

להירשם לאחר קבלת ציון על המטלה הראשונה בכל  םרשאי
חמשת הקורסים הנותרים שאליהם נרשמו בסמסטר אחד מ

  .השני ללימודיהם
 יםהודעה על הזכאות לכתיבת העבודות תישלח אל הסטודנט 

  לאחר שציוני המטלות הרלוונטיות ייקלטו במחשב.
  ,מיד עם קבלת ההודעה על הזכאות לכתיבת עבודה סמינריונית

ליועץ התכנית כדי לסכם עמו את נושא העבודה  יש לפנות
  ולגיבוש ראשי פרקים.

 מלא יועץ לאחר מתן האישור הסופי לנושא העבודה י  
התכנית את טופס הרישום הייחודי למטרה זו ויעבירו למרכז 

  ההרשמה.
  היא ללא תשלום. הרשמה  האמורותהעבודות  לשתיההרשמה

תהיה כרוכה בתשלום, כמפורט בסעיף ויותר  שלישיתלעבודה 
  .3בטבלה  15.5.6

  שינוי נושא העבודה לאחר ההרשמה ייחשב להחלפת עבודה
ובמקרה כזה יחולו עליו הכללים של החלפת עבודה, כמפורט 

 .15.10.8בסעיף 
  

בסעיף  יםביטול הרשמה לעבודה סמינריונית מפורט הנחיות
15.10.8.  

  (ללא תזה)עבודה מסכמת בתואר שני להרשמה ד. 
  הבא: עבודה מסכמת מבוצע באופןתהליך ההרשמה ל

  
בתכנית לתואר שני  יםאקדמיללימודים  /תיש לפנות ליועץ  .1

  מנת לקבל אישור לנושא העבודה. , עלהנלמדת
לאחר קבלת האישור לנושא העבודה, יש למלא בטופס   .2

  :הפרטים הבאים הרשמה לסטודנט ותיק את
  

 שם קורס קורס

  עבודה מסכמת בתואר שני במדעי המחשב 22999

  מסכמת בתואר שני במחשבה הביולוגיתעבודה  22198

  פרויקט בחינוך  14199
  

בסעיף  3בטבלה (ראו הסכום לתשלום  פרטי התשלום
15.5.6.(  

מיום  מחודשיים לא יאוחרעבודה המסכמת יש להירשם ל  .3
  מתן האישור לנושא העבודה. 

מיום מתן האישור  משנה לא יאוחריש להגיש את העבודה   .4
  בכתב לנושא העבודה המסכמת.

הרלוונטית,  ,במקרים חריגים תאשר הוועדה המחלקתית  .5
לתואר שני את הארכת המועד האחרון להגשת העבודה 

חודשים נוספים. הארכת המועד האחרון כרוכה  שישהב
מן התשלום שנקבע לעבודה מסכמת  50%בתשלום נוסף בסך 

(בהתאם לתשלום עבור עבודה מסכמת התקף במועד 
  התשלום בגין הארכת התקופה).

  
  .15.8סעיף ראו הנחיות לתשלום עבור עבודה מסכמת ל

  
פת מידע והנחיות בנוגע להחלפת נושא עבודה מסכמת, החלל

  .15.10.7סעיף  ראומנחה וביטול הרשמה לעבודה מסכמת, 
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  הרשמה לעבודת תזה בתואר שני
תהליך ההרשמה לעבודת תזה (לסטודנטים שהתקבלו למסלול עם 

  תזה) מבוצע באופן הבא:
  

  יש לפנות ליועץ/ת ללימודים אקדמיים לתואר שני   . 1
ראשוני לנושא עבודת ולראש התכנית על מנת לקבל אישור 

  התזה.
לאחר קבלת אישור בכתב לנושא העבודה, יש למלא את   . 2

  הפרטים הבאים בטופס הרשמה לסטודנט ותיק:
  

  שם קורס  קורס

  עבודת תזה בתואר שני בלימודי דמוקרטיה 12999

 עבודת תזה בתואר שני במדעי המחשב 22998

 עבודת תזה בתואר שני במחשבה הביולוגית 22199

עבודת תזה בתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות   14198

  למידה

  1עבודת תזה בלימודי תרבות 14297

  עבודת תזה במינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך 14194
  

בסעיף  3(ראו הסכום לתשלום בטבלה  פרטי התשלום
15.5.6.(  

מיום  לא יאוחר מחודשייםיש להירשם לכתיבת עבודת התזה   .3
  מתן האישור לנושא העבודה.

מיום מתן  לא יאוחר משנתייםיש להגיש את עבודת התזה   .4
  האישור בכתב לנושא העבודה.

במקרים חריגים תאשר הוועדה המחלקתית הרלוונטית את   . 5
הארכת המועד האחרון להגשת עבודת תזה בשישה חודשים 
ך נוספים. הארכת המועד האחרון כרוכה בתשלום נוסף בס

מן התשלום שנקבע עבור הרשמה לעבודת תזה (בהתאם  50%
לתשלום עבור הרשמה לעבודת תזה התקף במועד התשלום 

  בגין הארכת התקופה).
  

ההנחיות לתשלום עבור הרשמה לעבודת תזה הן כמפורט בסעיף 
15.8.  

  
המידע וההנחיות בנוגע להחלפת נושא עבודת תזה, החלפת מנחה 

  .15.10.7תזה, מפורטים בסעיף וביטול הרשמה לעבודת 

 הרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ה. 
שכר הלימוד לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית לשנת תשע"ו, 

  ש"ח. 14,001הינו שכר לימוד שנתי בסך 

לסכום זה יש להוסיף את התשלומים הבאים: דמי אבטחה 
 –פעמי) - ש"ח, ותשלום עבור תעודת סטודנט (חד 410 –שנתיים 

  ש"ח.    21

שכר הלימוד השנתי אינו כולל תשלומים אחרים, כגון: דמי טיפול 
  ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי שירותי רווחה.

  מידע מפורט מפורסם באתר התכנית בכתובת: 
http://www.openu.ac.il/academic/Education_Psychology/social-
psychology/  

  

  שכר לימוד ותשלומים אחרים  15.5

  כללי –שכר לימוד   15.5.1
ר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה כפוף להנחיות המועצה שכ

  להשכלה גבוהה.

נפרד ב רסקולכל  משלמים שכר לימודבאוניברסיטה הפתוחה 
 שכר הלימוד לתכנית לימודים מובניתנפרד. ב סטרסמובכל 

שכר הלימוד שכר לימוד שנתי. הוא לתואר ראשון  קבוצתית
וא שכר לימוד מצטבר ואחיד ראשון ה לקורסים האקדמיים לתואר

שכר לימוד לתואר שני מפורט בתקנון לימודים ל(שמ"א). 
  ).13.1והרשמה לתואר שני (סעיף 

מרכיבי התשלום  כלן של רק תשלום מלא ותקיבהרשמה לקורס, 
יאפשר משלוח של חומר הלימוד, קבלת  יםהנדרש מהסטודנט

  שירותי למידה ולמידה בפועל.

מתפרסם בהמשך ש), 2016(א וע"תשלסמסטר סתיו שכר הלימוד 
 15- ב שפורסם דצמברפי מדד חודש  פרק זה, חושב, בין השאר, על

, ולפי קצב האינפלציה המשוער לשנה זו. 2015 ינוארב
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את שכר 

, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית ותשלומים אחרים הלימוד
  המדד.

ות שכר הלימוד לסמסטר סתיו אבלמפורטות ט 15.5.6בסעיף 
) 2016(ב וע"ירוט שכר הלימוד לסמסטר אביב תש). פ2016א( וע"תש
בחוברת העדכונים פרסם ת) מ2016(ג וע"סמסטר קיץ תשול

  .ובאתר האוניברסיטה הפתוחה הסמסטריאלית

חויבות לתשלום מלוא שכר הלימוד היא ליום ההרשמה. המ
האפשרות לחלק את שכר הלימוד לתשלומים אינה גורעת 
מהמחויבות לתשלום מלוא שכר הלימוד. כל הסדרי התשלומים 

  והאשראי כפופים לאמור לעיל.

כל תשלום אחר באו  עמידה בתשלומי שכר הלימוד- אי
ידי כל גורם  , או עליםידי הסטודנט לאוניברסיטה הפתוחה, על
, תגרום להפסקת שירותי הלמידה םאחר שהתחייב לשלם עבור

לרבות משלוח חומר לימוד, משלוח עזרי לימוד, בדיקת  ,לסטודנט
 ועוזאת מבלי לפג, מטלות ומבחנים, שירותי ספרייה ותעודות

בזכות האוניברסיטה הפתוחה לתבוע את החוב הכספי. 
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לזקוף כל 

לזכות חוב או חיוב שטרם שולם, לפי  יםסטודנטהתשלום של 
  שיקול דעתה.

האוניברסיטה הפתוחה זכאית ורשאית לפי שיקול  נוסף על כך,
לא  יםנטזמתה הרשמה ללימודים, אם הסטודודעתה לבטל בי

כזה (גם אם יהיה שחוב כספי לאוניברסיטה. ביטול  והסדיר
ביטול הרשמה  להנחיות) יהיה בהתאם יםזמת הסטודנטובי

המפורטים בפרק זה ובנוסף לכך יקוזז מההחזר הכספי ערכו של 
  החוב שלא שולם.

_____________________________________________________  
  
בלימודי תרבות הקבלה למסלול עם תזה בתכנית לתואר שני   1

מתבצעת לאחר אישור הצעת המחקר. ההרשמה לעבודת תזה 
עדת התזה של ותתבצע לאחר קבלת אישור על הצעת המחקר מו

 התכנית. 
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תשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר  בהם שבמקרים 
 יםידי הסטודנט הקשור להרשמה, לא יוסדרו במלואם על

לכל היותר, מתאריך היווצרות החוב, תוך ארבעה שבועות, 
 םטר (הקרוב מביניהם), תבוטל הרשמתאו עד תחילת הסמס

 15.10ביטול הרשמה המפורטים בסעיף  להנחיותבהתאם 
 ושהחליט ים. התשלום שיידרש מסטודנט15.10.4ובסעיף 

להירשם מחדש לקורס שבוטל, יהיה בהתאם למקובל במועד 
באמצעות כרטיס  םמימהמשלההרשמה החדשה. כמו כן, 

אשראי, בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, ייגבה 
 התשלום בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה.

  ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד החלטות  15.5.2
  

האוניברסיטה הפתוחה מיישמת את החלטות ועדת וינוגרד על 
הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון, בכפוף לקבלת 
מימון הפחתת שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. החל 

צברו שלתואר ראשון  ים), סטודנט2012מסמסטר סתיו תשע"ב (א
 .שכר לימוד מופחת מו, ישלויותרנקודות זכות  18 םביום הרשמת

 מוישל נקודות זכות, 18 וצבר טרם םשביום הרשמת יםסטודנט
וכמפורט וינוגרד, ועדת  , בהתאם להחלטות שכר לימוד מלא

 .15.5.6ות שכר לימוד בסעיף אבטבל

הפחתת וינוגרד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או קורסי 
  השלמה לתואר שני.

  
  שימו לב,

ההפחתה חלה על שכר הלימוד בלבד. לפיכך, חישוב גובה   א.
לשכר  נוגעהתשלום או ההחזר הכספי בגין הפחתת וינוגרד 

תשלום אחרים, שאינם שכר הלימוד בלבד ואינו כולל רכיבי 
בסעיף שכר לימוד ותשלומים  3טבלה לימוד, (כמפורט ב

  אחרים).
נקודות זכות, יילקחו  18לצורך עמידה במכסת המינימום של   ב.

ידי  על יםנטבחשבון גם נקודות זכות שהוכרו לסטוד
האוניברסיטה הפתוחה בגין לימודים קודמים במוסדות 
מתוקצבים ומוכרים להשכלה גבוהה, ובגין נקודות זכות עבור 
קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות, באישור מראש 

  ובכתב מטעם האוניברסיטה הפתוחה.
סטודנטים שביום הרשמתם עמדו בדרישה למכסת המינימום   ג.

  זכות, ישלמו שכר לימוד מופחת.נקודות  18של 
 18לסטודנטים ששילמו שכר לימוד מלא ולאחר מכן צברו   ד.

נקודות זכות, יבוצע באופן שוטף החזר כספי רטרואקטיבי, 
בהתאם להחלטות וינוגרד על הפחתת שכר לימוד. ההחזר 
יבוצע עבור כל ההרשמות לקורסים אקדמיים (המקנים 

אר ראשון באוניברסיטה נקודות זכות) הנלמדים לקראת תו
) ועד סמסטר 2005הפתוחה, החל מסמסטר הסתיו תשס"ה (א

ההחזר. ההחזר יבוצע בגין כל קורס ששולם עבורו שכר לימוד, 
בהם וקורסים שבתהליך  ונכשל יםכולל קורסים שהסטודנט

 לימוד.
. לסטודנטים יםההחזרים יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט  ה.

פתוחה התחייבות לתשלום של שהעבירו לאוניברסיטה ה
מקום עבודה או גורם אחר ולסטודנטים ששילמו באמצעות 
המחאה מהפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים, יועבר 
ההחזר ישירות לגורם המשלם או לחשבון הפיקדון בקרן, 

  בהתאמה. 

  החזרים כספיים  15.5.3
פרטי את להזין  יםסטודנטהעל לצורך קבלת החזרי שכר לימוד 

. יש לבדוק את הפרטים "פוהא-באמצעות קול הםשלבנק החשבון 
לא ניתן לבצע החזר כספי ולעדכנם במידת הצורך.  ,מדי סמסטר

באמצעות המחאה. מטעמי בטיחות, אפשר למסור את פרטי 
וך הזנת הקוד האישי או , תבדבלהאו"פ - החשבון באמצעות קול

בעת ההרשמה (רק  לסטודנט חדשהרשמה בקשת באמצעות טופס 
הראשונה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה). כל עוד פרטי 
החשבון אינם מוזנים במחשב האוניברסיטה הפתוחה, לא יבוצע 

עד  יםההחזר הכספי וסכום ההחזר יישמר לזכות הסטודנט
עיכוב בהזנת פרטי החשבון האו"פ. - יוזנו בקולשפרטי החשבון 
אחר הזנת פרטי החזר הכספי, שיבוצע רק לב יגרום לעיכוב
 על .בלבד המקוריהאו"פ ויהיה בגובה הסכום - החשבון בקול

להזין את פרטי  יםלסטודנטמנת להימנע ממצב כזה, מומלץ 
. במקרים חריגים ההרשמה ללימודיםמיד עם חשבון הבנק 

במיוחד יש למלא בקשה מיוחדת, ובכתב, לקבלת החזר בהמחאה. 
 ויחויב יםוהסטודנטאם הבקשה תאושר, יבוצע ההחזר בהמחאה 

לשלם עמלת טיפול מיוחדת. אם האוניברסיטה הפתוחה תעביר 
בטעות או שלא  יםסכום כסף כלשהו לחשבון הבנק של הסטודנט

  להחזיר סכום זה לאוניברסיטה הפתוחה. הםכדין, יהיה עלי

סטודנטים שהעבירו לאוניברסיטה הפתוחה התחייבות לתשלום של ל
באמצעות ולסטודנטים ששילמו  מקום עבודה או של גורם אחר

הפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים, יועבר ההחזר ישירות 
  ן, בהתאמה.רלגורם המשלם או לחשבון הפיקדון בק

  שיטת שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"א)  15.5.4

  כללי
 על רק יטת שמ"א הנהוגה באוניברסיטה הפתוחה חלה ש

  1.נקודות זכותהמקנים ראשון לתואר  קורסים אקדמיים
 היו נהוגות שלוש שיטות 2015עד לסמסטר אביב תשע"ה (ב ,(

שמ"א: שמ"א תשנ"ג, שמ"א תשנ"ו ושמ"א תשס"ו. החל 
), אוחדו שלוש שיטות שמ"א. 2015מסמסטר אביב תשע"ה (ב

שיטת שמ"א תשס"ו מחליפה את שיטות שמ"א תשנ"ג ותשנ"ו 
  ובאה במקומן.

  תשס"ו – שיטת שמ"א
הפתוחה, שכר הלימוד לתואר ראשון מחולק באופן באוניברסיטה 
קורסים בהנדסה),  27קורסים בהנחיה רגילה ( 20שווה על פני 

בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה. לאחר השלמת 
הדרישות האקדמיות לתואר, ייבדק מאזן התשלומים המצטבר 

במסגרת שיטת שמ"א. אם תכנית מסוימת  יםשל הסטודנט
קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים  20-תר מלתואר כוללת יו

 1ללא תשלום שכר לימוד, בכפוף לתנאים המפורטים בנספח 
  ). אם התכנית כוללת פחות שיטות שכר לימוד מצטבר ואחיד(
ום הינו שכר קורסים לתואר, שכר הלימוד הנדרש לתשל 20-מ

  להשכלה גבוהה. המועצהידי  לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על
  

_____________________________________________________   
  חלים על קורסים לתואר ראשון  אינםא. כללי שיטת שמ"א   1

  נלמדים במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני ועל ש       
  נלמדים במסגרת לימודים לתואר ראשון.שקורסי תואר שני        

יישומי מחשב ), הקורס 2013החל מסמסטר סתיו תשע"ג (א  ב. 
, מקנה יחידת שכר לימוד במאזן שמ"א, )20127מתקדמים (

  הקורס.לימוד  בהן חלה חובת שבתכניות הלימודים 
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 כאן מובא כמידע בלבד, ובמקרה של ספק או סתירה  אמורהל כ
שיטת חישוב שמ"א, זה המפורט  יהיה הנוסח המחייב של

בתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, בנוסחו 
  המעודכן ביותר, כפי שיהיה מעת לעת.

 ברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את יאונה
  כללי שיטת שמ"א ו/או חלותם, או כל חלק מהם בכל עת.

  ובתקנון כללי שיטת שמ"א המפורטים בהנחיות הרשמה אלו
שכר הלימוד של אוניברסיטה הפתוחה, אינם חלים על לימודי 

  ההשלמה בחשבונאות (לימודי שנה רביעית).

 1למידע מפורט בנושא שיטת שמ"א יש לקרוא בעיון את נספח 
  .145עמוד ב ""א)שיטת שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"

  םתשלומים אחרי  15.5.5
  מהתשלומים הנלווים לשכר לימוד: חלקלהלן הבהרות נדרשות על 

  דמי הרשמה לסטודנט חדש ולסטודנט מחדש הרשמה
  אוניברסיטה הפתוחה לימודים בל על סטודנטים שנרשמים

  1בפעם הראשונה לשלם דמי הרשמה לסטודנט חדש.
 אחר הפסקת ל הםאת לימודי יםשמחדש על סטודנטים

  מדמי ההרשמה.  50%לימודים, לשלם 
שהסמסטר האחרון סטודנטים  וייחשב הרשמה" י"מחדשל

 הוא כמפורט להלן: םלהרשמת

 סמסטר אחרון ללימודים סמסטר ההרשמה
)2014(אד"עתשסתיו)2016(אוע"סתיו תש
 )2014(גד"תשעקיץ )2016(בוע"אביב תש
 )2015(אהתשע"סתיו )2016(גוע"קיץ תש

  
ודאות מהו הסמסטר האחרון שבו נרשמו לברר בו המעוניינים

 :אל מוקד הפניות והמידע, בטלפון לאוניברסיטה הפתוחה, יפנו
09-7782222.  

 72 ההרשמה צברואשר בעת חידוש לתואר ראשון  יםסטודנט 
   לפטור מתשלום דמי מחדש הרשמה. םזכאי ויהי קודות זכות,נ
  15.5.6בסעיף  3הסכומים לתשלום מפורטים בטבלה.  
  יש לשלם את דמי ההרשמה ביחד עם שכר הלימוד. תשלום דמי

  ההרשמה בלבד אינו בגדר הרשמה ללימודים.
 זמת ואו בי הנרשםזמת ואם תבוטל ההרשמה (בי

האוניברסיטה) דמי ההרשמה לא יוחזרו, שכן הם נגבו בגין 
  על.הליך הרשמה או חידוש שבוצע בפו

 יםדמי הגשת מועמדות לתואר שני, פטור מוששיל יםסטודנט 
לקורס  מויירשכש, מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש

 הראשון.

  ועלויות בגין הרשמה מאוחרתדמי טיפול 
 המאוחרתנרשמים בתקופת ההרשמה על סטודנטים ש   

לווים ותשלומים אחרים הנ לשלם, נוסף לשכר הלימוד
דמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה  להרשמה לקורס, גם

בעבור כל הקורסים  פעם אחתהמאוחרת. תשלום זה ישולם 
ם אליהם בתקופת ההרשמה המאוחרת מינרש יםשהסטודנט

  באותו סמסטר.
 15.1סעיף ראו פירוט תקופות ההרשמה ל.  
 טבלה ראו סכום דמי הטיפול והעלויות בגין הרשמה מאוחרת ל

  .15.5.6בסעיף  3

 סטודנטיםמלויות בגין הרשמה מאוחרת ייגבו גם דמי טיפול וע 
מתשלום שכר לימוד (בגין מלגה, בגין זכאות שמ"א,  יםשפטור

  וכיו"ב).
 ולאחר מכן בתקופת ההרשמה המאוחרת ים שנרשמוסטודנטל ,

לסמסטר הבא, לא יוחזרו דמי  תםרשמהלהעביר את  ביקשו
  .ההרשמה המאוחרתבגין  מוטיפול והעלויות ששילה

  דמי הטיפול והעלויות בגין  ,של ביטול הרשמהבמקרה
, שכן הם נגבים בגין הליך אינם מוחזרים המאוחרתהרשמה ה

 ההרשמה שבוצע בפועל.
 וביטלשבתקופת ההרשמה הסדירה,  מושנרש יםסטודנט 

שוב לאותו הקורס באותו  מובקורס ולאחר מכן יירש םהרשמת
מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה  יםפטור והסמסטר, יהי

כמו כן יוחזרו דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול  מאוחרת.
  ההרשמה.

  הקודם,  בסמסטר ו בונכשלשלקורס  םמישנרש יםסטודנט
בתנאי  שמה מאוחרת,פטור מדמי טיפול ועלויות בגין הריקבלו 
לכל המאוחר ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה על  מושיירש

 נה.ציון הבחי
 בהצלחה בבחינת הפטור ביישומי  וולא עמד נושנבח יםסטודנט

המחשב, יוכל להירשם לקורס יישומי המחשב בסמסטר העוקב 
בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי  ללא תשלום דמי טיפול ועלויות

מיד עם הפקת ההודעה על הציון ולא יאוחר  מושיירש
ב כמו כן, במקביל להרשמה יש לשלוח בקשה בכת משבועיים.

למרכז ההרשמה לקבלת הפטור מתשלום דמי טיפול ועלויות 
  בגין ההרשמה המאוחרת.

 שירות  עקב , במועדי ההרשמה הסדירה מולא נרשש יםסטודנט
פטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה יקבלו  פעיל מילואים
 שחרורהלא יאוחר משבוע לאחר  מובתנאי שיירש ,מאוחרת

 שירותהעל  ממוחשבהמילואים ובכפוף להצגת אישור שירות מ
  מקצין העיר.

  הנחיה מוגברתתוספת עבור 
(ראו הסבר מפורט  מפגשי הנחיה מתקיימים בשתי מתכונות

  :)4.5.3בסעיף 
  מפגשי הנחיה במהלך  7-5 מתקיימים בדרך כלל –הנחיה רגילה

  הקורס.
  מפגשי הנחיה  13-8 מתקיימים בדרך כלל –הנחיה מוגברת

  במהלך הקורס.

ההשתתפות בקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת מותנית 
  ).15.5.6בסעיף  1בתשלום תוספת עבור הנחיה מוגברת (ראו בטבלה 

לעבור מקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה  יםמבקשש יםסטודנט
בתוספת  מוד במתכונת של הנחיה רגילה יזוכומוגברת לקבוצת לי

תתקבל במרכז הרשמה  ההנחיה המוגברת רק אם בקשתם עבור
, עד סוף השבוע מושל האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרש

  השלישי של הסמסטר.

  

  

  

  
_____________________________________________________   

דמי הרשמה  מים בהרשמה מקוונת ישלמונרשש יםחדש יםסטודנט  1
  .15.5.6, בסעיף 3מופחתים, כמפורט בטבלה 
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  דמי אבטחה
לשכר הלימוד של כל קורס יש להוסיף דמי אבטחה (הסכום 

  ).15.5.6בסעיף  3מפורט בטבלה 

ותואר לתואר ראשון בוצתית קבהרשמה לתכנית לימודים מובנית 
(הסכום  יש לשלם דמי אבטחה שנתייםשני בפסיכולוגיה חברתית 

  ).15.5.6בסעיף  3מפורט בטבלה 

גילום החלק של הסטודנטים בהוצאות  הםדמי האבטחה 
אוניברסיטה בגין קיום והפעלת מערכת שלמה של אבטחת ה

כזי לימוד, מתקני האוניברסיטה (קמפוס, מחסנים, ספרייה, מר
  מרכזי בחינה, וכיו"ב).

האוניברסיטה הפתוחה מחלקת את הוצאות האבטחה בין כלל 
כל  דיי עלהסטודנטים (נשיאה בנטל הכספי באופן יחסי שווה 

  הסטודנטים), ללא קשר לשימוש במתקנים בפועל.

  דמי הגשת מועמדות ללימודי תואר שני
  הגשת מועמדות ללימודי תואר שני כרוכה בתשלום של דמי

  ).15.5.6בסעיף  3טבלה ראו סכום לתשלום להגשת מועמדות (
 בלבד מדמי הגשת המועמדות: 50%לשלם  םזכאי  

הוגשה  שבקשת מועמדותםאוניברסיטה הפתוחה ה יבוגר  .1
  עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.

באחד  ובאוניברסיטה הפתוחה שלמד יםותיק יםסטודנט  .2
       מהסמסטרים המפורטים להלן:

 סמסטר לימודים קודם סמסטר הגשת המועמדות 
   / 2015א / 2014ג / 2014ב)2016(א וע"סתיו תש

2015ג/2015ב
  2016א /2015ג/2015ב/2015א )2016(בוע"אביב תש

  

 בשום מקרה דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים.  
  הפיקדון הגשת המועמדות גם באמצעות אפשר לשלם את דמי

  בקרן לקליטת חיילים משוחררים.
  עבור כל הגשת מועמדות (לתואר נוסף, או פעם נוספת לאחר

  קבלת תשובה שלילית), ייגבו מחדש דמי הגשת מועמדות.
 יםמועמדות לתואר שני, פטור דמי הגשת מוששיל יםסטודנט 

לקורס  מובתנאי שירשדמי הרשמה לסטודנט חדש, מתשלום 
  .ללימודים מועמדות ובו הגיששהראשון בסמסטר 

 מועמדות לאחר  ושהגיש יםדמי הגשת מועמדות של סטודנט
סיום מועדי הגשת מועמדות (כפי שאלה מתפרסמים בסעיף 

התעריף  פי עלתקופת המועמדות הבאה ) ייגבו ב15.4.19
   שייקבע באותו סמסטר.

  רותי רווחהישדמי 
רווחה" הם התשלום עבור שירותי רווחה והטבות שירותי "דמי 

ידי האוניברסיטה  ועל ידי אגודת הסטודנטים שונות שניתנים על
  .הסטודנטים דיקנט – 20 . לפרטים ראו פרק הפתוחה

תשלום רשות. תשלום זה הינו תשלום עבור שירותי רווחה הוא 
אחיד וייגבה פעם אחת בכל שנה מכל סטודנט שיירשם לקורס/ים 

 בסמסטר סתיו ו/או סמסטר אביב.

שירותי  יםתשלום ימנע מהסטודנט- תשלום זה אינו חובה, אך אי
רווחה, כפי שמפורט באתר אגודת הסטודנטים וכן באתר דיקנט 

  הסטודנטים.

לשלם עבור שירותי רווחה,  ניםמעוניי םשאינ יםסטודנט
את  .להצהיר ויתור על שימוש בשירותי רווחה יםמתבקש

או דרך מוקד הפניות  ,במערכת שאילתאההצהרה יש להזין 
עם ביצוע ההרשמה  והמידע (בדואר אלקטרוני או טלפונית)

, ולא יאוחר מוהראשון בשנת הלימודים שאליו נרש לקורס
  מיום ההרשמה.  משבועיים

ד זה לא ניתן יהיה למלא הצהרת ויתור על שימוש לאחר מוע
  בתשלום דמי רווחה.  ויחויב יםבשירותי רווחה והסטודנט

  

  

 



  

  

  

 . הרשמה15
 

97 
 

 
 

מה
רש

ה
 

  )2016(א וע"תשמסטר סתיו סר לימוד ותשלומים אחרים לשכות אטבל  15.5.6
ולפי קצב האינפלציה המשוער לשנה זו.  2015 בינואר 15- שהתפרסם ב דצמברפי מדד חודש  , עלהיתרשכר הלימוד מחושב, בין   .1

, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית ותשלומים אחרים האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את שכר הלימוד
  המדד. 

  מרכיבי התשלום:  .2
, דמי אבטחה), באפשרות זאת שבחרו למי( הנחיה מוגברת עבורתוספת , שכר לימודלכל קורס: ישלמו בגין הרשמה  הנרשמיםכל 

  נרשמים הלומדים בחו"ל ישלמו גם תוספת חו"ל.
תשלום עבור תעודת ישלמו בעת הרשמתם לקורס הראשון גם:  ,החדשים וסטודנטים ותיקים שלא שילמו בעבר כל הנרשמים

  .סטודנט
  .דמי הרשמהישלמו בעת הרשמתם גם:  מחדשי הרשמה נרשמיםחדשים או   נרשמים

 15.1(ראו הסבר בסעיף  דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרתישלמו בעת הרשמתם גם:  חר תום ההרשמה הסדירהנרשמים לאה
  ).15.5.5ובסעיף 

  בהמשך. 3-1ות אבטבל מרכיבי התשלום הנ"ל והסכומים לתשלום מפורטים
פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים אזרחי חו"ל (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודנטים ישראלים  לע  .3

ין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, בחלקי במסגרת הסכמי שכר מימון מקבלים מימון מלא או ש
שכר הלימוד המפורט להלן. כלל זה אינו חל על מ 25%- ב גבוהר לימוד שכ עבור קורסים אקדמייםישלמו  –ממשלתי, ציבורי או אחר 

מושבים שיתופיים, שהקיבוץ או המושב משלמים עבורם את שכר הלימוד, על סטודנטים חברי סטודנטים שהם חברי קיבוצים או 
תשלום  ם מימון מבית ספרם.מקבליששמקבלים מלגה מ"מינהל הסטודנטים" במשרד לקליטת עלייה ועל סטודנטים תלמידי תיכון 

  אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל. כזובאמצעות התחייבות 
4.   של תואר שנישכר לימוד  ,שניכחלק מלימודי תואר  שאושרו להם ראשוןעבור קורסים מתואר  ישלמו לתואר שני יםסטודנט.    

 שכר לימוד של תואר ראשון, ראשוןכחלק מלימודי תואר  שאושרו להם שניעבור קורסים מתואר  ישלמו לתואר ראשון יםסטודנט.  
   .2009חלו לימודיהם לתואר שני החל מסמסטר אהלסטודנטים ש  –השלמה לשכר לימוד מינימלי לתואר שני   .5

  יםיחידות שכר לימוד. סטודנט 12שכר לימוד מינימלי של  לפחותקבלת תואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום 
  .לימוד, גם אם סיימו את לימודיהםבהשלמת שכר  ויחויב את מלוא שכר הלימוד לתואר, מוזכאות לתואר וטרם שילל הבקש ויגישש

 ,1, טרום בסיסי א+ב1, בסיסי1ם לקורס אנגלית: מתקדמים אמילקראת תואר ראשון, הנרש יםלומד ים שאינםמצהירשם מינרש  .6
וניברסיטה הפתוחה (ראו הסבר בסעיף של הא יםבקריטריונים של סטודנט יםעומד הםשכר לימוד של סטודנט חיצוני, גם אם  ישלמו

15.4.10.(   
האוניברסיטה הפתוחה מיישמת את החלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון, בכפוף לקבלת מימון   .7

  .15.5.2חתת שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. למידע מפורט ראו סעיף הפ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________   
  .88) שונו שמות הקורסים באנגלית, ראו עמ' 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א  1
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  לתשומת לב!
 , ישלמוויותרנקודות זכות  18ו צבר הרשמתםביום שלתואר ראשון,  יםסטודנט), 2012החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א

שביום לתואר ראשון  ים. סטודנטמקנה נקודות זכותשלקורס אקדמי לתואר ראשון  בהרשמתם שכר לימוד מופחת
 , בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימודשכר לימוד מלא נקודות זכות, ישלמו 18ו טרם צבר הרשמתם

קורסי השלמה לתואר שני. על אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או  שכר הלימודהפחתת  .לסטודנטים לתואר ראשון
לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר לתואר ראשון נרשמים לקורסים אקדמיים סטודנטים שעל 

  . )15.5.2ות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה (ראו מידע מפורט בסעיף אבהתאם למפורט בטבלהלימוד 
  

      1ד לקורסים לתואר ראשון ולתואר שנישכר לימו: 1.1טבלה 

סוג הקורס
  
  
  

  סוג התשלום

  )בש"ח(תשלוםהסכום ל
  7ראשון תוארלורס ק

ורס ק
 לתואר שני

שכר לימוד 
לסטודנט  מלא

  שטרם צבר 
 נ"ז18

שכר לימוד 
 מופחת

לסטודנט 
 נ"ז18שצבר

  2,334 1,554 2,100 נחיה רגילהבהכר לימוד לקורסש
  – 284 284 2חיה מוגברתהנעבורוספתת
  – 1,838 2,384 נחיה מוגברתהבכר לימוד לקורסש
  2,101 1,399 1,890 5ולמשרת/מסיים שירות לאומימשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם לנחיה רגילהבהכר לימוד לקורסש
שירות  /מסייםולמשרת םלוח ירות חובה שאינוש /מסייםמשרתל נחיה מוגברתהבכר לימוד לקורס ש

 5לאומי
2,174  1,683  –  

  1,167 777 1,050 5םלוח /מסיים שירות חובה שהואמשרתלנחיה רגילהבהכר לימוד לקורסש
  – 1,061 1,334 5םלוח/מסיים שירות חובה שהואמשרתל,מוגברתנחיההבכר לימוד לקורסש
  1,167 777 1,050 6נחיה רגילההביה יאליו בפעם השננרשםהסטודנטשורס הראשוןהקכר לימוד עבורש
  – 1,061 1,334 6נחיה מוגברתהביה יבפעם השנשהסטודנט נרשם אליוורס הראשוןהקכר לימוד עבורש
  1,867 1,243 1,680 6הנחיה רגילהביה יבפעם השנשהסטודנט נרשם אליו קורס נוסףכלכר לימוד עבורש
  – 1,527 1,964 6נחיה מוגברתהביה יאליו בפעם השננרשםהסטודנטשקורס נוסףכלכר לימוד עבורש
  

      לימוד לקורסי אנגלית שכר : 1.2טבלה 

סוג הקורס                                       
  

 התשלוםסוג

 )הסכום לתשלום (בש"ח

מתקדמים א 
  )B(רמה 

  בסיסי
  )C(רמה 

טרום 
  בסיסי ב

  )D(רמה 

טרום 
  8בסיסי א

  )E(רמה 

 31,481  נחיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש

)2,481(4  

31,831  
)2,831(4 

32,100  
)3,100(4 

32,800  
)3,800(4  

  – – 284 284 2תוספת עבור הנחיה מוגברת
 31,765  בהנחיה מוגברתכר לימוד לקורס ש

)2,765(4 

32,115  
)3,115(4 

–  –  

משרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם לנחיה רגילה בהכר לימוד לקורס ש
 5ולמשרת/מסיים שירות לאומי

31,481  
)2,233(4 

31,831  
)2,548(4 

32,100  
)2,790(4 

32,800  
)3,420(4  

חובה שאינו לוחם משרת/מסיים שירות ל בהנחיה מוגברתכר לימוד לקורס ש
 5ולמשרת/מסיים שירות לאומי

31,765  
)2,517(4 

32,115  
)2,832(4 

–  –  

  2,800 2,100 1,831 1,481 5משרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחםלנחיה רגילהבהכר לימוד לקורסש
  – – 2,115 1,765 5משרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחםל,נחיה מוגברתהבכר לימוד לקורסש
  2,800 2,100 1,831 1,481 6נחיה רגילההבהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה שורס הראשוןהקכר לימוד עבורש
  – – 2,115 1,765 6נחיה מוגברתהבשהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה ורס הראשוןהקכר לימוד עבורש
  31,481  6רגילההנחיה בשהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה קורס נוסף כלכר לימוד עבור ש

)1,985(4 

31,831  
)2,265(4 

32,100  
)2,480(4 

32,800  
)3,040(4  

  31,765  6נחיה מוגברתהבהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה ש קורס נוסף כלכר לימוד עבור ש
)2,269(4 

32,115  
)2,549(4 

–  –  

  
  ).15.5.5(הסבר מפורט ראו בסעיף  3דמי אבטחה כמפורט בהמשך בטבלה  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ."חש 636לומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה שסטודנטים 
_____________________________________________________   

  .בעמוד הבא 2המפורטים בטבלה  למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים  1
  חלק משכר הלימוד. אינוהנחיה מוגברת  עבורתשלום ה  2
  .15.4.10כמפורט בסעיף  ,שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה  3
  .יםחיצוני יםשכר לימוד לסטודנט  4
  .15.6.5בכפוף להנחיות שבסעיף   5
  .15.4.12ראו הסבר בסעיף   6
  .מתקדמים ב :אנגליתכולל הקורס   7
  .טרום בסיסי בהינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס  טרום בסיסי אקורס   8



  

  

  

 . הרשמה15
 

99 
 

 
 

מה
רש

ה
 

  1ספציפייםכר לימוד לקורסים ש: 2טבלה 
  

  הסכום לתשלום (בש"ח)  ורסהקשם 

  1,485  )95001סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (

  2,868   )91410מעשית בפסיכולוגיה (בעבודה התנסות 

  21,050   )20293רגילות (השלמה למשוואות דיפרנציאליות 

)777(3  

  1,050  )20492השלמות בחשבון אינטגרלי (

  2,100  4)91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (

  1,050  )91416אלגברה לינארית ( –מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים 

  2,100  )55165( פרקטיקום בהוראת האזרחות

  2,100  )55473סמינר דידקטי באזרחות (

  2,100  )55468(בהוראת מדעי המחשב פרקטיקום 

  2,100      )55475(סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב 

  2,100  )55466( פרקטיקום בהוראת מדעי החברה

  2,100      )55472( סמינר דידקטי במדעי החברה

  2,100  )55158( בהוראת הפסיכולוגיהפרקטיקום 

  2,100  )55469( סמינר דידקטי בפסיכולוגיה

  2,100  )55167מתודולוגיה של הוראת ספרות (

  2,100  )55155מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (

  2,100  )55169מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (

  2,100  4)91428סדנת גישור ידע באנגלית (

  24,200  5)10923פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול (

)3,654(3  

  3,150  4)91440( "הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"פטור בקורס הכנה לבחינת 

  1,890  4)91462עברית כשפה שנייה (

  3,163  4)91465יסודות הערבית הספרותית א (

  3,163  4)91468יסודות הערבית הספרותית ג (
  
  ).15.5.5(הסבר מפורט ראו בסעיף  3דמי אבטחה כמפורט בהמשך בטבלה  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ."חש 636לומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה שסטודנטים 

  רות:הע
למלגת עידוד בכפוף  םשירות לאומי, זכאי מי, או מסיייםמשוחרר יםבשירות לאומי, או חייל יםבשירות חובה או משרת יםיילח  .א

  .15.6.5להנחיות בסעיף 
  .15.4.12לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לאחד מהקורסים  םמינרשה  .ב

  

  

  

_____________________________________________________   
ההנחיה  עבורתשלום שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת   1

  המוגברת.
  נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד. 18 ושטרם צבר יםשכר לימוד לסטודנט  2
  נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד. 18 ושצבר יםשכר לימוד לסטודנט  3
  .עבור ההנחיה המוגברתתוספת , ן בטבלהלשכר הלימוד המצויהקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף   4
  .להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד אין אפשרותקורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א.   5
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   םשלומים אחרית: 3טבלה 
  

  (בש"ח) לתשלום הסכום  ג התשלוםסו
 398 בהרשמה באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללה1י הרשמה לסטודנט חדשדמ

 338 דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת

   199  1י הרשמה לסטודנט המחדש הרשמהמד

 398 2י הגשת מועמדות לתואר שנימד

 284 תוספת עבור הנחיה מוגברת

   362  3הרשמה מאוחרת י טיפול ועלויות בגיןמד

 21 4סטודנטתשלום עבור תעודת

 21 תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית

  62  5בגין כל קורסי אבטחה מד

 410 6דמי אבטחה שנתיים

  255 7תוספת קיץ בגין כל קורס

  636  תוספת חו"ל בגין כל קורס

 119 8דמי שירותי רווחה

 326 י טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורסמד

   376  שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמהתשלום בגין חומר לימוד 

 218 9)14195, 14196,14197,12997,14298תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (

  4,668 ודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שניבתשלום עבור ע

   1,050  תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)

  1,167 או יותר (בתואר שני)שלישיתתשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית

 525 תשלום מיוחד עבור הרשמה/כתיבה/הגשה של עבודה סמינריונית באיחור

  326  לום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי)שת

 21 10הרשמה ותשלום שכר לימודלום עבור אישור בעברית או באנגלית עלשת

 21 10לום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנטשת

  70  10הרשמה ותשלום שכר לימוד לבעברית או באנגלית ע מיוחדלום עבור אישור שת

 21 11תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים

 70  11בעברית או באנגלית על לימודיםמיוחדתשלום עבור אישור

  26  עמלת טיפול מיוחדת בגין החזר כספי בהמחאה

 21   תשלום עבור צילום מחברת בחינה וקבלתו באמצעות דואר ישראל

 5 וקבלתו באמצעות דואר אלקטרוניסרוקהתשלום עבור צילום מחברת בחינה
  
  

   המשך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

_____________________________________________________   
 .15.5.5ראו הסבר בסעיף   1
מהסכום המצוין, בכפוף למגבלות המפורטות בפרק  50%. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה, ובוגריה, ישלמו 15.5.5ראו הסבר בסעיף   2

  .15.5.5הגשת מועמדות בסעיף 
  .15.5.5. פרטים נוספים בסעיף 15.1הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף   3
הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים. יש להוסיף סכום זה לתשלום עבור הקורס הראשון  כלתשלום זה חל על   4

  אליו נרשמים.
  ). 15.5.5(ראו הסבר בסעיף  כל קורסיש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור   5
  .תואר שני בפסיכולוגיה חברתיתלו לתואר ראשוןקבוצתית תשלום זה חל על הנרשמים לתכנית לימודים מובנית   6
  . אם יחול שינוי תצורף הודעה מתאימה לחומר ההרשמה.)2016גקיץ תשע"ו (תחילת ההרשמה לסמסטר וייתכן שישתנה בסכום זה אינו סופי   7
  .15.5.5ראו הסבר בסעיף   8
  .לבחינות אלהלבטל הרשמה  אין אפשרות  9

  תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.ניתן להפיק ללא   10
  ניתן להפיק אישור מצב לימודים ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.  11
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  ם (המשך)שלומים אחרית: 3טבלה 
 

  (בש"ח) לתשלום הסכום  ג התשלוםסו  
   תשלומים עבור בחינות מיוחדות

 174 1בחינה לשיפור ציון לתואר

  101  2בחינת סוף רמה אנגלית

 101 2בחינת פטור ביישומי מחשב

 101 3בהנהלת חשבונותבחינת פטור

  101  2בחינת בקיאות על דפי גמרא

 101 2)91420בחינת מיון בערבית (

 490 4בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל

  260  5בחינת אמיר"ם

 319 6התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה

   7ות במיומנויות למידהאתשלומים עבור סדנ

  169  למידה  בכישורי ותאסדנ

 195 (כללי)סדנה לכתיבת עבודות–לקראת עבודה סמינריונית

 169 ממטלה לבחינה–כתיבהסדנה ב

  169  "5"אישי בלמידה  –הדרכה אישית בלמידה 

   תשלומים נוספים

 218 8ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה

  218  6/ התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה לבחינההרשמה נוספת 

  9התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:-אי

  , בחינה על מחשב, שאלון מוקלטבחינה בחדר נפרד
  חו"לב יםבחינה לסטודנט

 בחו"ליםבחינה מיוחדת לסטודנט

  
163  
218  
490 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________   
ת סטודנט שנרשם לבחינה והודיע בכתב על ביטול הרשמתו לאחר השיבוץ לבחינה ועד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבל א  1

ש"ח. סטודנט שלא התייצב לבחינה או שלא הודיע בכתב על ביטול הרשמתו כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי  65החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 
  להחזר כספי כלשהו.

התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד   2
: 3, סעיף 3לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח אפשר ינה הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבח

  הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.
התאריך . )91419בחינת הפטור (מתשלום בגין הרשמה אחת ל יםפטור יהיו, )91440( הנה"חהכנה לבחינת פטור ב קורסל נרשמוש יםסטודנט  3

עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות מתפרסמים האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, 
: הרשמה 3, סעיף 3והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 

  הרשמה.לבחינה וביטול 
  גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל. ותביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפלהרשמה לבחינה והנחיות להנחיות   4
ש"ח. במקרה כזה, אין צורך  73בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך  הםיוחזר ל םלבחינת אמיר"ם, כספ יםמתייצב םשמסיבה כלשהי אינ יםסטודנט  5

  לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.
  : הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.3, סעיף 3ראו הסבר מפורט בנספח   6
  .בכישורי למידה ותאלסדנהרשמה  – 15.4.6, ובסעיף הדרכה בלמידה – 14.3ראו הסבר מפורט בסעיף   7
  בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים. – 15.4.4ובסעיף  ,הכרה בלימודים קודמים – 10בפרק ראו הסבר מפורט   8
  מהתשלום. 50%-סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב  9

  .88) שונו שמות הקורסים באנגלית, ראו עמ' 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א  10

  ולתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"קבוצתית שכר לימוד לתכנית לימודים מובנית 
  

    .קבוצתית תכנית לימודים מובניתסטודנטים חדשים יכולים להירשם ללימודי תואר ראשון במסגרת 

  ש"ח.  10,361שכר לימוד שנתי בסך הוא , ולתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"קבוצתית שכר הלימוד לתכנית לימודים מובנית 

ש"ח,  410 –ש"ח, דמי אבטחה שנתיים  398 –סכום זה יש להוסיף את התשלומים הבאים: דמי הרשמה לסטודנט חדש (חד פעמי) ל
  ש"ח.   21 – תשלום עבור תעודת סטודנט (חד פעמי)

, 10נית, קורסי אנגלית כשפה זרה: מתקדמים אשכר הלימוד השנתי אינו כולל קורסים שאינם כלולים בתכנית הלימודים המוב
כמו כן, אינו כולל תשלומים אחרים, כגון: תוספת  .והרשמה חוזרת לקורס, סדנאות ה, קורסי הכנ10, טרום בסיסי א+ב10בסיסי

  ודמי שירותי רווחה.ס עבור הנחיה מוגברת בגין כל קורס, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, תוספת קיץ בגין כל קור

, בהתאם למכסת יםלמו הסטודנטימודים האקדמית, תתבצע התחשבנות לגבי שכר הלימוד ותשלומים אחרים ששבסיום שנת הלי
בפועל. כמו כן, תתבצע  יםהסטודנט מונרש ביחס לקורסים אליהםהקורסים שנקבעה לשנת הלימודים בתכנית הלימודים המובנית 

 .2 נספחהתחשבנות סופית בסיום הלימודים לתואר. למידע נוסף ראו 
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  הנחיות לתשלום  15.6
  אמצעי התשלום של שכר לימוד:

  .יטיס אשרארכ  .1
 ופת האוניברסיטהבקו א נק הדוארבבמזומן או המחאה רק   .2

ן לשלם את שכר הלימוד אי. בלבדתשלום אחד ב(ב"למדא"), 
בהעברה בנקאית מבנקים אחרים לחשבון או  ,בבנקים אחרים

  בנק הדואר.
מקום העבודה או מגורם מ ,חייבות לתשלום שכר לימודתה  .3

  .15.6.3עיף פירוט בס ומשלם אחר. רא
  .תשלום באמצעות הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים  .4
  .מלגות  .5
  
ן לשלוח לאוניברסיטה הפתוחה המחאות או כסף מזומן. אי

ללימודים שתלווה בהמחאה או כסף מזומן, בקשת הרשמה 
  . יםתוחזר לשולח

  שלום באמצעות כרטיס אשראית  15.6.1
פעם אחת את פרטי כרטיס האשראי  ורמסל יםסטודנטהעל 

וכל עוד  על שינוי ובלבד. פרטים אלו יהיו תקפים כל עוד לא הודיע
באמצעות כרטיס זה  ויחויב ים. הסטודנטכרטיס האשראי בתוקף

פי  על בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו או בגין תשלומים אחרים
 ומסרי, אלא אם כן , הנחיותיה ותקנותיהנוהלי האוניברסיטה

  1.פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר

  פרטי כרטיס האשראי בפעם הראשונה ירתסמ
ט אמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנב – יםחדש יםודנטטס

  חדש.
  :האו"פ, בטלפון-אמצעות קולב – יםותיק יםטודנטס

09-7781111.  

  יםותיק יםדיקת פרטי כרטיס אשראי לפני הרשמה של סטודנטב
- לבדוק באמצעות קול יםל הסטודנטעלפני ביצוע ההרשמה 

במחשב האוניברסיטה  מצוייםהכרטיס, שפרטיו שהאו"פ 
וכן שמועד החיוב , לחייב םהכרטיס שברצונאכן הפתוחה, הוא 

  ום תוקף הכרטיס.ת נילפהראשון באשראי הוא 
  
  דכון פרטי כרטיס אשראיע
על כל שינוי די אופן מיָ בלעדכן את האוניברסיטה  יםהסטודנט על

כרטיס חדש,  בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי
שימו לב, ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי ביטול כרטיס). 

 בלבד. האו"פ-קול באמצעות
  

  )ראו בטבלה שבעמוד הבא( אופן חיוב בכרטיס אשראי
  שלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.למ  א.
ון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס צי  ב.

ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית 
פי התקנות. התשלום ייגבה  לגבות את הסכום המתאים על

בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן 
התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן 

יתקבל טופס בקשת  בהבהתאם לתקופת ההרשמה ש
  ההרשמה.

אופן התשלום המועדף, יבוצע  הסטודנטים לא יציינו מה אם  ג.
התשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם 

 ההרשמה. למועד קליטת

מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל   ד.
חברת פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי 

התשלום לאוניברסיטה הפתוחה, האשראי לא תבצע את 
לשלם לאוניברסיטה את  ים על עצמםמקבל יםהסטודנט

הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר 
  ד.הלימו

להתבצע. אם  אפשר לבטל עסקת אשראי שהחלה-יא  ה.
מגיע החזר כספי לאחר שעסקת האשראי החלה לסטודנטים 

את ההחזר מהאוניברסיטה הפתוחה ועסקת  ולהתבצע, יקבל
  האשראי תמשיך להתבצע כרגיל.

ם בכרטיס אשראי בהסדרי קרדיט או בתשלומים מישלהמעל   ו.
בחשבון להביא בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, 

כל הסכום  תא רים שבהם חברת האשראי גובהמקשיש 
ם בשל סוג הכרטיס, א – פי שיקול דעתה בתשלום אחד, על

אחר. לאוניברסיטה הפתוחה אין מצב החשבון או כל שיקול 
על רק חול תבמקרים אלה  שיקול דעת, והאחריות כאן

  .יםהסטודנט
הסכום האפשרי לתשלום  מגבילות את גובהחברות האשראי   ז.

התשלומים. על  את מספרבאמצעות כרטיס צעיר וכן 
עם חברת האשראי ולהביא פרטים אלה לבדוק  יםהסטודנט

  זאת בחשבון לפני ביצוע התשלום.
 משום שחברת האשראי הרשמתםלבטל  ושיבקש יםטודנטס  ח.

לשלם את שכר הלימוד בהתאם לאופן  הםלא אישרה ל
בדמי טיפול ועלויות כמתחייב  ו, יחויבוהתשלום שירצ

דמי טיפול יטול הרשמה. כמו כן, לא יוחזרו ב מהנחיות
 .שולמו, אם ועלויות בגין הרשמה מאוחרת

לחיוב  הרשאה קבועה יםהסטודנט נותניםבטופס ההרשמה   ט.
היא  הוראה קבועהבהיותה שבאמצעות כרטיס אשראי 

מאפשרת לאוניברסיטה הפתוחה לגבות בכרטיס אשראי שכר 
 יםבגין קורסים שהסטודנט אחריםלימוד או תשלומים 

 באוניברסיטה הפתוחה,הלימודים אליהם במהלך  מיםנרש
פי נוהלי  ובגין תשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על

לשנת זאת, עד למרות . הנחיותיה ותקנותיה ,האוניברסיטה
 הסתפקה האוניברסיטהלא  הלימודים תשס"ב (ועד בכלל)

לגביית תשלום שכר לימוד  הכאסמכת יםבהרשמת הסטודנט
 וביקשהלאחר הרשמה לכל קורס, ותשלומים אחרים 

גם הוראת חיוב מפורשת נוספת בכל הרשמה  יםמהסטודנט
 .לקורס

הפתוחה ידי האוניברסיטה  ברור שהוראה נוספת זו נעשית על
סמך בקשת הסטודנט להירשם לקורס/ים, ולפיכך הינה  על

 מיותרת וכרוכה בעבודה ובהוצאות נוספות.
נוהגת לאור האמור, החל משנת הלימודים תשס"ג 

 יםותיק יםהאוניברסיטה בכל בקשת הרשמה של סטודנט
לקורס באוניברסיטה הפתוחה כהוראת חיוב והרשאת חיוב 

שכר לימוד ותשלומים  םבאמצעות כרטיס אשראי לתשלו
  אחרים.

  
את כל  מיםשמשל סטודנטים על יחולו לא כאלה שהוראות(כמובן 

  ).שלא בכרטיס אשראישכר הלימוד לקורס וכן תשלומים אחרים 
_____________________________________________________  

  
מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין  יםמקבלש יםסטודנט  1

די, עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוס
שכר לימוד  קורס אקדמיעבור  ישלמו –ממשלתי, ציבורי או אחר 

(למעט חברי  15.5.6משכר הלימוד המפורט בסעיף  25%-גבוה ב
ם עבור מימושב משלאו ה קיבוצים ומושבים שיתופיים שהקיבוץ

מקבלים מימון מהמינהל לסטודנטים שימודיהם, עולים חדשים ל
קבלים מימון מבית משעולים במשרד לקליטת עלייה ותלמידי תיכון 

  ).הספר
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  אופן חיוב בכרטיס אשראי
מועד שבו תיקלט בקשת לבכפוף , לתשלומים ללא ריביתלוקת שכר הלימוד ח – לום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחהשת  .א

  . שלהלןפי הפירוט בטבלה  ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל
     

  :כדלהלן 1,פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה אפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומים על
  

 1ליטת ההרשמהק עדמו  פהותק  סמסטר
  האו"פ שבמחב

  מספר התשלומים

  2016א

 5 23.6.2015 דע ראשונה
  24.6.2015- מ  שנייה

 22.7.2015 דע
4  

23.7.2015- מ  שלישית
  24.8.2015 דע

3 
 

  2  25.8.2015- מ  רביעית

  2016ב

 5 23.11.2015 דע הונאשר
  24.11.2015- מ  היינש

 23.12.2015 דע
4  

24.12.2015- מ  תישילש
  24.1.2016 דע

3 
 

 2 25.1.2016- מ תיעיבר

  2016ג

 5 17.4.2016 דע הונאשר
  18.4.2016- מ  היינש

 24.5.2016 דע
4  

  25.5.2016- מ  תישילש
  22.6.2016 דע

3 
 

  23.6.2016- מ  תיעיבר
  17.7.2016 דע

2 
 

  
  ם לבין חברת האשראי.מימועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרש לתשומת לב:  

  
  לום אחד רגיל.שת  .ב
  .לום בהסדרי קרדיטשת  .ג

 תשלומים 3- הגבייה תתבצע באם לא יצוין מספר התשלומים, שלומים. ת 18-שלומים ולכל היותר בת 3-אפשר לשלם בלא פחות מ 
  מספר התשלומים ייקבע  –למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט  .למים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיטלמש
 חברת האשראי. ידי על

 הפתוחה אינה אחראית לשינויים דרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הס
 העלולים לחול בהסדרים אלה.

, יכולים לשלם את שכר הלימוד השנתי בהסדר אשראי של לתואר ראשוןבוצתית קלתכנית לימודים מובנית הנרשמים   ד.
  כמפורט להלן:האוניברסיטה הפתוחה 

  
 1ליטת ההרשמהק עדמו  פהותק  סמסטר

  האו"פ שבמחב
  מספר התשלומים

  2016א

 9 24.8.2015 דע ראשונה
  25.8.2015- מ  שנייה

 20.9.2015 דע
8  

21.9.2015- מ  שלישית
  18.10.2015 דע

7 
 

  6  19.10.2015- מ  רביעית

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

_____________________________________________________   
  ללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.כורשמה הה  1
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שלום בבנק הדואר או בקופת האוניברסיטה ת  15.6.2
  )(בחנות למדא הפתוחה

 פי התאריך שבו מתקבלים טופס  מועד ההרשמה נקבע על
בקשת ההרשמה בצירוף עותק מהקבלה על התשלום, במרכז 

פי מועד ביצוע  , ולא עליםם הסטודנטמיההרשמה שבו נרש
  ).15.1התשלום (ראו גם סעיף 

 תשלום יבוצע בתשלום אחד, בהמחאה או במזומן.ה  
  הלימוד ואת דמי האבטחה בגין כל  תשלום לכלול את שכרהעל

בתשלום גם את דמי ההרשמה  ולים יכלחדש יםקורס. סטודנט
סטודנטים  .תעודת סטודנט עבורותשלום  לסטודנט חדש

בתשלום גם את דמי הטיפול והעלויות  ולבאיחור יכלמים נרשש
  בגין ההרשמה המאוחרת.

  לשלם באמצעות שובר זה כל תשלום לאוניברסיטה אפשר
הפתוחה ולציין באופן ברור את הפרטים הבאים: שם 
הסטודנט, מספר תעודת הזהות, סוג השירות עבורו בוצע 

  התשלום, סמסטר ההרשמה והקורס.
 שלם באחד מסניפי בנק הדואר (לזכות את הסכום הכולל יש ל

), הפתוחה (בלמדא ו בקופת האוניברסיטהא) 4-17898-6חשבון 
 אין לשלם בבנקים אחריםבהתאם להנחיות בטופס ההרשמה. 

 יש. או בהעברה בנקאית מבנקים אחרים לחשבון בנק הדואר
 .באופן ישיר בלבד או בקופת למדא לשלם בבנק הדואר,

של  הבהרשמהאוניברסיטה אינה אחראית לשיבושים 
יש   סטודנטים שישלמו את שכר הלימוד בניגוד להנחיות אלה.

להקפיד ולציין על גבי עותק הקבלה עבור מה התשלום, את 
או  סמסטר ההרשמה (אם מדובר בשכר לימוד לקורס

  .יםהסטודנט הם האישיים של) ואת פרטילקורסים
 שלוח ול ותק של הקבלהע יש לצרף לטופס ההרשמה

ל גבי עותק הקבלה ע ייןלצלאוניברסיטה הפתוחה. יש להקפיד 
שם הסטודנט, מספר תעודת הזהות, סוג השירות עבורו את 

  בוצע התשלום, סמסטר ההרשמה והקורס.
 ין לשלוח לאוניברסיטה הפתוחה המחאות או כסף מזומן. א

בקשת הרשמה שתלווה בהמחאה או בכסף מזומן תוחזר 
  .יםלחלשו

בכל מקרה בו מבוצע תשלום לאוניברסיטה הפתוחה  שימו לב:
בבנק הדואר או בקופת האוניברסיטה הפתוחה, יש לשלוח למרכז 

, בצירוף מיד לאחר ביצוע התשלוםההרשמה עותק של הקבלה 
לטופס או למכתב הבקשה (בקשת הרשמה, בקשה לשינוי 
בהרשמה וכיו"ב). יש לשלוח את עותק הקבלה למרכז ההרשמה 
גם במקרה שבו טופס הבקשה כבר נשלח בנפרד או בכל מקרה 

  אחר. 
  

כל עוד הבקשה מרכז ההרשמה לא יבצע כל פעילות שהיא, 
  . מהועותק הקבלה על התשלום לא התקבלו במרכז ההרש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ידי  תשלום באמצעות התחייבות לתשלום על  15.6.3
  עבודה (או גורם מממן אחר)המקום 

 גורם המשלם ימלא ה :ם בהרשמה ישירהמינרשש יםטודנטס
 את כל הפרטים המבוקשים במקום המתאים בטופס ההרשמה,

, ויציין את שמו המלא ותפקידו, יחתום כולל מס' ח.פ./ע.מ.
בחותמת רשמית. הטופס יישלח לאוניברסיטה בהתאם ויחתים 

להנחיות שבפרק זה. לאחר קליטת ההרשמה יישלח לגורם 
  המשלם חשבון לתשלום. אין צורך לצרף גם מכתב התחייבות.

 ם באחד ממרכזי ההרשמה בקמפוסים, מינרשש יםסטודנט
ש למסור כתב י :במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות

 –של הגורם המשלם, הכולל פרטים מלאים  לתשלוםהתחייבות 
במקום  –ם ותפקידו, חתימה וחותמת תשם החו .,מס' ח.פ./ע.מ

. לאחר קליטת ההרשמה באוניברסיטה הפתוחה נרשמיםשבו 
  יישלח חשבון לגורם המשלם.

  תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל, אפשרי רק לסטודנטים
  בישראל.שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל 

 מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי  יםמקבלש יםסטודנט
שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון 

 קורס אקדמיעבור  ישלמו –די, ממשלתי, ציבורי או אחר מוס
 15.5.6משכר הלימוד המפורט בסעיף  25%- שכר לימוד הגבוה ב

מושב או ה וץשהקיב(למעט חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים 
מקבלים מימון שחדשים עולים  ,משלם עבור לימודיהם

" במשרד לקליטת עלייה ותלמידי עולים סטודנטיםמ"מינהל ל
  מקבלים מימון מבית ספרם).שתיכון 
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  שלום באמצעות הפיקדון ת  15.6.4
  בקרן לחיילים משוחררים

הפיקדון בקרן לחיילים באמצעות הסדרת תשלום ללקבלת שובר 
משוחררים, יש לפנות לאחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה 

ם מיהפתוחה ברחבי הארץ, או למוקד הפניות והמידע. הנרש
לבנק. התשלום  וראותו ימסש שובר תשלום ממוחשב ויקבל

  בצע בהעברה בנקאית לחשבון האוניברסיטה הפתוחה מספר תי
  בלבד.בנק פועלים  , אובנק לאומי, באמצעות סניפי 778-667774

 לאחר קבלת השובר, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות: 
 –ם בהרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה הפתוחה מילנרש  א.

יש לשלוח את החלק העליון של השובר "אישור תשלום" 
  החתום על ידי הבנק אל מרכז ההרשמה, או להביאו אישית.

 –ם בהרשמה ישירה באמצעות טופס בקשת הרשמה מילנרש  ב.
לשלוח את החלק העליון של השובר "אישור תשלום"  יש

החתום על ידי הבנק אל מרכז ההרשמה, או להביאו אישית, 
  בצירוף טופס בקשת הרשמה מלא וחתום.

יש למסור את החלק    –מכללה ם באמצעות מוסד/מילנרש  ג.
בו מתבצעת שהעליון של השובר "אישור התשלום" במקום 

  ההרשמה, לצורך הזנת ההרשמה.
לנצל את הפיקדון בקרן גם עבור קורסים  םזכאי יםסטודנטה  .ד

עבורם באמצעי תשלום  ו בסמסטרים קודמים (ושילמושלמד
ו תמשירות חובה באו יםמשוחרר י שהיואחרים), בתנא

  סמסטר.
מגיע החזר  ,באמצעות הפיקדון ים ששילמולסטודנטאם   .ה

כספי, ההחזר יהיה באמצעות המחאה לפקודת הקרן לקליטת 
  חיילים משוחררים.

שנים מאז  משבעשחלפו למעלה  יםההחזר הכספי לסטודנט  ו.
בקרן לקליטת חיילים  הםוחשבון הפיקדון של םשחרור

, םבצע באמצעות המחאה לפקודתתמשוחררים נסגר, י
  בתנאים הבאים:

 ולהחזיר לאוניברסיטה הפתוחה את ההמחאה שקיבל יש  .1
  לפקודת הקרן.

ילום תעודת שחרור או העתק צלצרף  ישלהמחאה זו   .2
מתעודת הזכאות (בה מצוין תאריך השחרור וחוות דעת 

יש לפנות לקרן  לקבלת העתק מתעודת הזכאותהמפקד). 
 והיחידה להכוונת חיילים משוחררים בכתובת:

https://www.hachvana.mod.gov.il/pages/details/enter.asp  
 (מענה קולי). 03-7776785או בטל': 

  
  
  
  
  
  
  

  תשלום באמצעות מלגות  15.6.5
מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתים בשירות   .1

  לאומי, למשוחררים משירות חובה ולמסיימי שירות לאומי
רות יעידוד לחיילים בש אוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגותה

ירות חובה רות לאומי, למשוחררים משיחובה, למשרתים בש
ולמסיימי שירות לאומי. כמות המלגות המרבית כלולה בתקציב 

  השנתי של האוניברסיטה הפתוחה. להלן הפירוט:
 בשירות  יםמשרתמים או לוח םבשירות חובה שאינ יםיליח  

לכל קורס,  בהנחיה רגילה לקורסשכר הלימוד מ 10% – לאומי
  .פי תנאי הזכאות המפורטים להלן על

 קורס בהנחיה לשכר הלימוד מ 50% – בשירות חובה מיםחול
  .פי תנאי הזכאות המפורטים להלן לכל קורס, על רגילה

 שכר מ 10% – שירות לאומי מסיימיםאו  יםמשוחרר יםיליח
תנאי פי  בלבד, עלקורסים  2-לבהנחיה רגילה  לקורסהלימוד 

  הזכאות המפורטים להלן.
 לקורסכר הלימוד שמ 50% – מיםלוח ושהי יםמשוחרר יםיליח 

פי תנאי הזכאות  , עלבלבדקורסים  2-לבהנחיה רגילה 
  המפורטים להלן.

  
  כאות למלגת עידוד זתנאי ה

 בשירות לאומי יםבשירות חובה/משרת יםיליח  
בשירות חובה או בשירות לאומי ביום  יםמשרת םמינרשה  א.

ות מועדי ההרשמה אר (כמפורט בטבלפתיחת הסמסט
  ).15.1בסעיף ש

  צגת מסמכים כמפורט בסעיף ג להלן.ה  ב. 
  
 למלגת  םזכאי ושירות לאומי יהי מימסיי/יםמשוחרר יםיליח

  עידוד
יום פתיחת ההרשמה טרם חלפה בלקורס הראשון: אם   א.

שירות השנה מיום השחרור משירות חובה או מסיום 
  פירוט בטבלה שלהלן. ולאומי. ראה

כל לבוצעה הרשמה בתשלום אם ) (א לקורס השני:  
  הקורסים בסמסטר שלאחר קבלת המלגה הראשונה. 

ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפו שנתיים מיום אם (ב) 
פירוט  ויום שירות לאומי. ראהשחרור משירות חובה או מס

  בטבלה שלהלן:
  

מועד השחרור סמסטר
הרלוונטי משירות 

חובה או הסיום של 
השירות הלאומי 

לצורך קבלת מלגת 
 עידוד לקורס הראשון

מועד השחרור הרלוונטי 
משירות חובה או הסיום 

של השירות הלאומי 
לצורך קבלת מלגת 
עידוד לקורס השני 

(לסטודנט שכבר קיבל 
 בקורס הראשון)מלגה

 וע"סתיו תש
)2016(א

 14.4.2013-החל מ14.4.2014-החל מ

 וע"אביב תש
)2016(ב

 1.11.2013-החל מ1.11.2014-החל מ

 וע"קיץ תש
)2016(ג

 27.3.2014-החל מ27.3.2015-החל מ

  
 ים(חייל במשך שנה לפחותירות צבאי או שירות לאומי ש  ב.

מטעמי בריאות  ופחות משנה ושוחרר וששירת יםמשוחרר
  ישור מתאים).א ולקבל מלגת עידוד רק אם יציגיוכלו 
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  צגת מסמכים כמפורט להלן:ה  ג.
  

 םמילוח םבשירות חובה שאינ יםחייל
  יש להציג אחד מבין האישורים הבאים: צילום תעודת

חוגר, אישור על מהלך שירות צבאי, אישור על שירות 
  סדיר. 

  .את האישור יש להציג פעם אחת במהלך השירות הצבאי
או השחרור משירות חובה, חל שינוי במועדי הגיוס אם 

  יש להציג אישור מעודכן על מהלך שירות צבאי.
  

  םמילוח םחובה שהבשירות  יםחייל
 ואחד מבין האישורים  יש להציג צילום תעודת לוחם

ת הבאים: צילום תעודת חוגר, אישור על מהלך שירו
  . צבאי, אישור על שירות סדיר

 תעודת לוחם  םם בשירות חובה שאין ברשותמילוח
י להציג אישור על מהלך שירות צבאי בו מצוין כ יםנדרש

  לוחם.של אופי השירות האחרון הוא 
  .יש להציג את האישור בכל סמסטר  
  

   יםמשוחרר םיחייל
  .(תעודת שחרור) יש להציג צילום של תעודת הערכה

בתעודת ההערכה חייב להיות מצוין תאריך שחרור 
  משירות חובה (ולא משירות קבע) ומשך זמן השירות. 

  ם להציג צילום של מילוח םשה יםמשוחרר יםחיילעל
 תעודת הערכה (תעודת שחרור) וצילום תעודת לוחם.

  יש להגיש את האישור בסמסטר הראשון ללימודים
 לאחר השחרור משירות חובה. 

  
 אישור על שירות לאומי

  אישור על שירות לאומי חייב להיות מטעמו של אחד
מהגורמים המוסמכים הבאים: "אגודה להתנדבות 

עמי)", "עיריית ירושלים - אמונה (בת-בישראל", "אלומה
"עמינדב, אגודה  היחידה לשירות לאומי", "שלומית",

שירות אזרחי חלופי  –תורנית להתנדבות", "ש"ל 
  בישראל". 

  על נייר רשמי של הגוף  צריך להיות כתוב האישור
המוסמך ולכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר 

ספרות), תאריך תחילת השירות ותאריך סיום  9זהות (
השירות, חותמת הגוף המאשר, שם וחתימה של מוסמך 

  . החתימה
 את האישור פעם אחת  ובשירות לאומי יגיש יםמשרת

במהלך השירות הלאומי. אם חל שינוי במועד תחילת 
סיום השירות, יש להציג אישור מעודכן על ב השירות או

  שירות לאומי. 
  

  הדגשים
 לקבל את האישורים המפורטים בסעיף ג לעיל במשרדי  אפשר

האינטרנט של קצין העיר באמצעות פניה טלפונית, או באתר 
 .http://www.aka.idf.il\ishurim: אכ"א בכתובת

 תשלומים נוספים שאינם שכר לימודמלגה אינה חלה על ה.  
 שלהםבאותו סמסטר לקורסים  מושנרש יםמשוחרר יםיילח 

את המלגה בקורס ששכר הלימוד שלו  ושכר לימוד שונה, יקבל
שכר הלימוד  שבואם ההרשמה לקורס  הוא הגבוה מבין כולם.

הגבוה תתבצע במועד מאוחר יותר מאשר ההרשמה לקורסים 
מלגה על אחד מהם, הפרש  וכבר קיבל םמיהאחרים, והנרש

 לאחר קליטת ההרשמה. םמיהמלגה יוחזר לנרש

  יםמזכה במלגה, גם אם הסטודנט אינושירות חובה בתנאי קבע 
 בכל הקריטריונים האחרים. יםעומד

 ול והעלויות בגין שינויים מלגת העידוד חלה גם על דמי הטיפ
בהרשמה, למעט על דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול 

  הרשמה.
 יגבו דמי טיפול י לא מלגת עידוד ללוחם ושקיבל יםסטודנטמ

ית לימודים והחלפת קורס ועלויות בגין החלפת קורס, דחי
בסיסיים דמי טיפול ועלויות  מושלי כאלה יםודחייתו. סטודנט

  בגין ביטול הרשמה. בלבד
  בשירות חובה להודיע לאוניברסיטה  םמילוח יםיילחעל

, עד יום תחילת םמיכלוח םחול במעמדיהפתוחה על כל שינוי ש
  הסמסטר.

 מלגת עידוד בקורס הנוסף ולאחר  ושקיבל יםמשוחרר יםיילח
יתה יהרשמה יחידה לסמסטר השני (ההרשמה שה ומכן יבטל

 הםהמלגה מההחזר הכספי המגיע לבתשלום מלא), יקוזז שווי 
  להשלים את ההפרש. ואו שיידרש

 בשכר לימוד  ואת האישור המבוקש, יחויב ושלא יציג םמירשנ
חה אישור לאוניברסיטה הפתו ורק לאחר שיעביר ומלא ויזוכ

  תקף ותקין.
 תעודת פטור משירות הצגת ין אפשרות לקבל מלגה על סמך א

  מילואים. ייילחביטחון או כרטיס מגנטי המיועד ל
 1, בסיסי1אנגלית: מתקדמים א לקורס םמינרשש יםסטודנט ,

 גם למלגת עידוד וגם להנחה של ם, וזכאי1טרום בסיסי א+ב
ל סטודנט שלימוד שכר  מוסטודנט באוניברסיטה הפתוחה, ישל

  .)אין כפל הנחות(באוניברסיטה הפתוחה 

  . מלגות 2
דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מסייע לסטודנטים 

של דיקן באתר הבית ל מלגות מידע עבאמצעות מלגות. 
  הסטודנטים.

  
סטודנטים ששכר הלימוד שלהם משולם באמצעות על  לב: שימו

התשלומים מלגה (מלאה או חלקית) לשלם בעצמם את כל 
  .15.5.6בסעיף  3שכר לימוד, כמפורט בטבלה ם הנוספים שאינ
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  בחו"ל לסטודנטיםהנחיות לתשלום   15.7
  
 שכר הלימוד הנקוב  את ים בחו"ל ישלמולומדש יםסטודנט

עליו תוספת  יפוויוס, 15.5.6סעיף בבטבלאות שכר הלימוד, 
תשלומים אחרים  3בסכום הנקוב בטבלה  ,עבור כל קורסחו"ל 

 .15.5.6בסעיף 
 מתוספת חו"ל בקורס  50% מובחו"ל ישל יםלומדש יםסטודנט

שבו אין בחינת גמר או שהבחינה אינה מתקיימת במרכז 
בחינה. אם שולמה תוספת חו"ל במלואה, יבוצע החזר כספי 

  בהתאם.
 ובארץ, יוכל ו את כרטיס האשראי שלהםשהנפיק סטודנטים 

. 15.6.1לשלם באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 
 מנהלים את את הכרטיס בחו"ל (שם גם  ושהנפיק סטודנטים

 מוהנות מהסדר התשלומים (וישליל ו) לא יוכלונםבחש
  כרטיס אשראי  חד בלבד), זאת גם אם בבעלותםא לוםתשב
הונפק שר: ויזה, יורוקרד או מאסטרקארד, לאומי לתיי-בין

  בארץ.
 בארץ ולאחר מכן  יםלומדש יםם כסטודנטמישנרש סטודנטים

 יםטוס של סטודנטאת סטטוס ההרשמה לסטמבקשים לשנות 
  חו"ל.לשלם את תוספת  יצטרכוחו"ל, ב יםלומדש

  ולאחר מכן בחו"ל  יםלומדש יםם כסטודנטמישנרשסטודנטים
 יםטוס של סטודנטאת סטטוס ההרשמה לסט מבקשים לשנות

, ואה או בחלקהלבמתוספת חו"ל  וחזר להםבארץ, ת יםלומדש
תוספת וחזר ת –ומר הלימוד ח ם נשלחטר כמפורט להלן: אם

 –עד תום הסמסטר וומר הלימוד ח לחנש. אם חו"ל במלואה
 .מתוספת חו"ל 50%-יוחזר סכום השווה ל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עבודה מסכמת ולעבודת תזהל תשלום  15.8
  במסגרת תואר שני 

תשלום עבור העבודה המסכמת או התזה (להלן: "העבודה") ה  .א
   .15.5.6בסעיף  3בטבלה מפורט 

ודשים ח בשישהאישור הארכה מיוחד ( ושקיבל סטודנטיםעל   ב.
ן מ 50%להגשת העבודה, יהיה לשלם תוספת של  נוספים)

  התשלום שנקבע עבור העבודה באותה עת.
. עם 15.6 בסעיףפשרויות וההנחיות לתשלום מפורטות הא  .ג

  ורט להלן: פכמלשלם בהסדר מיוחד,  וכליוהסטודנטים זאת, 
שלומים (אין אפשרות ת 8-אמצעות כרטיס אשראי בב  .1

לשלם באופן  מעונייניםה לבחור את מספר התשלומים).
הרשמה, ליד האפשרות של בקשת טופס ב  מנוזה, יס

  תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה.
  אמצעות שתי המחאות כמפורט להלן:ב  .2

 התשלום עבור מ 50%סך ב זומןבמחאה אחת המ
  העבודה.

 בתשלום דחוי ), 50%חאה שנייה עבור היתרה (המ
ודשים מתאריך ההמחאה הראשונה. ח לשלושה

הרשמה הלטופס בקשת  ים באפשרות זאת יצרפווחרבה
  שתי המחאות. 
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  אישורים  15.9
  שור על קליטת בקשת הרשמהאי
ם עם קליטת מישור על קליטת בקשת הרשמה יישלח לנרשאי

האו"פ או -הבקשה. בכל מקרה, אפשר לקבל באמצעות קול
 ידע על קליטת ההרשמהמ שאילתאהפניות במערכת באמצעות 

  ותקינותה, כיממה לאחר ביצוע ההרשמה.

לקבל  שאי אפשר יהיהקרה שההרשמה לא תהיה תקינה, או במ
הודעה מתאימה  אליהםם לקורס המבוקש, תישלח מיאת הנרש

  מיד לאחר קליטת ההרשמה במחשב.

  פיםנוס יםשוראי
אפשר לקבל אישורים נוספים בכפוף לתשלום דמי טיפול, כמפורט 

  .15.5.6בסעיף  3בטבלה 
 .עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט  
 ישור בעברית על הרשמה ועל תשלום שכר לימודא.  
 ישור באנגלית על הרשמה ועל תשלום שכר לימוד.א  
 אנגלית על הרשמות או על תשלום או ב בעברית מיוחדישור א

  שכר לימוד.
  
  פן הזמנת האישור והתשלום עבורואו
 באמצעות כרטיס יועד למשלמים מ .האו"פ-אמצעות קולב

  אשראי בלבד.
  למערכת קישור ל .שאילתאהפניות בבאמצעות מערכת

 /http://www.openu.ac.il :בדף הכניסה לאופנטראו שאילתא 
 יועד למשלמים באמצעות מ .אמצעות מוקד הפניות והמידעב

  כרטיס אשראי בלבד.
 מצעות מסירה או משלוח של מכתב בקשה לכל אחד אב

האוניברסיטה הפתוחה, למוסד או ממרכזי ההרשמה של 
ש לשלם את הסכום ימיועד למשלמים בבנק הדואר.  .למכללה

המבוקש באחד מסניפי בנק הדואר לזכות חשבון האוניברסיטה 
. יש לצרף צילום ברור של 4-17898-6הפתוחה בבנק הדואר: 
  הקבלה למכתב הבקשה.

 אין לשלוח המחאות או כסף מזומן. בקשה שתלווה בהמחאה או
  .יםבכסף מזומן, תוחזר לשולח

  
  רות:הע
בקשה לקבלת האישור יש לציין שהאישור המבוקש הוא ב  א.

: קורס מסוים, סמסטר מסוים, שנה מסוימת, כל עבור
  הקורסים.

 יםאישור מפורטות הרשמות לקורסים בלבד. המבקשב  ב.
זאת  הרשמות לעבודות סמינריוניות יציינושיפורטו גם 

  בבקשה לקבלת האישור.
ם מבקשים שהאישור יכלול התייחסות ייחודית לוולת"ם, א  ג.

  יש לציין זאת בבקשה לקבלת האישור.
  

  

  שינויים בהרשמה  15.10
  רס, (החלפת קו ניתן לבצע שינויים בהרשמה לקורסים  .א

ביטול הרשמה), החלפת קורס ודחייתו, דחיית לימודים, 
 בכתב לפנות, או שאילתאהפניות במערכת באמצעות 

  לגורמים הבאים:
 פנולאוניברסיטה הפתוחה י ישירות נרשמושסטודנטים   .1

, 1דרך האוניברסיטה למרכז ההרשמה הארצי ברעננה (
  .09-7780651 :או לפקס) 4353701, רעננה 808ת"ד 

באחד ממרכזי ההרשמה  נרשמוש סטודנטים  .2
   ,בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות או במכללות

  . למקום שבו נרשמו אך ורק יפנו
ין להפנות בקשות לשינויים בהרשמה לגורמים אחרים א

  באוניברסיטה.
לשינוי בהרשמה באחד  בכתבהבקשה  התאריך שבו מתקבלת  . ב

הפתוחה או במוסד שבו  ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה
, הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול יםהסטודנטנרשמו 

  .השינוי והעלויות שייגבו בגין
לחלק את סכומי דמי  אפשרלמשלמים בכרטיס אשראי,   . ג

   הטיפול והעלויות לסוגיהם כמפורט להלן:

 מספר תשלומים סכום לתשלוםה

  תשלום אחד  ש"ח 100ד ע

 שני תשלומים ש"ח200ש"ח עד101

 שלושה תשלומים ש"ח300ש"ח עד201

  ארבעה תשלומים  ש"ח 300על מ
  

במקום המתאים   יסמנותשלומים, בלשלם המבקשים 
  בטופס הבקשה לשינוי בהרשמה.

  משלמים דמי טיפול ועלויות בגין שינוי שסטודנטים   .ד
בהרשמה באמצעות כרטיס אשראי, מתבקשים להקפיד 
  ולסמן את אופן התשלום (חלוקה לתשלומים, תשלום 
אחד, הסדרי קרדיט). מסטודנטים שלא יסמנו את אופן 

 גבתשלומים, כמפורט בסעיף רש , ייגבה הסכום הנדהתשלום
  .לעיל

במקרה של החלפת קורס, ביטול הרשמה, או החלפת קורס    .ה
להחזיר את חומר הלימוד במצב  יםהסטודנט עלודחייתו, 

מועדי (פרטים על  .למרכז ההשאלות (בחנות למדא)תקין 
  ).1.9סעיף ב ורא ההשאלות במרכז קבלת קהל

או  דחוילמרות האמור לעיל, במקרה של החלפת קורס 
, האוניברסיטה לא דחויבמקרה של החלפה ודחייה של קורס 

  תקבל בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.
הרשמה אל החבילה ין לצרף את הבקשה לשינוי בא

. עם זאת, למרכז ההשאלות (בחנות למדא)שהסטודנט שולח 
  .בדבר החזרת החבילה הסברמכתב יש לצרף לחבילה 
ו את חומר הלימוד מן הדואר, שטרם לקח על סטודנטים

  לצרף לבקשה את "כתב משלוח החבילה".
שירות בבקשה לשינוי בהרשמה עקב  שפנו על סטודנטים  .ו

מקצין העיר על שירות  אישור ממוחשב, להגיש מילואים
). דחיית לימודים בקורס – 15.10.2המילואים (ראו גם בסעיף 

האוניברסיטה לא תטפל בפניות שאליהן צורפו אישורים 
  ידניים.

בדואר אלקטרוני לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר, יש   . ז
וכן את אישור הרשמה, למוסד או למכללה האו בפקס למרכז 

כלשהו  סמךשמ. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה המשלוח
אלא יע, או בפקס ולא הג , בדואר אלקטרונינשלח בדואר

, מהפקס או אישור משלוח הפקסבצירוף הוכחה לכך (
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, על דואר רשוםמהדואר אישור  1,דף פירוט שיחות 1,מהמחשב
אם לא ). על משלוח דואר אלקטרונימהמחשב או אישור 

בהתאם למועד הפנייה  תטופל הפניה רק תצורף הוכחה, 
  .החדש

או בקורס  שיבוץ למרכז לימוד מסוים בסמסטר המקורי  .ח
, לרבות שיבוץ לקבוצה במוסד או במכללה המקורי

שיבוצים יכולים להבטיח , אינם בוצעה ההרשמהשבאמצעותו 
 מזה המקורי יבוץ שונהשדומים בעקבות השינוי בהרשמה. 

לטענה כלפי האוניברסיטה או  יםעילה לסטודנטישמש לא 
  .לבקשת הקלות כלשהן

שמים לסמסטר נרלפות הזכאות לשינויים בהרשמה תקול  .ט
וכן פירוט דמי הטיפול והעלויות בגין  )2016(א וע"תשסתיו 

תקופות הזכאות ל. 15.10.5בסעיף ראו  השינויים בהרשמה
ראו ודמי הטיפול והעלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ 

ובאתר האוניברסיטה  בחוברות עדכונים סמסטריאליות
  .הפתוחה

מלגת עידוד ללוחמים לא ייגבו דמי  ושקיבל יםמסטודנט  י.
טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, בגין דחיית לימודים ובגין 

  החלפת קורס ודחייתו.

ההחזר יתבצע  החזר כספי, יםאם מגיע לסטודנט שימו לב:
  .15.5.3כמפורט בסעיף 

  חלפת קורסה  15.10.1
 מקורס אחד לקורס אחר, על הרשמהים להחליף יכול יםסטודנט

  פי המפורט להלן. ועל 15.10פי ההנחיות הכלליות בתחילת סעיף 

הפניות מערכת באמצעות אפשר לבצע החלפת קורס  :שימו לב
לקורס  מושבמקום להחליף קורס יירש ים. סטודנטשאילתאב

בבקשה לביטול הרשמה בקורס המקורי,  ויפנובה בעת חדש, 
ועד קבלת מ, בהתאם להביטול בדמי טיפול ועלויות בגין ויחויב

לקורס החדש בתקופת ההרשמה המאוחרת,  מו הבקשה. אם נרש
  בדמי טיפול ועלויות בהתאם. ויחויב

הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס  נונת יםאם הסטודנט
את חומר  והחזירעדיין לא  םהאשראי, ההחלפה תבוצע גם אם 

יום,  30הלימוד בקורס המקורי. אם החבילה לא תוחזר תוך 
 3בטבלה תשלום בגין החבילה שלא הוחזרה, כמפורט  הםמייגבה 

  .15.5.6בסעיף 

הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס  נולא נת יםאם הסטודנט
אשראי, ההחלפה תתבצע רק לאחר החזרת חומר הלימוד בקורס 

  המקורי.

בכפוף אפשר להחליף קורס גם לאחר דחיית הלימודים בו 
האוניברסיטה לא תקבל  . במקרה כזה,15.10.5בסעיף  למפורט

  בחזרה את חומר הלימוד של הקורס המקורי.

בסעיף  בכפוף למפורטפשר להחליף קורס לאחר החלפה ודחייה, א
15.10.5.  

מתחום אחד לקורס בתחום  2: מתקדמים באנגליתחלפת קורס ה
נחשבת החלפת קורס לכל דבר וכרוכה  מתקדמים באחר של 

בסעיף  4בתשלום דמי טיפול ועלויות בהתאם למפורט בטבלה 
15.10.5.  

מבקשים להחליף קורס לקראת סיום ההרשמה על סטודנטים ש
 לפני הגשת בקשת החלפההמאוחרת ולאחריה, להקפיד ולבדוק 

ללמוד את הקורס החדש, שבקורס  אם הם יכולים ורשאים
יש ואם ד המבוקשים יש עדיין מקומות פנויים ובקבוצת הלימו

אם בעקבות כיסוי מלא לדמי הטיפול והעלויות בגין ההחלפה. 
החלפת קורס שתיקלט לאחר סיום ההרשמה המאוחרת, 

תהפוך ללא תקינה מסיבה של החלפה לקורס  ההרשמה
או לקורס , ד מסיבה כלשהיואינם יכולים ללמ  יםשהסטודנט

שאינו מוצע ללימודים (או אינו פתוח להרשמה), או לקורס 
שחלות עליו מגבלות אחרות, או במקרה של אי תשלום דמי טיפול 

לביטול  והדבר יביאלא תטופל,  יםהרשמת הסטודנט –ועלויות 
  ההרשמה. 

  חיית לימודים בקורסד  15.10.2
בקורס מסמסטר אחד  ים לדחות לימודיהםיכול יםסטודנט

 ועל 15.10פי ההנחיות הכלליות בתחילת סעיף  לסמסטר אחר, על
  :פי המפורט להלן

הבאים שבהם  לאחד מהסמסטריםבקשה לדחיית לימודים תהיה 
לדחות קורס במהלך תקופה של  אפשר .יוצע הקורס ללימודים

מארבע  רשלוש שנים מסמסטר ההרשמה המקורי, ולא יות
 ו לימודיהםא יממששל יםסטודנט .פעמים במהלך תקופה זו

  יותר לדחות לימודים בקורס זה.  ולא יוכלבמהלך תקופה זו, 

 לאיזה סמסטר לדחות את הלימודים. לציין בבקשת הדחייה יש
מבקשים הם לאיזה סמסטר  בבקשתם שלא יציינוסטודנטים 

 תוחזר אליהםהבקשה לא תבוצע והיא  ,לדחות את לימודיהם
  .פרט זה שיוסיפו כדי

בסעיף  בכפוף למפורטפשר לדחות קורס דחוי פעם נוספת, א
15.10.5.  

לסמסטר  הםלדחות את לימודיסטודנטים שמבקשים  :שימו לב
קיץ הוא סמסטר קצר הבחשבון שסמסטר  להביא יםחייבקיץ, ה

יש לוודא  ,שבועות). לפני כן 16-15שבועות (במקום  9 שאורכו
תכנון ת טבלקיץ (ראו השהקורס אכן מוצע ללימודים בסמסטר 

  ).באתר האו"פ שנתי-רב

מסמסטר הסתיו או האביב  דוחים את לימודיהםשים סטודנט
בתשלום עבור תוספת קיץ, כמפורט  ולסמסטר הקיץ, יחויב

  קיץ.הבחוברת העדכונים וההשלמות לסמסטר 

ר הקיץ לסמסטר מסמסט דוחים את לימודיהםשים סטודנטל
  התשלום עבור תוספת קיץ.הסתיו או האביב, יוחזר 

מסמסטר אחד, ויש  ביותר דוחים את לימודיהםשים סטודנט
בהשאלה מן האוניברסיטה  ועזרי לימוד שקיבל ברשותם

(ראו  בחנות למדאהַהְׁשָאלֹות למרכז להחזירם  יםהפתוחה, חייב
לשאול את  ויוכל ים. הסטודנטכתנאי לביצוע הדחייה) 1.8סעיף 

  .דחו את לימודיהםעזרי הלימוד מחדש, בסמסטר שאליו 

_____________________________________________________  
  
באישור או בדף פירוט השיחות חייב להופיע המספר של מרכז   1

  אליו נשלח הפקס.שההרשמה או המוסד/מכללה 
הקורסים באנגלית, ) שונו שמות 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א  2

  .88ראו עמ' 
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מסטודנטים שקיבלו מלגת עידוד ללוחמים, לא ייגבו דמי טיפול 
  ועלויות בגין דחיית לימודים.

דחיית לימודים בקורס אינה מהווה דחייה של גביית  :שימו לב
סמסטר המועדים של  פי עלשכר הלימוד. שכר הלימוד ייגבה 

שאליו נדחים  –ל הסמסטר המועדים ש פי עלולא  ההרשמה
  .הלימודים

חוברת פרט לומר הלימוד של הקורס לא יישלח פעם נוספת, ח
הקורס והנספחים השונים הנוגעים לסמסטר שאליו נדחים 
הלימודים. אם בעקבות שינויים בחומר הלימוד יהיה צורך לרכוש 

 יוכלו לרכוש אותן  הסטודנטיםיחידות לימוד נוספות בקורס, 
  .50%בהנחה של  בחנות האוניברסיטה למדא

שה עד למועד הגשת הבק יםהסטודנט ויוני המטלות שיגישצ
 אם ידחו את לימודיהם קר לדחיית לימודים, ייזקפו לזכותם

לאחד משני הסמסטרים העוקבים לסמסטר המקורי (לא כולל 
ו יידחו סמסטר הקיץ), אולם לפי משקלן בסמסטר שאלי

 הםלשפר את ציוניודנטים שמבקשים סטהלימודים בקורס. 
מחדש  להגישן ועד למועד דחיית הלימודים, יוכל ובמטלות שהגיש

. הציון הקובע יהיה הציון בסמסטר שאליו יידחו לימודיהם
  ת המטלה בפעם השנייה.ששיתקבל לאחר הג

פשר לבטל את דחיית הלימודים א .לא ניתן לבטל קורס דחוי
לויות ששולמו בגין הדחייה, כל ולקבל החזר של דמי הטיפול והע

מתקבלת באחד ממרכזי ההרשמה של  יםעוד בקשת הסטודנט
עד שבעה שבועות , מוהאוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו נרש

  לפני פתיחת הסמסטר שאליו נדחו הלימודים.

למרות הנוהל הקובע שלא ניתן לבטל הרשמה לקורס  :שימו לב
, בתנאי לקורס דחויהבקשה לביטול הרשמה תכובד , דחוי

לא יאוחר מהמועד שתתקבל במרכז ההרשמה של האוניברסיטה 
שבו בוצעה ההרשמה  האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי

  לקורס.

גילה ובעקבות דחיית את הקורס במתכונת של הנחיה ר יםלומדה
תכונת של הנחיה מוגברת, ללמוד את הקורס במ הלימודים ירצו
ספת התשלום הנדרשת תמורת הנחיה לשלם את תו יהיה עליהם

  מוגברת.

את הקורס במתכונת של הנחיה מוגברת או  יםהלומד על
להביא בחשבון כי ייתכן שהקורס לא יילמד במתכונת מתוקשבת, 

של הנחיה מוגברת או מתוקשבת בסמסטר שאליו נדחו 
טרף לקבוצה בהנחיה רגילה. להצ הםהלימודים, ויהיה עלי

תוחזר לא  ,לקבוצה בהנחיה מוגברת םמירשו שהיולסטודנטים 
 וגברת, אלא אם בקשת הדחייה שלהםמההנחיה ה התוספת עבור

התקבלה באחד ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או 
, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר מובמוסד שבאמצעותו נרש

  תחילת הסמסטר המקורי.

ימים לפחות  10שירות מילואים למשך  וששירת יםסטודנט
ימים  20במצטבר במהלך סמסטר, לעניין קורס סמסטריאלי, או 

 ולפחות במצטבר במהלך שנת לימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר
 הםילדחות את לימוד םבשל כך ממפגשי הנחיה בקורס, זכאי

ין יעדשבתנאי זאת  .לשנה האקדמית העוקבת, ללא תשלום נוסף
תתקבל במרכז ההרשמה, לא  בכתב םבקורס ופניית נולא נבח

יאוחר ממועד ב של הבחינות בקורס ובכפוף להצגת אישור 
  על שירות המילואים מקצין העיר. ממוחשב

  חלפת קורס ודחיית הלימודים בקורס החדשה  15.10.3
ים להחליף את הקורס שאליו נרשמו ולדחות את יכול יםטודנטס

יוצע  לאחד מהסמסטרים הבאים שבהם חדשהבקורס  לימודיהם
 15.10פי ההנחיות הכלליות בתחילת סעיף  הקורס ללימודים, על

   פי המפורט להלן. ועל

  הבקשה לדחיית הקורס החדש תהיה לאחד מהסמסטרים 
לדחות קורס  אפשר. הבאים שבהם יוצע הקורס ללימודים

במהלך תקופה של שלוש שנים מסמסטר ההרשמה המקורי, 
שלא  יםסטודנט .זוולא יותר מארבע פעמים במהלך תקופה 

יותר לדחות  ובמהלך תקופה זו, לא יוכל ו לימודיהםיממש
  לימודים בקורס זה. 

 םלאיזה סמסטר ה תםבקשבציין ל יםחובה על הסטודנט
שלא סטודנטים הם בקורס החדש, לדחות את לימודימבקשים 

לאיזה סמסטר הם מעוניינים לדחות את  בבקשהיציינו על 
כדי  ותוחזר אליהם תבוצעהבקשה לא בקורס החדש,  לימודיהם
  פרט זה. שיוסיפו

פשר לבצע שינויים בהרשמה בקורס לאחר החלפה ודחייה, א
  , למעט ביטול הרשמה.15.10.5כמפורט בסעיף 

להחליף קורס ולדחות את הלימודים  שמבקשים יםסטודנטעל 
להביא בחשבון שסמסטר הקיץ ץ, קיהבקורס החדש לסמסטר 

שבועות).  16-15שבועות (במקום  9 רכושאוהוא סמסטר קצר, 
קיץ הלפני כן יש לוודא שהקורס אכן מוצע ללימודים בסמסטר 

  ).באתר האו"פ שנתי- תכנון רבת טבל (ראו

מסמסטר הסתיו או האביב  את לימודיהםשדוחים ים סטודנט
בתשלום עבור תוספת קיץ, כמפורט  ולסמסטר הקיץ, יחויב

  .15.5.6בסעיף  3בטבלה 

מסמסטר הקיץ לסמסטר  ים את לימודיהםדוחש יםסטודנטל
  התשלום עבור תוספת קיץ. הסתיו או האביב, יוחזר

הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס  נונת יםאם הסטודנט
את  ואשראי, ההחלפה והדחייה יבוצעו גם אם עדיין לא החזיר

 30חבילה לא תוחזר תוך חומר הלימוד בקורס המקורי. אם ה
תשלום בגין החבילה שלא הוחזרה, כמפורט  מהם יום, ייגבה

הרשאה קבועה  נולא נת יםאם הסטודנט. 15.5.6בסעיף  3בטבלה 
לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, ההחלפה והדחייה יתבצעו רק 

  לאחר החזרת חומר הלימוד בקורס המקורי.

קורס במתכונת של הנחיה רגילה  יםלומדעל סטודנטים של
ללמוד את הקורס החדש  תו ירצוהקורס ודחייובעקבות החלפת 

את תוספת התשלום במתכונת של הנחיה מוגברת, יהיה לשלם 
 1בטבלה ו 15.5.5הנחיה מוגברת כמפורט בסעיף  הנדרשת תמורת

  .15.5.6בסעיף 

במתכונת של הנחיה מוגברת או  יםלומדסטודנטים שעל 
מתוקשבת להביא בחשבון כי ייתכן שהקורס החדש לא יילמד 

שאליו נדחו  במתכונת של הנחיה מוגברת או מתוקשבת בסמסטר
לה. להצטרף לקבוצה בהנחיה רגי הלימודים, ויהיה עליהם

תוחזר ם לקבוצה בהנחיה מוגברת לא מירשו שהיולסטודנטים 
 גברת, אלא אם בקשת הדחייה שלהםהמו יהחההנ התוספת עבור

יברסיטה הפתוחה או תתקבל באחד ממרכזי ההרשמה של האונ
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, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר תחילת במוסד שבו נרשמו
  הסמסטר.

. 15.10.5אפשר להחליף ולדחות קורס דחוי כמפורט בסעיף 
במקרה כזה האוניברסיטה הפתוחה לא תקבל בחזרה את חומר 

  המקורי. הלימוד של הקורס

  פשר לבטל החלפת א .לא ניתן לבטל קורס שהוחלף ונדחה
החזר דמי הטיפול ששולמו בגין רק קורס ודחייתו ולקבל 

מתקבלת באחד  יםההחלפה והדחייה, כל עוד בקשת הסטודנט
ממרכזי ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה או במוסד שבו 
נרשם, עד שבעה שבועות לפני פתיחת הסמסטר שאליו נדחו 

  הלימודים.

למרות הנוהל הקובע שלא ניתן לבטל הרשמה לקורס  :שימו לב
, הבקשה לביטול הרשמה לקורס כזהתכובד ה, שהוחלף ונדח

לא יאוחר בתנאי שתתקבל במרכז ההרשמה של האוניברסיטה 
שבו בוצעה  מהמועד האחרון לביטול הרשמה בסמסטר המקורי

  ההרשמה לקורס.

  יטול הרשמהב  15.10.4
פי ההנחיות  לקורס, על ים לבטל את הרשמתםיכול יםסטודנט

  פי המפורט להלן. ועל 15.10הכלליות בתחילת סעיף 

הרשמה ודמי טיפול  יולמחדש מי הרשמה לסטודנט חדשד
שכן הם תשלום , אינם מוחזריםיות בגין הרשמה מאוחרת ועלו

  בגין הליך ההרשמה שבוצע בפועל. 

  ל ההחזרים של שכר הלימוד כפופים לתשלומים שישולמו כ
בפועל לאוניברסיטה הפתוחה, במועדים ובשיעורים שנקבעו. 

ם ביטול ימי עבודה מיו 30בתוך בצעו תההחזרים הכספיים י
  .ההרשמה

  לזרז את קבלת ההחזר הכספי בגין ביטול הרשמה  כדי
  עדיין את חבילת חומר הלימוד  החזירושלא  יםשל סטודנט

, ההחזר לא יותנה בהחזרת החבילה. ההחזר יבוצע תוך ושקיבל
קיזוז הסכום המתאים בגין חבילת חומר הלימוד. לאחר החזרת 

גם ההפרש  יםלסטודנטחומר הלימוד במצב שלם ותקין, יוחזר 
  שקוזז.

 קורס באמצעות מלגה מלאה, או שנרשמול שנרשמוסטודנטים 
ו פי תקנות שמ"א, ויחליט לקורס ללא תשלום שכר לימוד על

לשלם דמי טיפול ועלויות בגין  ולקורס, יידרש לבטל את הרשמתם
  הביטול, כתנאי לביצוע הביטול.

הפניות מערכת  מומלץ לבצע את ביטול ההרשמה באמצעות
  ).09-7781111( האו"פ-קולו שאילתאב

אינה בבחינת  האו"פ-בקולבקשת הביטול  שקליטתיש לשים לב 
בקשת הביטול. מידע על אישור הביטול וקליטתו במחשב,  אישור

האו"פ. -אפשר לקבל כיממה לאחר ביצוע הביטול באמצעות קול
הודעה בכתב על קליטת בקשת הביטול וההחזר הכספי תישלח 

  קליטת בקשת הביטול.  לאחר

  

  
אוניברסיטה זכאית ורשאית לפי שיקול דעתה לבטל ה
 ולא הסדיר יםהסטודנטזמתה הרשמה ללימודים, אם ובי

חוב כספי לאוניברסיטה במסגרת הזמן המוקצב או אם לא 
או ספר לספרייה  בהשאלה שהתקבללימוד -עזר והחזיר

במסגרת הזמן המוקצב. כמו כן, תבטל האוניברסיטה 
זמתה, כל הרשמה לא תקינה שלא תוסדר. והפתוחה, בי

) יקוזזו מן יםנטדזמת הסטוובביטולים כאלה (גם אם יהיו בי
ההחזר הכספי דמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה, ערכו 

העדכני של הלימוד או הספר שלא הוחזרו, או ערכו -של עזר
חוב שלא שולם. כמו כן, לא יוחזרו דמי הרשמה לסטודנט 

  חדש או מחדש הרשמה.

 וש קבלת אישור מיוחד ולא קיבלדורשלקורס  שנרשמוסטודנטים 
  תבוטל. םאישור כזה, הרשמת

ו דורש קבלת אישור מיוחד, קיבלשלקורס  שנרשמו סטודנטים
 מי טיפולבתשלום ד וביחוי ,בטל את הרשמתםל וחליטאישור וה

  לביטול. בו פנושועלויות בהתאם למועד 

לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס לאחר החלפה  ותפשראן אי
בהם הבקשה לביטול ההרשמה לקורס ש, למעט במקרים ודחייה

לא יאוחר מהמועד האחרון לביטול כזה תתקבל במרכז ההרשמה 
  .הרשמה בסמסטר המקורי

ניתן לבטל הרשמה לקורס (הפסקת לימודים) לאחר המועד 
האחרון המפורט בטבלאות הזכאות לשינויים בהרשמה, ללא 

לא יאוחר ממועד החזר כספי, בכפוף לקבלת בקשה בכתב 
ובתנאי שהסטודנט טרם נבחן בקורס.  סיום סמסטר הלימוד

  במקרה זה לא יוזן כישלון בקורס.
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  ופירוט דמי טיפול ועלויות 1)2016(א ותשע"שינויים בהרשמה לסמסטר סתיו קופות זכאות לת   15.10.5
    קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה  :4טבלה 

  
 המבוקש השינוי

 מועד קבלת הבקשה
 דמי טיפול ועלויות

  ,2קורסים אקדמיים  תקופה הערות (בש"ח)
3כשפה זרהקורסי אנגליתו

   ללא חיוב כספי 31.7.2015עד 0  ורסק החלפת
להחליף רק  ניתןבקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית 

  לקורס אחר במסגרת התכנית.
  2.8.2015-מ  1

 28.8.2015עד
9216  

  30.8.2015 -מ  2
 23.10.2015עד

326  

  ללא חיוב כספי 31.7.2015עד 0  החלפת קורס דחוי

  2.8.2015-מ  1
 23.10.2015עד

326  

  ימודיםל דחיית
  5,4קורסב

   ללא חיוב כספי 31.7.2015עד 0
לדחות רק  ניתןבקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית 

  את כל הקורסים יחד.
  2.8.2015-מ  1

 28.8.2015עד
9216  

  30.8.2015-מ  2
 16.10.2015עד

376  

  18.10.2015- מ  3
  13.11.2015 עד

468  

  15.11.2015-מ  4
  627.11.2015 עד

751  

  ורסק החלפת
  7,5דחייתוו

   ללא חיוב כספי 31.7.2015עד 0
לדחות רק  ניתןבקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית 

  את כל הקורסים יחד.
  2.8.2015-מ  1

 28.8.2015עד
9326  

  30.8.2015-מ  2
 16.10.2015עד

376  

  18.10.2015-מ  3
  13.11.2015 עד

560  

  15.11.2015-מ  4
  627.11.2015 עד

936  

  8,5הרשמה לקורס יטולב

  

    9326   28.8.2015עד 1
לבטל את  ניתןבקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית 

  ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
  30.8.2015-מ  2

 16.10.2015עד
10468  

  18.10.2015-מ  3
  116.11.2015 עד

10653  
  
שירות לאומי, חלה  מיאו למסיי יםמשוחרר יםבשירות לאומי, או לחייל יםבשירות חובה או למשרת יםמלגת עידוד לחייל  .א    ערות:ה

  גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
ם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין מילוח םשה יםמשוחרר יםאו לחיילם מילוח יםשקיבל מלגת עידוד לחייל יםמסטודנט  ב.    

בדמי טיפול ועלויות בסך  ויחויב הםהחלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, 
  "ח.ש 326

  
  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

  
 

 הסמסטריאלית.וההשלמות בחוברת העדכונים  ראותקופות זכאות ופירוט דמי טיפול ועלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ ל  1
  בעמוד הבא  5דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה  )20293השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (בקורס   (א)  2

  הקורסים האקדמיים).הזכאות זהות לאלה של כל     
 ,)91440בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים ( קורס הכנה לבחינת פטור, )91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (כולל הקורסים:   )ב(

קורסים אקדמיים  ,)91468( יסודות הערבית הספרותית ג ,)91465( יסודות הערבית הספרותית א ,)91462( שפה שנייהכעברית 
  .וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע מסלול לתעודת הוראההמסגרת ב הנלמדים גם

  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   3
  עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.אפשר לדחות לימודים נלמדים במתכונת שנתית שבקורסים   4
  .לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה  5
  .במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זהלהגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו  ויוכל יםחדש יםסטודנט  6
מגבלה כלשהי  ואיןלפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש,   7

  שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי  יםבביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט  8

  תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
   .בדמי טיפול אלה ו(בלבד), לא יחויב 1שינויים בהרשמה בתקופה  יםמבצעש יםחדש יםסטודנט  9

  , יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.3-ו 2סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה   10
 .20.11.2015) עד 2016א( וע"תשבסמסטר סתיו  ו לבטל את הרשמתםיוכל, 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודנט  11
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  סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברהקורס הו אלגברה לינארית –נהל עסקים ימתמטיקה למוסמך במהקורס   :5טבלה 
  

  
 השינוי המבוקש

 מועד קבלת הבקשה

 דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
  תקופה

  מתמטיקה למוסמך 
   –במינהל עסקים 

 1)91416אלגברה לינארית (

סדנת רענון 
לתלמידי במתמטיקה 

 )95001מדעי החברה (

  ללא חיוב כספי 31.7.2015עד 31.7.2015עד  0  ורסקהחלפת 

  2.8.2015-מ  1
 28.8.2015עד 

  2.8.2015-מ
 28.8.2015עד

6130  

  30.8.2015-מ  2
  23.10.2015עד 

  30.8.2015-מ
  23.10.2015עד 

196  

  כספיללא חיוב 31.7.2015עד 31.7.2015עד  0  ורס דחויקהחלפת 

  2.8.2015-מ  1
  23.10.2015עד 

  2.8.2015-מ
  23.10.2015עד 

196  

  ללא חיוב כספי 4.12.2015עד 31.7.2015עד  0  2קורסב ימודיםלדחיית 

  2.8.2015-מ  1
 28.8.2015עד 

  6.12.2015-מ
 11.12.2015עד

6130  

  30.8.2015-מ  2
 16.10.2015עד 

  13.12.2015-מ
 25.12.2015עד

226  

  18.10.2015- מ  3
 13.11.2015עד 

  27.12.2015- מ
 8.1.2016עד

281  

  15.11.2015-מ  4
  327.11.2015עד 

  10.1.2016- מ
 15.1.2016עד

451  

  ללא חיוב כספי 4.12.2015עד 31.7.2015עד  0  4,2דחייתוו ורסקהחלפת 

  2.8.2015-מ  1
 28.8.2015עד 

  6.12.20115-מ
 11.12.2015עד

6196  

  30.8.2015-מ  2
 16.10.2015עד 

  13.12.2015-מ
 25.12.2015עד

226  

  18.10.2015-מ  3
 13.11.2015עד 

  27.12.2015- מ
 8.1.2016עד

336  

  15.11.2015-מ  4
  327.11.2015עד 

  10.1.2016 - מ
 15.1.2016עד

562  

 5,2יטול הרשמה לקורסב

  

  6196  4.12.2015עד   28.8.2015עד   1

  30.8.2015-מ  2
  16.10.2015עד 

  6.12.2015-מ
  25.12.2015עד 

7281  

  18.10.2015-מ  3
  86.11.2015עד 

  27.12.2015-מ
  91.1.2016ד ע

7392  
  

      
  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

                                                              
 

  בעמוד הקודם. 4מפורטים בטבלה  )91415עסקים (מתמטיקה למוסמך במינהל תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס   1
  לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה. לא ניתן  2
  .במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זהלהגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו  ויוכל יםחדש יםסטודנט  3
מגבלה כלשהי  ואיןלפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש   4

  שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת  יםדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטנוסף על בביטול הרשמה לקורס,   5

  סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  .בדמי טיפול אלה ויב(בלבד), לא יחו 1ם בהרשמה בתקופה שינויי יםמבצעש יםחדש יםסטודנט  6
  ועלויות פעם אחת בלבד., יחויבו בדמי טיפול 3-ו 2סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה   7
  .20.11.2015) עד 2016א( ותשע"סתיו בסמסטר  ו לבטל הרשמתםליוכ 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודנט  8
  .15.1.2016) עד 2016א( וסתיו תשע"בסמסטר  ו לבטל הרשמתםליוכ 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודנט  9
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לסמינר במתמטיקה ינויים בהרשמה ש   15.10.6
  ובמדעי המחשב

במקרה של החלפת סמינר או ביטול הרשמה לסמינר, ייגבו דמי 
  טיפול ועלויות כמפורט להלן:

דמי טיפול   תקופה  מועד קבלת הבקשה
  ועלויות

שבועיים לאחר תאריך קליטת ד ע
 ההרשמה

  ללא תשלום  0

עד שישה שבועות לאחר משבועיים 
 תאריך קליטת ההרשמה

  ש"ח 326  1

  מהשבוע השביעי לאחר תאריך 
 ליטת ההרשמהק

לא ניתן לבצע   –
 שינויים בהרשמה

ינויים בהרשמה לעבודה מסכמת או ש   15.10.7
  לעבודת תזה בתואר שני

בפרויקט הסיום, בעבודה המסכמת או בעבודת החלפת נושא   .א
  התזה (להלן: "העבודה") ו/או החלפת המנחה

  של יועץ  אישורהחלפת נושא העבודה ו/או המנחה טעונה
בתכנית וכרוכה בתשלום דמי טיפול  יםאקדמיללימודים 

  ועלויות כמפורט להלן:

 דמי טיפול ועלויות  תקופה מועד קבלת הבקשה
ד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן ע

 לנושא העבודה.האישור
  ש"ח 1,055  1

תחילת החודש החמישי ועד סוף מ
שישי לאחר תאריך מתן ההחודש 
 לנושא העבודה.האישור

  ש"ח 2,086  2

שבעה חודשים לאחר תאריך מתן מ
 לנושא העבודה.האישור

אפשר להחליף -אי  –
  נושא או מנחה

  
  ביטול הרשמה לעבודה   .ב

 את ההרשמה לעבודה יקוזזו דמי טיפול  יםמן המבטל
  ועלויות כמפורט להלן:

קיזוז מההחזר   תקופה   מועד קבלת הבקשה
 הכספי

עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן 
 האישור לנושא העבודה.

  ש"ח 1,481  1

מתחילת החודש  החמישי ועד סוף 
החודש השישי לאחר תאריך מתן 

 האישור לנושא העבודה.

  "חש 2,527  2

משבעה חודשים לאחר תאריך מתן 
 האישור לנושא העבודה.

  אין החזר  –

  
שירות חובה או  סיימו/ים בשירות חובהמלגת עידוד למשרת  ג.

שירות לאומי, חלה גם על דמי טיפול ועלויות בגין שינויים 
  בהרשמה לעבודה.

חידוש ההרשמה לכתיבת העבודה (לאחר ביטולה) טעון   ד.
 ותאפשראין אישור של הוועדה המחלקתית לתואר שני. 

חודשים מיום  שישהלהירשם שוב לכתיבת העבודה, במשך 
  .ביטול ההרשמה

שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית   15.10.8
  ולסמינר ללא ניקוד במתמטיקה

הטיפול והעלויות להחלפה או להלן תקופות הזכאות ופירוט דמי   .1
  :ביטול של עבודה סמינריונית וסמינר ללא ניקוד במתמטיקה

 דמי טיפול ועלויות  תקופה מועד קבלת הבקשה
ד שבועיים  לאחר תאריך האישור ע

 לכתיבת העבודה
  ללא תשלום  0

עד שישה שבועות לאחר שבועיים מ
 תאריך האישור לכתיבת העבודה

  ש"ח 326  1

השביעי לאחר תאריך האישור מהשבוע 
 לכתיבת העבודה

לא ניתן לבצע   –
  שינויים בהרשמה

בקשה להחלפה או ביטול של עבודה סמינריונית/סמינר ללא   .2
"בקשת טופס הניקוד במתמטיקה אפשר להגיש באמצעות 

את  .הרשמה, החלפה או ביטול לעבודה סמינריונית/רפרט"
הארצי ברעננה, או הטופס יש לשלוח ישירות למרכז ההרשמה 

  .09-7780651בפקס: 

  שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד   15.10.9
ניתן לבצע שינוי שיבוץ למרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד באמצעות 

באמצעות פנייה למוקד הפניות  או שאילתאהפניות במערכת 
פגשי להשתתף במשמבקשים  בהרשמה ישירהנרשמים  והמידע.

למוסד שבמסגרתו מתקיימים יפנו הנחיה במוסד או במכללה, 
 אך ורקלקבוצת הלימוד באותו מוסד תתבצע ההעברה המפגשים. 

באחד ממרכזי ההרשמה  םמינרשהלפי בקשת המוסד. 
את  והלימוד, במוסדות או במכללות, יפנבקמפוסים, במרכזי 

סטודנטים שנרשמו  .מואך ורק אל המקום שבו נרש םבקשת
להשתתף במפגשי הנחיה ומבקשים  מכללהבאמצעות מוסד או 

  .מוסד האחר להסדרת העברהל ו, יפנ/תאחר מכללהבמוסד או ב

שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד עקב אי פתיחת 
  קורס/קבוצת לימוד

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן 
לקיים ו/או להפסיק  קול דעתה, אם לפתוח ו/אויבלעדי, לפי ש

אף שהוצעו  ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על
ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב 
מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת. 

לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים  יוכלוהנרשמים 
אביב, אליאנס, -יב (קמפוס רמתלהרשמה. מרכזי הלימוד בתל אב

תיכון חדש, הכפר הירוק) מהווים מרחב לימודי אחד. איננו 
בו ש המסויםמתחייבים שהלימודים יתקיימו במרכז הלימוד 

  הוצעה קבוצת הלימוד. 

  בקשה מיוחדת להפסקת לימודים 15.10.10
מקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד ב

שר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות שאינו מאפוממושך, 
(ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ),  לכל הפחות

כתב ובצירוף ב, ברעננהלמרכז ההרשמה הארצי  יתידמיש לפנות 
כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף  .מסמכים רלוונטיים

הלי האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה ולהגדרות בנ
יטופלו רק מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים. 

  :פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים

  25.12.2015): 2016א( וע"תשמסטר סתיו ס
  17.5.2016): 2016ב( וע"מסטר אביב תשס

  3.5.2016) קורסי אנגלית כשפה זרה: 2016(ב וע"סמסטר אביב תש
  26.8.2016): 2016ג( וע"מסטר קיץ תשס

  19.8.2016) קורסי אנגלית כשפה זרה: 2016(ג וע"סמסטר קיץ תש

עבודה סמינריונית במסגרת תואר הרשמה ל 15.10.11
  עם חטיבה בכלכלה בחשבונאות

ניתן להרשם במערכת השאילתא או באמצעות טופס הרשמה 
 יום לפניהחל ממועד פתיחת ההרשמה ועד  לעבודה סמינריונית

  המפגש הראשון. 

עד  ש"ח 326כרוך בתשלום ההרשמה לעבודה סמינריונית  ביטול
לאחר פתיחת הסמסטר, לא ניתן לבצע  .יום פתיחת הסמסטר

  שינויים בהרשמה.
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  1של האוניברסיטה הפתוחה הלימודמרכזי   15.11
  

ללימודים אקדמיים נעשית בתיאום מוקדם.  דמיים והדרכה בלמידה. פנייה ליועציםבכל המרכזים מתקיים ייעוץ ללימודים אק
  התיאום ייעשה טלפונית עם מרכז ההרשמה במרכז הלימוד בהתאם למספרי הטלפון המפורטים להלן.

  
  קבלת קהל

  במשרד ההרשמה
  /פקסוןטלפ

 במשרד ההרשמה
סמל מרכז   ניהול

 הלימוד
    תובתווכ כז הלימודשם מר

19:00-15:00 
19:00-16:00 
16:00-10:00 
12:00-08:30 

  א
  ב, ד, ה

  ג
  ו

04-9081148 
 04-9081129פקס:           

 טה הפתוחהיאוניברסהקמפוס   278  סמדר כוכבי
   יאלמרכב

   71ה הפסגרח' 
 יאלרמכנ"ס מגדים)(מת

ון
פ
צ

 
 

19:00-09:00 
15:00-09:00 

  ה-א
  ו

04-6744416 
054-4682548 

 04-6741989פקס:           

האוניברסיטה הפתוחה ז מרכ  204  'מחמוד חג'וג
  בסחנין

 ליד קניון סחנין (כניסה מזרחית)
20:00-15:00 
15:00-09:00 
20:00-15:00 
14:00-09:00 

  ב
  ג
  ה
 ו

050-7264784 
04-9833004 

 04-9833004           פקס:

  להשכלה אקדמיתמרכז הגולן   211  חוסיין סלמאן
  מול תחנת הדלק, מג'דל שמס

 04-8721968  ה-א 20:00-16:00
 04-8494697פקס:           

   קמפוס האוניברסיטה הפתוחה  380  רחל עופר
   יםיח יתיקרב

   תיכון קריית חיים במתחם
 , קריית חיים48הגדוד העברי

14:00-08:00 
19:30-14:30 
13:00-08:00 

  ה-א
  
  ו

04-8269222 
 04-8245652פקס:           

 

האוניברסיטה הפתוחה  פוסמק  355  אסנת גץ
   חיפה –בבית בירם 

  ה, חיפהז, אחו15אבא חושי שד' 
  , מפגשי מידע למתעניינים: ימי ב'

  18:00בשעה 
  :פגישת ייעוץ בתיאום מראש בטלפון

04-8269222 
19:00-14:00 
19:00-14:00 
12:30-08:30 

  א, ב, ד, ה
  ג
  ו

  טלפקס:
04-6720571 

ה חיברסיטה הפתואונהקמפוס   243  טישלר-אהובה כדרא
   טבריהב

  מרחצאות הרך ד ,22אליעזר קפלן 
   (מתחם רימונים מינרל), טבריה

  

18:00-10:00 
13:00-09:00 

  ה-א
  ו

04-6568320 
04-6014706 

 04-6013493פקס:           

ה חיברסיטה הפתואונהקמפוס   274  'יוסרא חג'וג
  נצרת ב

בניין מועצת הפועלים,  6026/19רח' הגליל 
 נצרת

  

12:00-08:00 
19:00-15:00 

 04-9946628  ה-א
 04-9946059פקס:           

המרכז הקהילתי בטמרה ע"ש  –טמרה   215  מייסרה עואד
  שיך זכי דיאב

  כניסה ראשית לטמרה

  
  

  בתיאום מראש בלבד  

19:00-16:00 
13:00-08:00 

  , ב, ד, הא
  ג

04-9893986 
 04-9893110       פקס:

 –רשת המרכזים הקהילתיים   329  ויינשטייןרזיאלה 
  יקנעם
 יקנעם,, ליד מרכז ביג45אלונים

  

19:00-10:00 
12:00-08:00 

  ה-א
 ו

04-6274534 
04-6309264 

 04-6274536     פקס:

אגדיר גמיל (איינה) אבו 
  זרקא

האוניברסיטה הפתוחה  סופמק  406
  רה בגבעת חביבהע ואדי

 (בית צבי לוריא)ביבהחתעבג

  

  

 19:00-15:00  א, ג, ה  
 13:00-09:00  ב, ד

04-8591611 
  טלפון בקמפוס 

  ואדי ערה
04-6274534 

04-8591602   פקס:

אגדיר גמיל (איינה) אבו 
  זרקא

   –המרכז הקהילתי העירוני   425
  עיריית אום אל פחם

  רח' אלעג'מי, שכונת אלגז אלאת, 
  אום אל פחם

  

  

  

  

_____________________________________________________  
 
  .במרבית מרכזי הלימוד מתקיימת גם הרשמה  1
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  קבלת קהל
  במשרד ההרשמה

  /פקסוןטלפ
  במשרד ההרשמה

סמל   ניהול
מרכז 

  הלימוד

   תובתווכ כז הלימודשם מר

12:00-09:00 
18:00-16:00 

  ה-א
 א, ג

04-6341812 
04-6330825 

 )121(שלוחה 
 04-6247156       פקס:

  2,1מתנ"ס גבעת אולגה –חדרה   407  ריקי ביטון
  להרשמה: מתנ"ס אולגה, 

  , גבעת אולגה, חדרה11רח' הרב בין איש חי 
מרכז הלימוד: ביה"ס הבין תחומי למדעים 

 , חדרהשכונת גזית,1ואמנויות, באר אורה

ון
פ
צ

 
 

קבלת קהל  –בשעות אחה"צ 
  בתיאום מראש 

18:30-09:30 
15:00-09:30 

ה ד, ,ב א,
  ג

09-8854001 
09-8859125 

 09-8658497    פקס:

  נתניהז מרכ  433  יולנד דהן
  , אזור התעשייה פולג, 2רח' המחקר 

רו דרום נתניה (מכללת הרמלין)
ש
ה

ן
  15:30-08:30 

 
  ה-א
  

309-7782222 
 09-7780651   פקס:      

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה   388  
  ברעננה

של האוניברסיטה  ז ההרשמה הארציכרמ
  הפתוחה

  ., רעננה1דרך האוניברסיטה 
  18:00 בשעה מפגשי מידע למתעניינים: ימי ב,

  פגישות ייעוץ בתיאום מראש, בטלפון: 
09-7781205 

13:00-10:00 
19:00-13:45 
12:30-08:30 

  ה-א
  
 ו

03-7455501 
 03-7455599פקס:           

 

  דינה ברכה
  

630  
  

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה 
   אביב- ברמת

  אביב.-אביב, תל-, רמת16קלאוזנר רח' 
   10:15 בשעה ימי ו,  למתעניינים:מפגשי מידע 

  פגישות ייעוץ בתיאום מראש, בטלפון: 
03-7455514 ,09-7781205  

מ
כז
ר

  

במזכירות: קבלת קהל 
 בימים

19:00-09:00 
12:30-08:00 

  ה-א
 ו

16:00-08:00 
 

  ה-א
 

03-7707300/3 
 03-7707368פקס:          

  בני ברק –מעלו"ת   664  חוה ברטלר
 , בני ברק31הירדן

 
 

13:00-09:00 
19:30-16:00 
12:30-09:00 

  ה-א
  
  ו

03-9271684 
 03-9210725פקס:           

  

   מכללת העיר פתח תקווה  441  אודליה אייזנברג
  , 50תיכון "אחד העם", זכרון יעקב 

  .שכונת אם המושבות, פתח תקווה
  מפגשי מידע למתעניינים:

 17:30בשעהימי ב,

 
 

 03-9013393 ה-א 16:00-08:00
 03-5345214           :פקס

 מכללת ראש העין  457  יונה שרעבי
  ., (שכונת נווה אפק) ראש העין3נווה אפיקים 

 18:00בשעהמפגשי מידע למתעניינים: ימי ד,

 

קבלת קהל  –בשעות אחה"צ 
   בתאום מראש

 
 03-6021553טלפקס:        ה-א 15:00-08:00

054-7925942 
 מרכז קידום אקדמי, כפר קאסם  384  עדנאן קאדר

   תיכון חדש, כפר קאסם
 

19:30-08:00 
13:30-08:00 

   ה-א
 ו

03-6710011/22 
 03-6710055           פקס:

 4,1ת  רמת גןמכלל  685  משה שפירא
  מת גןר, 87רוטנברג  נחסח' פר ,"םינומרע"

  מפגשי מידע למתעניינים:
  17:00שעה ימים א, ד, ב

 10:00שעה, בוימי ו

 
 

  

13:00-08:00 
19:00-17:00 

  ה-א
  ד-א
 

03-5080981 
03-5081378 

 03-5082637פקס:          

   יםבתמכללת 800  עופרה שמיח
   ים ף, בתיוס רמת, 7רהב רח' 

 

  
  
  
  
  
  

  

  
_____________________________________________________   

  מוסד/מכללה/מרכז זה גובה תשלומים נוספים (דמי מכללה) מעבר לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה.  1
  ההרשמה למרכזים אלו מתבצעת במוסד/מכללה/מרכז בו מבקשים ללמוד.  

  .שאילתאהירשם למוסד/מכללה/מרכז זה, הגובה דמי מכללה, גם באמצעות מערכת סטודנטים ותיקים יכולים ל  2
מועדים בהם אין קבלת למעט  12:30-08:30 , בין השעותובימי ו 19:00-08:30 , בין השעותה-פועל בימים אמוקד הפניות והמידע מענה טלפוני ב  3

    .בידיעון האקדמי תשע"ה 6 בעמוד לוח הזמניםבפורט , כמקהל
  סטודנטים לתואר שני יכולים להירשם למוסד/מכללה/מרכז זה, ללא תשלום דמי מכללה.  4
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   להק תלבק
  במשרד ההרשמה

  /פקסןופלט
  במשרד ההרשמה

סמל   ניהול
מרכז 

  הלימוד

   ותבוכתו כז הלימודמר םש

14:00-09:00 
20:00-14:30 
12:30-09:00 

  ה-א
  
 ו

02-6789163 
02-6480608 

 02-6788981פקס:          

 ס האוניברסיטה הפתוחהקמפו 166 יעל ארן
  ירושלים  –טכנולוגי גן הב

ש )מלחהןוינקלומ(חהלמ, קומה א)9(בניין
רו
י

ם
לי

 
 02-6469881  ה-א 20:00-14:00 

 02-6469884פקס:           
   המכללה החרדית–ליםשירו  145  חני שמעוני

 מלחה, ירושלים,4הגן הטכנולוגי, בנין
19:00-08:00 
12:00-08:00 

 

  ה-א
  ו
 

03-9414645 
03-9414605 

 03-9416170    פקס:    

  מכללת ראשון לציון 856 ארז מדמוני
  , נווה ים, ראשון לציון2אבני החושן 

פל
ש
ה

ה
 

 13:30-10:30 
19:30-17:30 

 08-9402711  ה- א
1-700-70-40-42 

 153-8-9402711  פקס:

  היונצנסהאוניברסיטה הפתוחה ב 843  רוזנברגררון 
  מדעים ל יסשכול פאבניין 

 ציונהנס,1דלרינשרוסק' אחר
19:00-09:00 

 
  ה-א
  

08-9366003 
 08-9366015    פקס:       

  האוניברסיטה הפתוחה ברחובות 805 שרון חרל"פ אשכנזי
, בניין המכללה העירונית 2גיבורי ישראל ' חר
 בותורח

 
 

15:00-09:00 
19:00-09:00 

  א, ד, ה
  ב, ג

1-800-200-667 
08-9212224 
08-9154484 

 08-9154485     פקס:   

  קמפוס השפלה–מרכז לימוד רמלה  885  אביגיל שכנר
   רמלה, 4רח' הזית 

 

19:00-08:00 
16:00-08:00 

  ד-א
  ה

08-9719238 
 08-6226757      פקס:    

  תחומי מודיעין-הרבהמרכז   471  שושי גור
 , מודיעין49עמק דותן

 
 

19:30-09:00 
12:00-09:00 

  ה-א
  ו

08-8563537/8 
 08-8534595       :ספקלט

  אשדודת מכלל  892  יורם אסרף
רו דוד, אש, ליד מקיף א'3מורדי הגטאותרח'
ד

ם
 

 13:00-08:30 
19:00-14:30 
12:00-08:30 

  ה-א
  
  ו

08-6277188 
  08-6282961פקס:           

 

האוניברסיטה הפתוחה  סוקמפ  710  ד"ר דיתה קליינמן
   באר שבע –ציב י יתבב
   שבער א, ב79ת וצמאעה' חר

15:30-09:00 
 

 08-9918999  ה-א
074-7023838 

 153-747-023838פקס:   

  מכללת רהט  722  תייסיר אזברגה
  , רהט18מרכז השלום המסחרי, שכונה 

 
 

19:00-08:00 
14:00-08:00 

  ה-א
  ו

08-6652060 
08-6209871 

 08-6652070    פקס:    

  מכללת מרכז הנגב  791  סלימאן אלטלקאת
  , באר שבע141מורדי הגטאות 

 
 

 073-2137736  ה-א 16:00-09:00
 08-6571217פקס:           

  מרכז דימונה  773  מאשה רוזוב
  , דימונה5מרכז יעדים, שדרות יגאל אלון 

 

   בלבדבתיאום מראש 

 08-6585529  ה-א 16:00-08:00
 08-6583047פקס:           

  מרכז ירוחם  783  זהבה אוזן
  , ירוחם9מתנ"ס ירוחם, צבי ברונשטיין 

 
 

  בתיאום מראש בלבד

 076-5454460/1  ה-א 12:00-09:00
 08-9925557       פקס:    

  מרכז אופקים  859  לאה קבסה
  1יוני מרכז הצעירים, שכונת 

 (בניין מנהל החינוך, קומה ב'), אופקים

 
 

  בתיאום מראש בלבד

 08-9956066  ד-א 14:00-09:00
 08-9950801      פקס:    

  מרכז ערד  728  שירן גלוסטון
  , מרכז צעירים, ערד25יאשיהו 

 
 

  בתיאום מראש בלבד

13:00-11:00 
19:00-17:00 

  א, ג, ה
  א, ב, ד

08-6315033 
 08-6330427      פקס:     

חה יברסיטה הפתוהאונקמפוס   990  רבקה זלדיס
   אילתב

  רח' חטיבת הנגב, תיכון גולדווטר, אילת
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  מרכזי לימוד במוסדות מלמדים (אך ורק לסטודנטים הלומדים במכללה)
  קבלת קהל

  ההרשמהבמשרד
  ון/פקסטלפ

 ההרשמהבמשרד
סמל מרכז   ניהול

  הלימוד
    תובתווכ הלימודכז מר שם

הרישום מתבצע בקמפוס 
האוניברסיטה הפתוחה 

  חיפה–בבית בירם

04-8269222 
 04-8245652פקס:   

   מעלות תרשיחא  252  אסנת גץ
  , מעלות תרשיחא9מתנ"ס סביונים, ספיר 

  צפון

הרישום מתבצע בקמפוס 
האוניברסיטה הפתוחה 

  חיפה–בבית בירם

04-8269222 
 04-8245652פקס:   

     נהריה  301  אסנת גץ
  מידעטק, רח' העצמאות פינת התבור, נהריה

  

 04-8395412  ה- א 17:00-09:00
 04-8396383פקס:  

  מכללת הכרמל  303  רוני חסון
 כביש ראשי, דאלית אל כרמל

  

12:30-08:00 
19:00-15:00 
12:30-08:00 
18:00-15:00 
12:30-08:00 
16:00-15:00 

  א, ג, ד
  
  ב
  
  ה

073-2481335 
5030* 

 04-8728883פקס:   

  1המכללה למינהל חיפה  199  שמרית לרך
  , מפרץ חיפה, חיפה3האשלג 

  

16:00-08:30 
13:30-08:30 

  ה- א
  ו
 

04-8889090 
 04-6436254פקס:   

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי   717  רמי בדארנה 
  עכוב –הספורט והבריאות 

 עזריאלי)(מול קניון8רח' החרושת

  

16:00-08:00 
 

  ו- א
  
 

04-8889090 
 04-6743290פקס:   

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי   216  רמי בדארנה 
  הספורט והבריאות
 מרכז הספורט, סחנין

  

12:30-09:30 
13:30-12:30 

 א,ב,ד,ה
  ג
 

09-8303504 
 09-8303507פקס:   

ביה"ס  – המכללה הטכנולוגית רופין  426  תמי צוקרמן 
  להנדסאים

 מכללת רופין, עמק חפר

  השרון

15:30-08:30 
11:00-08:00 

  ה-א
  ו

09-7473169 
09-7476346 

 09-7476354פקס:

  מכללת בית ברל  541  ד"ר אורי ארבל גנץ 
  , בית ברל516אזור הדס 

  

 09-7431213  ה-א 17:30-09:00
 09-7431944פקס:

  הטכנולוגי בית ברלהמרכז   597  עו"ד נדאל דעסאן
 ערבי, בית ברל-המכון היהודי

  

 09-7737811  ה-א 16:00-08:00
 09-7737015  פקס:

 –המכללה הערבית הקהילתית   458  סעיד אבו עבוד
  שלוחת בית ברל

 בית ברל

  

17:00-08:00 
 

 03-6817080  ה-א
 03-5183152פקס:  

 מכון אבני–אביב-תל  393  שמעון צמרת
 אביב -, תל6אילת

 מרכז

 03-6887090  ה-א 18:30-09:00
 03-5373643  פקס:

 מנשר לאמנות–אביב-תל  883  עודד ידעיה
 אביב -, תל18דוד חכמי

 

 03-6961011  ה-א 18:30-09:30
 03-6966640   פקס:

 

גבוה ליצירהבית ספר–Muzik  936  רונן חרותי
  והפקת מוזיקה

 אביב-, תל4בן שמן

 
   

 03-9400333  ה-א 14:00-10:00
073-2300945 

 03-6392099  פקס:

 האקדמיה לאמנויות המופע  698  טלי יצחקי
  אביב-, תל70אחד עם 

 

16:30-10:00 
 

 03-6368440  ה-א
 03-6392099פקס:  

 קמרה אובסקורה  456  דורית ליאור
  אביב-, תל5ריב"ל

 

17:00-08:00 
 

 1-700-700-892  ה-א
  פקס:   

15336137896 

 מכללת ביטוי  941  ד"ר בלה נוביצקי
    , מתחם הבורסה, רמת גן7בצלאל 

 

19:00-09:00 
 

 03-7353545  ה-א
 03-6340045פקס:  

 מכללת אור יהודה  525  גלית ששון
  , אור יהודה87אליהו סעדון

 

 03-5085000  א, ג, ה 12:30-08:30
 03-6510250   פקס:

 –קרן ידע לאקדמאים  826  ציון בנימיני
  בית האקדמאי

  , חולון13רמז

 
    

 073-2481504  ה-א 17:00-09:00
073-2481502/1498 

 0שלוחה 
 073-2481499פקס:

 ראשון לציון–המכללה למינהל  963  ולרי גרינברג
  , קניון ערי החוף, ראשון לציון19סחרוב 

 
  בתיאום מראש בלבד 

  
_____________________________________________________   

  מוסד/מכללה/מרכז זה גובה תשלומים נוספים (דמי מכללה) מעבר לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה.  1
  ההרשמה למרכזים אלו מתבצעת במוסד/מכללה/מרכז בו מבקשים ללמוד.  
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  קבלת קהל

  ההרשמהבמשרד
  ון/פקסטלפ

 ההרשמהבמשרד
סמל מרכז   ניהול

  הלימוד
    תובתווכ הלימודכז שם מר

16:00-09:00 
 

 02-5718002  ו-א
 02-5718003   פקס:

   –המכללה הערבית קהילתית   168  סנא שתת
  בית חנינא שלוחת

בית חנינא החדשה, מתחם קניון בלאדי, 
 ירושלים

 ירושלים

18:00-08:00 
 

 02-5816816  ה-א
  

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי   102  בדראנהרמי 
  ירושליםב – והבריאות הספורט

 אחוואן א ספא. שייך גראח, מזרח ירושלים

  
  

 02-6321612/20  ה-א 15:00-09:00
 02-6321621פקס:  

 מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה  133  מאיר שמעון עשור
 , מרכז ספיר, ירושלים30בית הדפוס

  

16:00-09:00 
 

  ה-א
 

08-6232013/14 
 08-6232003פקס:  

מכללת באר שבע הערבית הקהילתית   938  עדנאן סעיד 
 , בית הלל, באר שבע2, קומה136החלוץ

  דרום

  
  

  מרכזי לימוד במקומות עבודה (אך ורק לסטודנטים העובדים במקום)
ייעוץ ללימודים 

  אקדמיים
קבלת קהל במשרד 

  ההרשמה
  ון/פקסטלפ

  ההרשמה במשרד
סמל   ניהול

מרכז 
 הלימוד

  תובתווכ הלימודכז שם מר

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  M.B.Aלתואר

 03-9358222  ה-א 13:00-11:30
 03-9358990פקס:     

  התעשייה האווירית –מהות   193  עזריה מרים
  מרכז הדרכה, התעשייה האווירית בע"מ, נתב"ג, לוד

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  M.B.Aלתואר 

 08-8572292  ה-א 13:15-11:30
 08-8572533     פקס:

  תעשייה אווירית –אלת"א   928  יעל איבגי
  , אשדוד100שד' הנשיא 

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  M.B.Aלתואר

  טלפקס:  ה-א 08:00-16:00
03-7633480 

 

שירי 
  אליקשוילי

  רשות המיסים  488
  אביב-, קריית הממשלה, תל125מנחם בגין דרך 

 074-7184005  ה-א 16:00-08:00  
 074-7184060פקס:  

  ריצ'יפ ווריפיקשן  590  יצחק צורן
 , בני ברק111כהנמן

 052-9989980  ה-א 16:00-09:00  
 052-9989906  פקס:

  סלקום  459  ניב טייבר
 , נתניה10הגביש

 09-9725280  ה-א 16:00-09:00  
 09-9725049    פקס:

  סופר פארם  462  אורלי רונן
 , הרצליה16שנקר

  

  מרכזי לימוד בהם לא מתקיימת הרשמה
סמל מרכז   ייעוץ ללימודים אקדמיים

  לימוד
    תובתווכ כז הלימודשם מר

, . לתיאום פגישהאביב-הייעוץ מתקיים בקמפוס רמת
  .09-7781205 :טל'

   אליאנס  660
  אביב -, תל26רידינג 

  מרכז
 

, אביב. לתיאום פגישה-הייעוץ מתקיים בקמפוס רמת
  .09-7781205 :טל'

   תיכון חדש  556
  אביב-, תל81דרך נמיר 

  

 אביב. לתיאום פגישה-הייעוץ מתקיים בקמפוס רמת
  .09-7781205 :טל'

   הכפר הירוק  494
  רמת השרון

  

הייעוץ מתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה 
  רעננה., 1ברעננה, דרך האוניברסיטה 

  
  

  ווסט-מרכז לימוד מטרו  542
  להרשמה: קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, 

   , רעננה1דרך האוניברסיטה 
  , 09-7780651, פקס: 09-7782222טל': 

  15:30-08:30ה, -א
 , רעננה2הפלמ"חמרכז הלימוד:

  השרון
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  ארצות לידה ליסמ :1טבלה  
  אסיה

  09  ....................................................  אירן

  11  .....................................................  הודו

  16  .......................................................  יפן

  01  .................................................  לישרא

  03  ....................................................  ןלבנו

  02  ..................................................  הסורי

  14  ......................................................  סין

  05  ....................................................  קעיר

  04  ...............................................  סיןיקפר

  06  ................................................  היכתור

  07  .............................................  ועדן מןתי

  19  ................................  אחרת באסיה ארץ

  
  קהאפרי

  21  ..............................................  יהירג'אל

  25  ...............................................  פיהואתי

  27  .......................................  אפריקה םדרו

  22  ...............................................  סיהיטונ

  23  ..........................................................  לוב

  24  .....................................................  םימצר

  20  ......................................................  וקמרו

  28  .................................  הפריקת באאחרארץ 

  
  אניהאוקי
  86  .................................  ילנדז רליה וניואוסט

  
  פהאירו
  51  ..................................................  ריהאוסט

  67  ....................................................  יהלאיט

  42  ....................................................  ריהגבול

  62  .......................................................  היבלג

  59  .......................................  ניה ואירלנדטברי

  30  .............................  )ברעהמועצות (לש תברי

  50  .....................................................  יהנגרמ

  61  .......................................................  דנהול

  54  ....................................................  ריהגהונ

 41  ....................................  )סלביה (לשעברויוג

  43  .........................................................  יוון

  66  .........................................  לגרטווופספרד 

  56  ...............................................  ינביהדסקנ

  31  .......................................................  ןיפול

  53  .......................................  ה וסלובקיהיצ'כ

  64  ......................................................  תצרפ

  40  ....................................................  יהנרומ

  52  ......................................................  שוויץ

  69  .................................  האחרת באירופ ארץ

  
  קהאמרי
  75  ....................................  זיתהמרכקה אמרי

  83  .................................................טינהנארג

  71  ..........................................  הבריתת וארצ

  81  ......................................................  ליברז

  76  ..................................................  אלהוונצ

  84  ......................................................  הלצ'י

  70  .......................................................  הקנד

 85  .......................  הקיאמר רוםת בדאחרארץ 

  שפת אםלי סמ :2טבלה 
  01  ......................................................................................עברית

  02  ......................................................................................ערבית
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  מרכזי לימוד סמלי :6טבלה  
  יש לפעול כדלהלן: לפני ההרשמה  א. 

חייבים לבדוק שהקורס שבו הם מעוניינים אכן מוצע במקום  ,15.11המפורטים בסעיף באחד ממרכזי הלימוד המעוניינים ללמוד 
המפגשים בכל המרכזים מועדי אביב, בהנחיה רגילה ובלימודי בוקר, והמפגשים של הקורסים המוצעים בתל  מועדי. המבוקש

מכללות, מתפרסמים באתר האוניברסיטה באינטרנט. את מועדי המפגשים של הקורסים המוצעים במרכזי הלימוד, במוסדות וב
  .15.11בסעיף  מופיעיםכתובות ומספרי טלפון של כל מרכזי הלימוד  ניתן לקבל גם במרכזים עצמם.

  . כמו כן, יש לציין את סמל קבוצת הלימוד בהתאם להנחיות בסעיף א לעיל.שנבחריש לציין את סמל מרכז הלימוד  בהרשמה  ב.
פי הנחיות אלה ויבקשו פטור מדמי טיפול ועלויות בגין שינויים  יפעלו על האוניברסיטה לא תוכל להיענות לבקשות סטודנטים שלא  ג. 

  התאמה במועדי המפגשים.-בהרשמה, עקב אי
  .15.11סעיף לפירוט מרכזי הלימוד ראו   ד.
  

  שימו לב:
 המועדף, מותנית במספר המבקשים ללמוד אותו קורס באותו אזור. יחת קבוצת לימוד במרכז הלימוד פת  
  .אם לא תיפתח קבוצה במרכז הלימוד המועדף, הסטודנט ישובץ לקבוצה שתיפתח במרכז הלימוד הקרוב ביותר שניתן 
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שנתי, היצע קורסים - טבלת תכנון רב  17.1
  ומועדי מפגשי הנחיה

תחילת תקופת ההרשמה, עליכם להחליט לאילו קורסים  עם
להירשם, ורצוי שתחשבו גם קצת מעבר לכך, שהרי ייתכן 
שקורסים שאתם מתכוונים ללמוד בעתיד הקרוב אינם מוצעים 

-תכנון רב טבלתבכל סמסטר. כלי העזר המרכזי בשלב זה הוא 
  .שבאתר האו"פ  שנתי

 לדבוקלמרות שהאוניברסיטה עושה את מירב המאמצים 
  עשויים לחול שינויים בהיצע הקורסים.  ,במתוכנן

היצע למצוא את גם באתר האוניברסיטה הפתוחה תוכלו 
בהנחיה רגילה  מועדי המפגשיםברחבי הארץ ואת  הקורסים

ובהנחיה מוגברת בכל המרכזים שבהם האוניברסיטה הפתוחה 
כמו כן, כללות, מוסדות ומרכזי לימוד). מלמדת (קמפוסים, מ

תמצאו באתר את מועדי המפגשים בקורסים שבהם מתקיימים 
אופק/וידאו קונפרנס/כיתה וירטואלית (בהנחיה הנחיה במפגשי 

טודנטים הלומדים בחו"ל ס רגילה ומוגברת) לסמסטר הקרוב.
יכולים להירשם רק לקורסים המוצעים ללימודים בחו"ל אך ורק 

  בו הם מוצעים ללימודים בארץ.בסמסטר 

את כל המידע בתיאורי הקורסים בקטלוג הקורסים תמצאו 
רמה, נ"ז, תנאי קבלה וקישורים להיצע  :הנדרש אודות הקורס
 הארץ. י היצע הקורסים ברחבלהקורסים לפי סמסטר ו
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  תרגול חופשי במחשבים במרכזי לימוד (מ"ל) ברחבי הארץ  17.2
האוניברסיטה הפתוחה מעמידה לרשות הסטודנטים מחשבים לתרגול חופשי. המחשבים מחוברים לאינטרנט וניתן להשתמש בהם גם 

  על מנת לגלוש לאתרי הקורסים.

  

אום ית ימים ושעות תרגול מקום התרגול כתובת מרכז הלימוד מרכז הלימודזורא
 מראש

  
 מזכירויותבטלפון 

ון
פ
צ

 

   –ירושלים 
 קמפוס ירושלים 

   ,הגן הטכנולוגי
 מלחה, 8ין בני

בתיאום מראש על בסיס  כיתת מחשבים
 02-6790034 כן  מקום פנוי

 ה יספרי

  20:00-09:00       ה -ימים א
  12:00-09:00               יום ו

  שעות עבודה ספרנית:
  13:00-09:00              יום א

19:00-15:00ימים ב, ד, ה

  02-6785788 כן
 423שלוחה 

   –טבריה 
 מ"ל טבריה

 22אליעזר קפלן 
(מתחם רימונים 

מינרל)
 לובי סטודנטים

  ד, הג, ימים א, ב, 
                      19:00-16:00   

12:00-08:00  יום ו           
 04-6720571 כן

  – ת חייםיקרי
  אשכול פיס

 ית חיים יקר
48רח' הגדוד העברי   04-8721968 כן  ספרייה 

    – חיפה
  קמפוס בית בירם

21:00-08:00ה       -ימים א  חדר תרגול  15אבא חושי  שד'  
14:00-08:00יום ו                 04-8269222 לא 

כז
מר

 

  –גבעת חביבה 
 יה יספר 37850ד.נ מנשה  קמפוס ואדי ערה

   ימים א, ה
                      19:00-10:00  
12:00-09:00יום ו              

 04-6274534 כן

   –בית ברל 
 ברל*מכללת בית 

מכללת בית ברל 
 09-7476437 לא 18:45-08:00ה        -ימים א יה יספר 44905

קריית   –רעננה 
האוניברסיטה 

  הפתוחה 
1 דרך האוניברסיטה ה יספרי  19:30-09:00   ה    -ימים א   

13:00-09:00  ום ו             י
 09-7780782 לא

  –אביב -תל
  אביב-קמפוס רמת

,16רח' קלאוזנר   
אביב-רמת

ספרייה
21:30-09:00ה        -אימים   

13:00-09:00   יום ו            
  03-7455501/2כן

   –אביב  -תל
3 קויפמןרח'  מ"ל מכון אבני*  ספרייה 

18:00-09:00ימים א, ג          
 17:00-08:00ימים ב, ד        

16:00-08:00  ה      יום  
 03-6817080 לא 

  –גן רמת 
87 רוטנברג פנחס רח' גן*מכללת רמת  , 5ספרייה, בניין  

510כיתה   
  19:00-09:00        ה-א ימים

  03-6710000 לא 12:00-09:00  יום ו             
 320שלוחה 

   –ים בת 
מת יוסף , ר7רח' רהב  ים*מכללת בת  18:00-16:00   יום ה            כיתת מחשבים    03-5080981 כן 

   –רחובות  
2גיבורי ישראל  רח' מכללת רחובות* כיתת מחשבים אין      08-9366003 

ם
רו
ד

 

   –אשדוד 
/ כיתת מחשבים 3מורדי הגטאות רח'  מכללת אשדוד*

 08-8563537 כן  בכל ימות השבוע  עמדת תרגול

   –שבע  באר
79עצמאות רח' ה  קמפוס בית יציב  

 כן בכל ימות השבוע כיתת מחשבים 
08-6277188 

יה יספר   19:00-14:00   ה  -ימים א 
 12:00-08:30      יום ו         

  כן

   –אילת 
האוניברסיטה 

הפתוחה

3 רח' חטיבת הנגב  
)במכללה למנהל( אין מחשב העומד לרשות   משרד 

 08-6315033 כן הסטודנטים

 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________  
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  בחינות הגמר  18.1

  מועדי בחינות הגמר   18.1.1
  בתום כל סמסטר במועד א ובמועד ב. מתקיימות חינות הגמר ב

בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות 
כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (בעיצומו של הסמסטר  –מועד ב 

  העוקב). 

בסמסטר בסמסטר הסתיו ו מתקיימותהקורסים ברוב  ועד א:מ
הסטודנטים  .האביב  שתי בחינות מועד א בשני תאריכים שונים

שהם  (בכל קורס מהשניים אחד א במועד רקרשאים להיבחן 
 הםעלי –נזקק (וזכאי) למועד נוסף  ים). אם סטודנטלומדים

מועד ב. בסמסטר הקיץ יש לכל קורס הנלמד בו מועד א להיבחן ב
   יחיד.

 אינו הסטודנטים מספר שבהם מסוימים בקורסים: לב שימו
  .אחד א מועד רק יש  גדול

   בכל קורס מתקיימת בחינת מועד ב יחידה. ועד ב:מ

למידע מפורט בנושאים הקשורים לבחינת הגמר, כגון: זכאות 
להיבחן, נוהל הרשמה וביטול הרשמה לבחינה, הזמנה לבחינה, 
הזדהות בבחינת הגמר, תנאי בחינה מיוחדים ועוד, יש לקרוא 

  .תקנות ונהלים בנושא בחינות 3נספח  בעיון את

  לוח מועדי בחינות הגמר
 בחינות הגמר שנקבעו לסמסטרועדי טבלה זו מפורטים מב
ייתכנו שינויים . "הבשנת הלימודים תשע קיץהאביב והסתיו, ה

  .במספר המועדים או בתאריכים

יום   תאריך  מועד  סמסטר
  בשבוע

  1הערות

סתיו 
 תשע"ו

 )2016א(

  אנגלית
  מועד א
  מועד ב

  
18.1.2016  

2.2.2016 

  
  ביום 
 גיום 

מתקדמים ב, רמות 
מתקדמים א, בסיסי, 

בסיסי ב, טרום טרום 
 בסיסי א

  מועדי א
  

4.2.2016  
8.2.2016  

11.2.2016  
15.2.2016  
18.2.2016  
22.2.2016 

  היום 
  ביום 
  היום 
  ביום 
  היום 
 ביום

  

  21.3.2016  מועדי ב
28.3.2016  
31.3.2016  

4.4.2016  
11.4.2016 

  ביום 
  ביום 
  היום 
  ביום 
 ביום

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יום   תאריך  מועד  סמסטר
 בשבוע

  1הערות

אביב 
 ע"ותש

 )2016ב(

אנגלית 
   מועד א
  מועד ב

  
2.6.2016  

20.6.2016 

  
  היום 
 ביום 

מתקדמים ב, רמות 
מתקדמים א, בסיסי, 
טרום בסיסי ב, טרום 

 בסיסי א
  מועדי א

  
30.6.2016  

4.7.2016  
7.7.2016  

11.7.2016  
14.7.2016  
18.7.2016 

  היום 
  ביום 
  היום 
  ביום 
  היום 
 ביום

  

  18.8.2016  ב מועדי
22.8.2016  
25.8.2016  

5.9.2016  
8.9.2016 

  היום 
  ביום 
  היום 
  ביום 
 היום

  

קיץ 
 תשע"ו

 )2016ג(

  אנגלית
  מועד א

  
  
  
  
  
  
  

  מועד ב
  
  

  

  
4.8.2016  

  
15.9.2016  

  
  
  
  
  

6.10.2016  
  
  
 

  
  יום ה

  
  היום 

  
  
  
  
  

  היום 
  
 

  
 Iאינטנסיביים קורסים 

  
מתקדמים ב, רמות 

מתקדמים א, בסיסי, 
טרום בסיסי ב, טרום 

קורסים  בסיסי א
  IIאינטנסיביים 

  
מתקדמים ב, רמות 

מתקדמים א, בסיסי, 
טרום בסיסי ב, טרום 

  בסיסי א
  Iאינטנסיביים קורסים 
 IIאינטנסיביים קורסים

  מועדי א
  

22.9.2016  
26.9.2016  
29.9.2016 

  היום 
  ביום 
 היום

  

  17.11.2016  מועדי ב
21.11.2016 

  היום 
 ביום

  

  

  פטורמיון ובחינות   18.2

   מתקדמים" יישומי מחשבב" בחינת פטור  18.2.1
 בתכניות לימודים הלומדים לסטודנטים מיועדתת הפטור בחינ
הוא  )20127יישומי מחשב מתקדמים (הקורס  ןבהבוגר שאר ולת

תחליף לעמידה בדרישות כ במסגרת הלימודים לתואר. חובה
פעמים שש  הבחינה מתקיימת פטור.בחינת ל לגשת אפשרהקורס 
של הקורס  1ב-ו 1אבמועדים  מועדים בכל סמסטר) שני( בשנה

   .ביישומי המחשב

להיבחן בבחינת הפטור בשני מועדים לכל היותר. כישלון אפשר 
  חייב לימוד הקורס.מבשני המועדים 

מועדי ההרשמה לבחינה ומועדי הבחינה יפורסמו באתר בחינת 
לפרטים  .השתתפות בבחינה כרוכה בתשלוםהפטור של הקורס. ה

  בפרק ההרשמה.("תשלומים אחרים")  3ראו טבלה  נוספים

_____________________________________________________  
 
) שונו שמות הקורסים באנגלית, 2016החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א  1

  .88ראו עמ' 
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הנהלת חשבונות וחישובים ב" פטורבחינת   18.2.2
  "מסחריים

, בחשבונאותבוגר  לתואר הלומדים הבחינה מיועדת לסטודנטים
יסודות החשבונאות קורס ה לימודלקבלה תנאי  מהווההיא ו

   .)10696לחשבונאים (

בסיום כל  בחינות הגמרשל  ממועדי א הבחינה מתקיימת באחד
הוגבל מספר הפעמים בהן ניתן  2012החל מסמסטר א סמסטר.

  .פעמים ארבעלגשת לבחינת הפטור ל

  .באתרמועדי ההרשמה לבחינה ומועדי הבחינה יפורסמו 

מועדי ההרשמה לבחינה ומועדי הבחינה יפורסמו באתר בחינת 
לפרטים  .השתתפות בבחינה כרוכה בתשלוםהפטור של הקורס. ה

  בפרק ההרשמה.("תשלומים אחרים")  3ראו טבלה  נוספים

  

  בחינת מיון להוכחת הידע בשפה הערבית   18.2.3
הבחינה מיועדת לסטודנטים בעלי ידע מוקדם בשפה הערבית 

לתואר חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו בלומדים ש
בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה או לתואר  חוגי-דו

  .בהדגשת לימודי המזרח התיכון

  .הבחינה מתקיימת פעמיים בשנה

וניברסיטה הפתוחה פרטים נוספים ומעודכנים מופיעים באתר הא
  באינטרנט.

מועדי ההרשמה לבחינה ומועדי הבחינה יפורסמו באתר בחינת 
לפרטים  .השתתפות בבחינה כרוכה בתשלוםהפטור של הקורס. ה

  בפרק ההרשמה.("תשלומים אחרים")  3ראו טבלה  נוספים

ביטול הרשמה ניתן לבצע שאילתא. באמצעות האפשר להירשם 
לפנות למוקד הפניות אפשר ה בכתב בלבד. לפרטים יבאמצעות פני

  והמידע.

  בחינת מיון להוכחת הידע בשפה האנגלית  18.2.4
  .לימודי אנגלית כשפה זרהלפרטים ראו פרק  

ביטול הרשמה ניתן לבצע שאילתא. באמצעות האפשר להירשם 
לפנות למוקד הפניות אפשר ד. לפרטים ה בכתב בלביבאמצעות פני

  והמידע.
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סטודנטים ששפת האם שלהם היא   19.1 
  ערבית

במרכזי לימוד מסוימים בקבוצות ייעודיות לדוברי ערבית 
מתנהלים חלק ממפגשי ההנחיה בשפה הערבית (ולעתים בשילוב 

מטלות בערבית ערבית ועברית). יש קורסים שבהם אפשר להגיש 
ולעתים אף לכתוב את בחינת הגמר בערבית. אפשר להגיש מטלות 

הקורסים הראשונים  בשלושתבחן בערבית יבערבית ולה
ללימודים באוניברסיטה הפתוחה, מבין הקורסים המצוינים 
להלן. בקורסים אלה שאלוני הבחינה מתורגמים לערבית. חומר 

 הלימוד מוגש לסטודנטים בשפה העברית.

 10154וויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (הח(  

 ) 10647שירת החול העברית בספרד המוסלמית( 
 10121( 1914-1881תולדות התנועה הציונית  :בין ציון לציונות(  

 ישראל בין -מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ   
  )10423מלחמות העולם (   

 ) 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת(  

 ) 10403אירופה ערש הלאומיות(  
 ) 10109מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה(  

  10425העולם (המזרח התיכון בין מלחמות( 
 ) 10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל( 
 10657( בישראל החברה הערבית(  
 ) 10646המזרח התיכון בימינו( 
 ) 10153מבוא לאנתרופולוגיה(  
  10682( סוציולוגית ואנתרופולוגיתמשפחות בראייה( 
 ) 10161מבוא לחשיבה חברתית(  
  ,10106( לימודים, הוראה והערכהתכנון(  

 ) 10139סוגיות בחינוך מיוחד(  
 ) 10256הוראה יחידנית( 
 ) 10125פסיכולוגיה בחינוך( 
 10123( קריאה: תאוריה ומעשה( 
  

  תיאורי הקורסים מופיעים בקטלוג הקורסים.

מרכזי הלימוד שבהם מוצעת הנחיה בערבית הם בנצרת, במג'דל 
שאמס, בסחנין, בטמרה, בקמפוס ואדי ערה בגבעת חביבה, באום 
אל פחם, בקמפוס ירושלים, במרכז הטכנולוגי בית ברל, במכללה 
הקהילתית בית ברל, בכפר קאסם, ברהט, במכללת באר שבע 

במכללת , נינאהערבית, במכללת מרכז הנגב בבאר שבע, בבית ח
 הכרמל בדאלית אל כרמל ובמכללות לספורט בסחנין, עכו

, הרשמה – 15ובירושלים. פרטים על המרכזים הללו ראו בפרק 
מידע על הקורסים שיוצעו בהם ִמדי סמסטר יימסר במקום. 
פתיחת קבוצות לימוד  בקורסים השונים  מותנית במספר 

 הנרשמים.

  :בכתובתסיטה בערבית פרטים נוספים תמצאו באתר האוניבר
http://www.openu.ac.il/interested/index-arabic.html 

שבהם סטודנטים דוברי ערבית, שאינם לומדים במרכזי הלימוד 
ומעוניינים לקבל בזמן הבחינה גם שאלון  מוצעת הנחיה בערבית

מתורגם לערבית, יכולים לבקש זאת באמצעות מערכת הפניות 
ורסים זמן בבחינת הגמר בששת הק לזכאות לתוספת .שאילתאב

   .בנושא בחינות הנחיות בנספח 6הראשונים ראו סעיף 

הפתוחה מציעה לסטודנטים ששפת האם שלהם  האוניברסיטה
היא ערבית קורס לשיפור הבנת הנקרא ולשיפור יכולת ההבעה 

לסטודנטים  מיועדעברית כשפה שנייה ורס בכתב. הק
 מקנה בעברית הן ברמה בינונית לפחות. הקורס שידיעותיהם

את הסטודנטים  בנה טובה יותר של טקסטים, ומכיןלהכלים 
לתואר לקראת כתיבת המטלות הנדרשות במסגרת הלימודים 

  אקדמי באוניברסיטה הפתוחה. 

, )96266למידה ( לשונית בכשורי-סדנה דו האוניברסיטה מציעה
הסדנה מופעלת במרכזי  .המיועדת לסטודנטים דוברי ערבית

הלימוד שבהם מוצעת הנחיה בערבית וכוללת חמישה מפגשים. 
המפגשים מתנהלים בערבית ובעברית ומתמקדים בהיכרות עם 
השירותים השונים באוניברסיטה הפתוחה, בהם גם השירותים 

גיות קריאה של בהמשך עוסקת הסדנה באסטרט המקוונים. 
טקסטים אקדמיים, בניתוח שאלות ובכתיבת תשובות. 
הסטודנטים מתרגלים את האסטרטגיות הנלמדות באמצעות 

 חומרי הלימוד של הקורסים שאותם הם לומדים.

  ששפת האם שלהם היא רוסית סטודנטים  19.2
האוניברסיטה הפתוחה מציעה קורסים במדעי הרוח ובמדעי 

סטודנטים יכולים לשלב לימוד של  .בשפה הרוסית החברה
הקורסים ברוסית, אם הם מוצעים להוראה, במסגרת לימודי 

התואר בשפה כל  ללמוד את אין אפשרותהתואר בעברית, 
 הרוסית. 

נקודות זכות בקורסים ברוסית  84-מ כבר יותרסטודנטים שצברו 
לאפשר להם לסיים את  כדייוכלו להמשיך ללמוד בשפה זו, 

סית באו"פ. האוניברסיטה תציע להרשמה את התואר ברו
  הקורסים הדרושים להם לסיום לימודיהם.

  למידע על הקורסים בשפה הרוסית ראו אתר האו"פ בכתובת: 
http://www-r.openu.ac.il/courses.html 

עברית, מוזמנים שפה העולים דוברי רוסית המתקשים עדיין ב
  .09-7781785 :לפנות לייעוץ בשפה הרוסית אל: מינה גרומן, טל'

  

  סטודנטים בחו"ל  19.3
באופן זמני האוניברסיטה הפתוחה מציעה לדוברי עברית השוהים 

הלימודים  לימודים אקדמיים בחו"ל.או דרך קבע בחו"ל ללמוד 
   מתקיימים בשפה העברית.

לאוכלוסיית הסטודנטים של להצטרף יכולים  עברית ידובר
וללמוד באמצעות הוראה מרחוק את  האוניברסיטה הפתוחה

הקורסים המתאימים לתכנית הלימודים האישית שלהם או לשם 
  .ידע והשכלה כלליים

סדרי ההרשמה לסטודנטים בחו"ל, מועדי ההרשמה ושכר הלימוד 
  .הרשמהבפרק אינם זהים לאלה שבארץ, והם מפורטים 
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  "לומדים או"פ מחו"ל" – אתר אינטרנט 
אתר מיוחד נמצא האוניברסיטה הפתוחה בתוך אתר הבית של 

למצוא את כל המידע הרלוונטי ללימודים בחו"ל אפשר שבו 
  בצורה מרוכזת ונגישה.

  http://www.openu.ac.il/overseasכתובת האתר: 

  מתכונת ההוראה
לסטודנטים מתכונת הוראה עתירת טכנולוגיות מתאימה במיוחד 

אוגרפי. שר על קשיים הנובעים מן המרחק הגבחו"ל ויכולה לג
אבל אתרי הקורסים מאפשרים  1בחו"ל אין אמנם מפגשי הנחיה,

אתרי הקורסים  ולעמיתים ללימודים.צוות הקורס ל נגישות
קמפוס וירטואלי על מרכיביו הלימודיים והחברתיים. כ משמשים

העשרה והמחשה,  למצוא גם חומראפשר באתרי הקורסים 
  .הנחיהמקראות אלקטרוניות והקלטות דיגיטליות של מפגשי 

 כיתה וירטואליתה באמצעות תתאפשר הנחי בקורסים אחדים אף
  . )4.5.3סעיף (ראו 

  
בשירותי הדואר האלקטרוני להשתמש סטודנטים בחו"ל יכולים 

ומערכת המטלות המקוונת ובקבלת שירותים מינהליים 
  ממש כמו עמיתיהם בארץ. ילתאבאמצעות מערכת שא

  ללימודים אקדמייםייעוץ 
סטודנטים בחו"ל יכולים לקבל ייעוץ ללימודים אקדמיים 

 באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני.
מתעניינים בלימודים מוזמנים לפנות ישירות למוקד המתעניינים 

 לאתר המתענייניםאו להיכנס  972-9-7782222*, 3500בטלפונים 
  ולהשאיר שם את פרטיהם והבקשה לייעוץ.

סטודנטים שכבר לומדים באוניברסיטה הפתוחה מוזמנים לפנות 
  לייעוץ הכללי באחת מהדרכים הבאות: 

ורה; בדואר ולהשאיר הודעה קצרה ובר 972-9-7781442בטלפון 
  .שאלון ייעוץ לסטודנטהאלקטרוני: באמצעות 

  דרישות חומרה ותוכנה ללימודים בחו"ל
הִמפרט הדרוש לסטודנטים בחו"ל כדי להתקשר עם גורמים 

באוניברסיטה הפתוחה ולהשתתף בהנחיה מתוקשבת  שונים
 ובהוראה באמצעות טכנולוגיות נוספות הוא:

 חיבור לאינטרנט;  

 ;מחשב המאפשר הצגת טקסט בעברית 
 מקלדת עברית;  

  מערכת הפעלהWindows 7  ומעלה (מקינטוש נתמך
 ; חלקית)

  דפדפןInternet Explorer  ומעלה 9מגרסה; 
 Microsoft Office  ומעלה.  2007מגרסה 

  בחו"ל לסטודנטיםקורסים המוצעים 
. מוצעים ללימוד בחו"להקורסים של האוניברסיטה הפתוחה  רוב

עם זאת, בחלק מתכניות הלימודים לא ניתן לסיים את הדרישות 
לתואר בחו"ל. מדובר בעיקר בתכניות לימודים לקראת תארים 

במפגשי מעבדה. במדעי הטבע או במדעי החיים הכרוכים בנוכחות 
 ,בתנאים מסוימים ו ללמוד,חו"ל יוכלב שלומדיםים סטודנט

 הם חובה,ש או סיורים מפגשי מעבדה שבהם נכלליםקורסים 
להשלים את חובת הנוכחות לא יאוחר משני באישור מיוחד אפשר 

 ולא יקבל יםהסמסטרים הבאים שבהם הקורס מוצע. סטודנט
שישלימו את כל אלא לאחר  כאלה, יםנקודות זכות עבור קורס

 ההוראה של למרכזלקבלת אישור יש לפנות  חובותיהם כנדרש.
  הקורס.

  
סטודנטים הלומדים בחו"ל יכולים להירשם רק לקורסים 

  המוצעים ללימודים בחו"ל.
  

סמינריוני או לעבודה סמינריונית נדרש - להרשמה לקורס מתקדם
  אישור מיוחד מראש (ראו בהמשך).

  
מוצעות לסטודנטים בחו"ל התכניות הבאות: מינהל תואר שני ל

ומדעי  , לימודי תרבותתחומיים-עסקים, לימודי דמוקרטיה בין
  המחשב. 

  לימודי אנגלית כשפה זרה
 לימודי אנגלית כשפה זרהסטודנטים בחו"ל רשאים להירשם ל

אם  רק בארץ.שמתקיים בלי לעבור קודם את מבחן המיון מ
, וללא מבחן מיון ונכשלללימוד קורס בחו"ל  יםסטודנטנרשמו 
הקורס, בחו"ל או בארץ, ללא מבחן  לימוד לחזור על ולא יוכל

  מיון.

האפשרות ללמוד ללא מבחן מיון פתוחה רק לסטודנטים שכבר 
למדו לפחות סמסטר אחד כסטודנטים בחו"ל, לפני הסמסטר שבו 
 הם רוצים ללמוד את הקורס באנגלית. לימוד אנגלית ללא סיווג

  .יםלרמה הוא על אחריות הסטודנט

כדי לוודא שההרשמה היא אכן לרמה מתאימה, אפשר לרכוש 
האו"פ, מוקד -ערכה למבחן עצמי באמצעות מערכת שאילתא, קול

הפניות או במרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה 
  הפתוחה.

  מטלות
מערכת מטלות  קורסים שבהם עומדת לרשות הסטודנטיםרוב הב

  בה. מערכת זו מאפשרת להעביר  להשתמש, מומלץ מקוונת
המערכת קובץ אלקטרוני באמצעות האינטרנט. את המטלות כ

ידידותית למשתמש, אינה מצריכה מילוי טפסים וחוסכת את זמן 
כדי להשתמש במערכת המטלות המקוונת יש המשלוח בדואר. 

להיכנס באמצעות האינטרנט לאתר הבית של הקורס, להצביע על 
   .המטלה ולצרף את קובץ המטלה מספר

  
לשלוח את המטלות למרכז ההוראה, בדואר או בדואר גם אפשר 

אלקטרוני (אבל לא בפקס). העבודות הבדוקות והמוערכות 
מוחזרות לסטודנט באותו אופן. בעת המשלוח בדואר יש להביא 

טי שלחות מחו"ל מגיעות ליעדן בקצב איבחשבון, שמטלות הנ
  יותר.

  
ומועדי ההגשה של כל שיש להגיש למספר המטלות בנוגע הנחיות 
בחוברת הקורס הנשלחת לסטודנטים בדואר עם נמצאות מטלה 

  גם באתר הקורס. ומופיעות בדרך כללחומר הלימוד 
  
  
  

_____________________________________________________  
  
האוניברסיטה תשתדל לאפשר לסטודנטים המבקרים בארץ מפגש   1

עם צוות הקורס (מרכז ההוראה או מנחה מטעמו) בכל  אחדאישי 
את  מראשקורס שהם לומדים בסמסטר שבו חל הביקור. יש לתאם 

  המפגש עם מרכז ההוראה של הקורס.
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 בחינות גמר 
הבחינות מתקיימות בנציגויות ישראל בחו"ל (שגרירויות או 

את הנציגות  יציינו הסטודנטיםקונסוליות). בטופס ההרשמה 
להיבחן. על המקום שבו תתקיים הבחינה  ניםמעוניי הםשבה 

תחליט האוניברסיטה הפתוחה, תוך התחשבות בבקשת 
 :ספק כדי למנועפי האפשרויות והתנאים.  ועל יםהסטודנט

 נזקים כל שהםבהאוניברסיטה הפתוחה לא תישא בהוצאות או 
ההשתתפות, דחייה או - בקשר להשתתפות בבחינות לרבות אי

לת הבחינה. החלטת האוניברסיטה בעניין איחור בשעת התח
יחד עם משלוח ההזמנה  יםתישלח לסטודנטמקום הבחינה 

האוניברסיטה הפתוחה שומרת  לבחינה כחודש לפני הבחינה.
לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם 
להפעיל מרכז בחינה, על אף שהוצע לסטודנטים במועדים 

ת יכולה להתקבל עקב סיבה מינהלית /או מסוימים. החלטה כזא
במועד אחד (בכל  נובחו"ל ייבח יםלומדש יםסטודנט אחרת.סיבה 

קורס) בסמסטר. מועד ב יתקיים במועדי הבחינות של הסמסטר 
העוקב שבו נלמד הקורס (וזאת בשונה מהלימודים בארץ, שבהם 

  מועדי ב מוצעים כחודש לאחר תום מועדי א).

ה אינה מתחייבת לקיים בחינות בתנאים האוניברסיטה הפתוח
 מיוחדים לנבחנים בחו"ל.

סטודנטים הזכאים לתנאים מיוחדים בבחינה יפנו למוקד הפניות 
לברר אלו תנאים  כדיאו לגורם באו"פ שאישר את מתן התנאים, 

  מיוחדים תקפים בבחינות בחו"ל.

  עבודות סמינריוניות וקורסים סמינריוניים
ים להירשם לקורסים סמינריוניים סטודנטים בחו"ל יכול

שיש  בתנאי ,המוצעים ללימודים בחו"ל ולעבודות סמינריוניות
להם גישה לספרייה אוניברסיטאית, לאינטרנט ולמאגרי מידע 

האוניברסיטה הפתוחה או  שמציעהוכתבי עת אלקטרוניים 
ספרייה אוניברסיטאית במקום מגוריהם. כתיבת עבודה 

לפחות שתי פגישות פנים אל פנים בין לקיים סמינריונית מחייבת 
יכולות להתקיים באמצעים פגישות ה ים.סטודנטבין ההמדריך ל

) או פנים אל פנים בארץ (אם או סקייפ טכנולוגיים (מצלמת רשת
מתאפשר). הרשמה לעבודה סמינריונית או לקורס סמינריוני 

  .הקורס הרלוונטי תשל מרכז הורא אישור מראש בחו"ל מצריכה 

  עם האוניברסיטה הפתוחהקשר 
אפשרויות הקשר של סטודנטים בחו"ל עם הגורמים על המידע 

האקדמיים והמינהליים באוניברסיטה הפתוחה מופיע  באתר 
  האינטרנט "לומדים או"פ מחו"ל".

 :'בטל ,דפנה מנוסביץ :קשר לריכוז הטיפול בתלמידי חו"ל תאש
  Students_Overseas@openu.ac.il :או בדוא"ל 972-9-7781611

  איש קשר בארץ לסטודנט הלומד בחו"ל
למסור לאוניברסיטה, בעת  םרשאי הלומד בחו"ל יםסטודנט

  הרשמתו, פרטים של איש קשר בארץ.

פרטי את לאוניברסיטה הפתוחה  יםמוסרשחו"ל ב יםסטודנט
שפנייה של  םבכך את הסכמת נותנים, שלהם בארץ קשרהאיש 

 כפנייהתיחשב מבחינת האוניברסיטה  האוניברסיטה לאיש הקשר
וכן שפנייה של איש הקשר לאוניברסיטה, תיחשב  ,יהם עצמםאל
  .שלהם עצמם הפנייכ

פנייה של האוניברסיטה לאיש הקשר, או משלוח העתקים של 
דעתה  ולפי שיק אל איש הקשר, מתבצעת על יםהודעות לסטודנט

של האוניברסיטה לאיש  פנייה- הבלעדי של האוניברסיטה. אי
משלוח עותקי הודעות לסטודנט אל איש הקשר, לא - הקשר או אי

, או של איש יםעילה לטענה כלשהי של הסטודנטיוכלו להיות 
  כלפי האוניברסיטה הפתוחה. אחר הקשר או של בא כוח

שמסירתו  יםסטודנטהנוגע למידע כל לא יימסר לאיש הקשר 
פי החוק, אלא אם כן האוניברסיטה תחליט כפי  אסורה על

את בכתב מולאחר בקשה פרטנית מיוחדת  ,שייראה לה
 .יםהסטודנט

יש אם קשיים בלימודים שאינם קשורים ישירות לחומר הלימוד: 
לקויות למידה מאובחנות או מגבלות  :כגון, קשיים מיוחדיםלכם 

, כםאמצעים העומדים לרשותלהיעזר ב כםגופניות המפריעות ל
עדר מיומנויות למידה יחרדת בחינות או קשיים בהתארגנות בשל ה
וכיוצא באלה בעיות , מספיקות, בעיה כלכלית במימון הלימודים

או  יםלומד םשאינן קשורות במישרין לתכני הקורס המסוים שאת
ללימודים ייעוץ והדרכה בפרק  מומלץ לעיין ,ללמוד יםרוצ

  .דיקנט הסטודנטיםבפרק ו אקדמיים

  לקויות למידה עםסטודנטים   19.4
לטיפול בסטודנטים עם  יחידהקיימת באוניברסיטה הפתוחה 

לקויות למידה עם סטודנטים ב מטפלת יחידהה .לקויות למידה
היחידה פועלת  .09-7781958מאובחנות. מספר הטלפון לפניות: 

  .ללימודים אקדמייםדרכה הייעוץ וההבמסגרת מערך 

ולקיים עם יועצות היחידה  להיפגש  אפשרמסגרת השירות ב
בהתמודדות עם  ועל השלכותיהםשיחה על ממצאי האבחון 

שיפור מיומנויות ללקבל הדרכה  עוד אפשרמשימות אקדמיות. 
  וארגון זמן הלמידה. , לקבלת אסטרטגיות למידההלמידה

מקבלים תנאי בחינה מותאמים לסטודנטים עם לקויות למידה 
תוך התחשבות מאם למקובל באוניברסיטה הפתוחה, בהת

  .יםשל הסטודנט ובצורכיהםבהמלצות האבחון הדידקטי 

יעוץ יבמערך הבמסגרת היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה 
המרכז לאבחון לקויות פועל  ללימודים אקדמייםהדרכה הו

מתבצע באמצעות מערכת  מללהאבחון ב. מלל – למידה
המרכז הארצי לבחינות  שפיתחממוחשבת של מבחנים ושאלונים 

 והערכה, לצורך אבחון סטודנטים ומועמדים להשכלה גבוהה.
, דוברי עברית ברמת שפת 30-16בני להאבחון מיועד  בשלב זה 

זכאות להתאמת תנאי בחינה בבחינות  לקבועמטרת האבחון  אם.
המלצות לסיוע  לגבשומטרית, אקדמיות ובבחינה הפסיכ

  בלימודים.

   מכירים באבחון זה. כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
  .09-7781126: או בטל' ,melel@openu.ac.il: דוא"לבניתן לפנות 
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   עולים חדשיםסטודנטים   19.5 
מינהל הסטודנטים במשרד לקליטת עלייה מסייע לעולים חדשים 

לימוד. מידע נוסף אפשר לקבל במהלך לימודיהם ובמימון שכר 
במשרדים המחוזיים של מינהל הסטודנטים ובמזכירות דיקנט 

. הנחיות 09-7781503 דנטים באוניברסיטה הפתוחה, בטל':הסטו
לתוספת זמן בחינה ראו  בידיעון זה. 15.4.16בסעיף הרשמה ראו 

  .בנושא בחינות הנחיותבנספח  6סעיף 

  סטודנטים עם צרכים מיוחדים   19.6
 חדים יפנו לדיקן הסטודנטים בטל':    עם צרכים מיוסטודנטים 
לברר את זכויותיהם ותנאי לימודיהם. ראו גם  כדי ,09-7781501

  .דיקנט הסטודנטיםפרק 

   18מתחת לגיל  וסטודנטיםתלמידי תיכון   19.7
יוכלו להירשם  18תיכון או נרשמים מתחת לגיל תלמידי 

פי ההנחיות המיוחדות  ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על
  .18נרשמים תלמידי תיכון ונרשמים מתחת לגיל בסעיף 

  
מרכזי הלימוד, מלגות, המידע המלא על אפשרויות הלימוד, 

  . אתר לתלמידי תיכוןדרישות קבלה, וכיו"ב נמצא ב
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  . דיקנט הסטודנטים20 

דיקנט הסטודנטים מטפל בנושאים הקשורים לרווחת 
הסטודנטים ולקידומם, בתיאום וקשר הדוק עם היחידות 

  האקדמיות והמינהליות של האוניברסיטה. 

הסטודנטים. אפשר במרכזי הלימוד פועלים נאמנים של דיקן 
לקבל את רוב שירותי דיקנט הסטודנטים באמצעות נאמני הדיקן. 
מומלץ לשים לב להודעות הדיקנט המתפרסמות מפעם לפעם 
באתר האינטרנט של דיקנט הסטודנטים או על לוחות המודעות 

 במרכזי הלימוד.

  דיקנט הסטודנטים אתר ועלון  20.1
ט הסטודנטים מידע מפורט על מכלול השירותים של דיקנ

באתר בעלון דיקנט הסטודנטים ובאוניברסיטה הפתוחה מצוי 
. העלון נשלח /http://www.openu.ac.il/Dean-Studentsשכתובתו: 

לכל הסטודנטים יחד עם חומר הלימוד. בסמסטר האביב הוא 
  למדו בסמסטר הסתיו. נשלח רק לסטודנטים חדשים שלא 

מצויים פרטים על כל הנושאים הנמצאים בתחום אחריותו  עלוןב
עלון או של דיקן הסטודנטים. הסטודנטים מתבקשים לעיין ב

לפני כל פנייה או הגשת בקשה בנושא  באתר דיקנט הסטודנטים
כלשהו. באתר דיקנט הסטודנטים מובאים עדכונים לפעילויות 

  השונות.

  פניות הסטודנטים (אומבודסמן)נציב   20.2
דיקן הסטודנטים משמש גם כנציב פניות סטודנטים 
(אומבודסמן). תפקידו של נציב הפניות לבדוק אם פניות של 
הסטודנטים טופלו על פי נהלי האוניברסיטה הפתוחה ואם נגרם 
להם עוול במהלך הטיפול בפנייה. אין בסמכות נציב הפניות 

אקדמיות שקיבלו הגופים להתערב או לשנות החלטות 
  האקדמיים המוסמכים. 

אפיקי הטיפול  כלשמוצו  רק לאחראפשר לפנות לנציב הפניות 
המצויים באוניברסיטה הפתוחה ועדיין לא נמצאו פתרונות 
ההולמים את ציפיות הסטודנטים הפונים. פניות לנציב פניות 

   infodesk@openu.ac.ilהסטודנטים אפשר לשלוח לכתובת: 

הסטודנטים מקיים "דלת פתוחה" לסטודנטים. סטודנטים  דיקן
יכולים להיפגש עם דיקן הסטודנטים בכל עניין ובכל נושא. 

  .09-7781498לתיאום פגישה יש להתקשר לטל': 

הטיפול בעבירות משמעת באוניברסיטה הפתוחה מופקד בידי 
בנושאים אלה אין לפנות ועדת המשמעת ובית הדין לערעורים. 

  טודנטים. לדיקן הס

מלגות מטעם האוניברסיטה הפתוחה   20.3
  לשנת תשע"ז

  מלגות סיוע כלכלי
ועדת המלגות של האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות סיוע 
כלכלי ללימודים לסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה. מלגות סיוע 

מוענקות על סמך מצב כלכלי ומשפחתי של הסטודנט, תוך ראייה 
מלגות. שיקולים נוספים הם היקף כוללת של כלל מבקשי ה

העבודה למימון הלימודים, היקף הלימודים, הישגים בלימודים, 
שירות צבאי או שירות לאומי, וכדומה. המלגות מוענקות עבור 

  שכר לימוד עתידי.

  ):2017-2016מועדי הגשת הבקשות למלגות סיוע לשנת תשע"ו (

ועד זה תעניק . במ31.1.2016-1.1.2016תקופת הגשה ראשונה:   .1
), לסמסטר 2017הוועדה מלגות סיוע לסמסטר הסתיו (א

). ועדת המלגות תשיב 2017) ולסמסטר הקיץ (ג2017האביב (ב
  .2016לכל הסטודנטים עד סוף חודש יוני 

במועד זה תעניק  31.7.2016-1.7.2016תקופת הגשה שנייה:   .2
) ולסמסטר 2017הוועדה מלגות סיוע לסמסטר האביב (ב

). ועדת המלגות תשיב לכל הסטודנטים עד סוף 2017(ג הקיץ
  .2016חודש נובמבר 

  
פרטים על תהליך ההגשה ועל הזכאות להגשה מצויים באתר 

  דיקנט הסטודנטים.

  מלגות הצטיינות בספורט
כדי לעודד פעילויות של ספורט הישגי באוניברסיטה הפתוחה, 
הוחלט להעניק מלגות לימודים על הישגים באליפויות אס"א, 

לאומיים. ועדת הספורט -בליגות סטודנטים ובמשחקי אס"א הבין
 של האוניברסיטה הפתוחה תבחר את הזוכים. 

, ובאתר דיקנט 4.8על מלגות הצטיינות בלימודים ראו בסעיף 
  סטודנטים.ה

  מעורבות חברתית  20.4
  פר"ח (פרויקט חונכות)   20.4.1

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי של סטודנטים, הפועל בשיתוף 
עם האוניברסיטאות ברחבי הארץ. בפרויקט זה זוכים 
  הסטודנטים בהזדמנות ליצור קשר עם ילדים ובני נוער 

ומים הזקוקים לעזרה. החונכות אינה מוגבלת לסטודנטים בתח
מסוימים. תמורת החונכות, שמתבצעת במשך שנת הלימודים, 
מקבלים הסטודנטים מלגה בסכום שקובעת הנהלת פר"ח מדי 

  שנה. 

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יכולים להצטרף לפר"ח. פר"ח 
מגייס חונכים פעם אחת בכל שנת לימודים, בדרך כלל בחודשים 

ת בפר"ח היא שנה אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר. משך הפעילו
באתר דיקנט אקדמית אחת. הקריטריונים לזכאות מופיעים 

  .הסטודנטים

  סטודנטים חוברים  –תכנית סחל"ב   20.4.2
  לבית הספר ולגן 

מתקיימת בבתי ספר ובגני ילדים במסגרת יום  תכנית סחל"ב
לימודים ארוך במהלך שנות הלימודים. במסגרת התכנית 

קוריקולרית -מתבקשים הסטודנטים לתכנן פעילות העשרה חוץ
 4בתחום לימודיהם או תחום העניין שלהם ולהפעילה במשך 

שעות שבועיות לאורך שנת לימודים עם קבוצות קטנות וקבועות 
ם. תמורת הפעילות תוענק מלגה בסכום שתקבע של תלמידי
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הנהלת פר"ח. סכום המלגה שווה בדרך כלל לשכר הלימוד של  
  שלושה קורסים באוניברסיטה הפתוחה.

סחל"ב מגייס חונכים פעם אחת בשנה בכל שנת לימודים 
  אוגוסט.-יולי-בחודשים יוני

משך הפעילות בסחל"ב היא שנה אקדמית אחת. הקריטריונים 
  .באתר דיקנט הסטודנטיםמופיעים  לזכאות

  הלוואות ומענקים לסטודנטים   20.5
  במוסדות להשכלה גבוהה

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יכולים לפנות בבקשה לקבלת 
הלוואות ומענקים, המיועדים לסטודנטים במוסדות להשכלה 

המועצה  –גבוהה שמעניקה המחלקה לסטודנטים במשרד החינוך 
ועדה לתכנון ולתקצוב. ההלוואות במסגרת זו להשכלה גבוהה/הו

  ניתנות בתנאים שהם מן הטובים ביותר. 

מידע נוסף על ההלוואות והמענקים ועל התנאים המוקדמים 
. מכתב הסבר על באתר דיקנט הסטודנטיםלהגשת הבקשה מצוי 

תהליך הגשת הבקשה נשלח לכל הסטודנטים עם חבילות חומר 
  הלימוד לסמסטר הסתיו.

סטודנטים שבקשתם להלוואה או למענק אושרה, יקבלו הודעה 
ממשרד החינוך על גובה הסכום שאושר ועל המועד האחרון 

  לביצוע. 

  מלגות מטעם קרנות חיצוניות  20.6
מידע על מלגות שונות מטעם קרנות חיצוניות ניתן למצוא באתר 

  דיקנט הסטודנטים.

  סטודנטים עם מוגבלות  20.7
הזקוקים להנגשה (גישה לכסא גלגלים, סטודנטים עם מוגבלות 

שירותים נגישים וכד') או תנאי בחינה מותאמים מוזמנים לפנות 
, או 09-7780634: בפקס, 09-7781501למדור נגישות, בטל': 

מותאמים בקשות לתנאי בחינה . Nagish@openu.ac.il בדוא"ל:
ימי עבודה לפני המועד  30בצירוף אישורים רפואיים יש לשלוח 

  המבוקש.

בעלי תעודת עיוור/כבד ראייה מטעם  סטודנטים כבדי ראייה
משרד העבודה והרווחה שמבקשים לקבל מידע מלא ומפורט בכל 
הנוגע להנגשת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, ייפנו למדור 

  .Nagish@openu.ac.il או בדוא"ל: 09-7781501נגישות, בטל': 

סטודנטים כבדי ראייה הרשומים ללימודים יוכלו להיעזר, בין 
השאר, בעמותת על"ה בהר הצופים, ירושלים, ובספרייה 

  המרכזית לעיוורים ולכבדי ראייה בנתניה. 

  רט על יכולים לקבל מידע מפו סטודנטים כבדי שמיעה
  תנאי הלימודים באוניברסיטה הפתוחה ועל הסיוע שמעניק 

, או בדוא"ל: 09-7780634פקס: בהמכון לקידום החירש, 
Nagish@openu.ac.il. 

ידי אגף  שמטופלים על נכים, ילדי נכים, יתומים ואלמנות
השיקום של משרד הביטחון זכאים לסיוע האגף במימון לימודים 

  באוניברסיטה הפתוחה. 

פרטים מלאים אפשר לקבל באגף השיקום, משרד הביטחון, 
 www.shikum.mod.gov.il, או באתר: 03-7776777בטל': 

  שירות פסיכולוגי

באתר שים לקבל מידע או סיוע בתחום זה יעיינו סטודנטים שמבק
  . דיקן הסטודנטים

סטודנטיות בהריון / בהליכי פונדקאות   20.8
 או אימוץ

מידע עבור סטודנטיות הנמצאות בתהליכים של טיפולי פוריות, 
  היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה 

הסטודנטים. פניות ובאתר הבית של דיקן  10נמצא בנספח 
  או לפקס   NMP@openu.ac.il בנושאים הנ"ל יש לשלוח לדוא"ל:

09-7783309.  

  עולים חדשים  20.9
המינהל לסטודנטים עולים בשיתוף עם הסוכנות היהודית 
והמשרד לקליטת עלייה מסייע לעולים חדשים במהלך לימודיהם 

לימוד. מידע נוסף אפשר לקבל במשרדים המחוזיים ובמימון שכר 
של המינהל לסטודנטים עולים ובמזכירות דיקנט הסטודנטים, 

  .09-7781503בטל': 

  ועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם)  20.10
סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה זכאים לטיפול ולת"ם בהתאם 

 . בקשת ולת"םבאתר דיקנט הסטודנטיםלתנאים המפורטים 
היא אך ורק בגין לימודים, ויש להגישה באמצעות דיקנט 
הסטודנטים. בקשות מסיבות משקיות יש להגיש ישירות למדור 
ולת"ם בבקו"ם. בקשות מסיבות אישיות יש להפנות ליחידת 
המילואים. סטודנטים ששירתו במילואים זכאים לסיוע בהתאם 

  .באתר דיקנט הסטודנטיםלמפורט 

מאפשרת הקלות מסוימות לסטודנטים האוניברסיטה הפתוחה 
יום, רצופים או מצטברים, בשנה.  14ששירתו במילואים במשך 

להגשת מטלות שלא במועדן או לדחיית מועדי בחינות יש לפנות 
למרכזי ההוראה. בענייני הרשמה או דחיית קורסים יש לפנות 
למרכז ההרשמה, ובנושא מלגות סיוע כלכלי יש לפנות לדיקנט 

באתר דיקנט ם כאמור לעיל. בכל מקרה, יש לעיין הסטודנטי
קודם לפנייה ובמיוחד לאמנה שנחתמה בין הצבא  הסטודנטים

  לבין האוניברסיטה הפתוחה.
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  ספורט  20.11 
האוניברסיטה הפתוחה מקיימת פעילויות ספורט לסטודנטים 
במשך שנת הלימודים. בענפים מסוימים מתקיימים אימונים 

רק לקראת תחרויות. באוניברסיטה  –ם במשך כל השנה, ובאחרי
הפתוחה מתקיימות אליפויות פנימיות אישיות, ונבחרות 

אוניברסיטאיות, אישיות -האוניברסיטה משתתפות בתחרויות בין
  ענפי ספורט (כולל שחמט, ברידג' ודיבייט).  30-וקבוצתיות, בכ

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות לרכז הספורט, מר דניאל 
, או 09-7780634, או בפקס: 09-7781349בטל':  רוטנברג,
  .sport@openu.ac.ilבדוא"ל: 

 אוּפג'וב –היחידה להכוון ולהשמה    20.12

 המספקים המוסדות בין ומתווך מתאם כגוף משמשת זו יחידה
 לבין, בעבודה השמה ושירותי ומקצועי לימודי הכוון שירותי

 .ובוגריה הפתוחה האוניברסיטה של הסטודנטים
  

סיוע לסטודנטים ולבוגרים בתהליך ההשתלבות  – שירותי השמה
  :, באמצעותבשוק התעסוקה

  
  עבודה הצעות   .1

 המתקבלות עבודה להצעות ישיר באופן אתכם חושפים אנו
  :מתפרסמות אלה הצעות. הארץ ברחבי ממעסיקים ביחידה

 עבודה הצעות לחיפוש באתר :www.openu.ac.il/jobs  

 באמצעות דיוור ישיר בדוא"ל  
 באמצעות אתר הפייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה  

  
 זרקור ומפגשי תעסוקה ירידי  .2

 על או חברה על מעסיקים עם זרקור מפגשי מארגנת היחידה
ספציפי וכן מקיימת, מפעם לפעם, ירידי  תעסוקה תחום

 מכל השמה וחברות מעסיקים משתתפים שבהם תעסוקה
 ניתנת אלה מפגשים במהלך. שונים ומתחומים הארץ רחבי

 של רחב היצע לקבל, חברות את להכיר הזדמנות לסטודנטים
  . רלוונטיות למשרות מועמדות ולהגיש משרות

   
  עבודה לחיפוש סדנה  .3

בנוסף, . עבודה למציאת ומיומנויות דרכים מקנה הסדנה
מתקיימת סדנה המיועדת לאוכלוסייה בעלת צרכים 

   1.מיוחדים

     

ון מקצועי סיוע לסטודנטים ולבוגרים בבחירת כיו – שירותי הכוון
  :ותחום לימודי, באמצעות

  
  סדנה לבחירת כיוון מקצועי  .1

הסדנה מקנה כלים ומלמדת דרכים לקבלת החלטות בנושאי 
  1קריירה תוך התייחסות לעולם התעסוקה.

  
 ואתרי אינטרנט שיכולים לסייע בבחירת מידע על מרכזים  .2

  .תחום לימודי או כיוון מקצועי

  

קיום ימי עיון בנושאים שונים הקשורים לפעילות  – ימי עיון
  היחידה.

   

   09-7781504 בטל':נוספים ניתן לפנות  לפרטים

  opjob@openu.ac.il: ל"בדוא או
  

  אגודת הסטודנטים  20.13
פרטים על האגודה, מטרותיה, מוסדותיה ופעילויותיה ראו באתר 

  .09-7781318, או בטל': http://studentop.orgהאגודה, בכתובת: 

  שירותי רווחה  20.14
שירותי הרווחה הם שירות שבאמצעותו מעניקות אגודת 
הסטודנטים והאוניברסיטה הפתוחה שירותים והטבות לרווחת 
הסטודנט. התשלום עבור שירותי הרווחה הוא תשלום רשות 

ידי ועדת מלץ ואינו תלוי בהיקף הלימודים של  המאושר על
 פעם אחת בכל שנההסטודנטים. תשלום זה הוא אחיד וייגבה 

מכל הסטודנטים שיירשמו ללימודים בסמסטר סתיו או אקדמית 
שירותי הרווחה הניתנים על ידי אגודת בסמסטר אביב. 

הסטודנטים נמצאים באחריותה הבלעדית והם מפורסמים באתר 
המידע שיופיע באתר של אגודת הסטודנטים  אגודת הסטודנטים.

  הוא הקובע לענין זה. 

דמי שירותי הרווחה לא יוכלו סטודנטים  שיבחרו לא לשלם את 
לקבל חלק מהשירותים (פרטים באתר אגודת הסטודנטים). 
הודעה על ביטול דמי רווחה: סטודנטים רשאים לוותר על תשלום 
דמי שירותי הרווחה אם יודיעו על כך בשאילתא בתוך שבועיים 

הצהרת ויתור על מיום ההרשמה. על הסטודנטים לחתום על 
  ).15.5.5פרטים בפרק ההרשמה ( –שימוש בשירותי הרווחה 

  בירורים  20.15
לבירורים על כל הנושאים המופיעים בפרק זה ועל נושאים 
נוספים המצויים בתחום אחריותו של דיקנט הסטודנטים, אפשר 

או בדוא"ל  09-7782222, בטל': מוקד הפניות והמידעלפנות ל
infodesk@openu.ac.il.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

_____________________________________________________  
  
השירות בתשלום. התשלום הוא רק עבור השירותים הניתנים   1

   באמצעות גופים חיצוניים.
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  עובדי הוראהלקידום היחידה   21.1 
שתוכננו מגוונים הפתוחה מציעה מסלולי לימוד  אוניברסיטהה

מותאמים לצרכים הייחודיים ופותחו בתיאום עם משרד החינוך ו
  רשימת מסלולי הלימוד:הנה  של עובדי הוראה.

  .במערכת החינוך לימודי תעודה לבעלי תפקידים  . א
  .למורים בשנת שבתון השתלמויות ייחודיות  .ב
תכניות לפיתוח מקצועי למורים בדרגות הגבוהות של אופק   .ג

  .חדש
תכניות להכשרת מנהלי בתי ספר בשיתוף עם מכון "אבני   .ד

  ראשה".
השתלמויות מאורגנות לעובדי מערכת החינוך ולארגונים   ה.

העוסקים בהכשרת מנהיגות חינוכית ובהעשרה אישית של 
  עובדי חינוך.

לקבלת רישיון הוראה  התמחות בהוראה (סטאז') לימודי  ה.
  קבוע של משרד החינוך.

  
  להפנות אל:אפשר אלות בכתב ש

   אוניברסיטה הפתוחה,העובדי הוראה, לקידום היחידה 
  .4353701, רעננה 808, ת"ד 1דרך האוניברסיטה 

  יעוץ טלפוני:י
   ,16:30-14:30, 12:30-10:00בין השעות ה', - בימי א'

  .09-7781512 :בטל'

  בלת קהל:ק
  בין השעות ,'ובימי ד 12:00-10:00בין השעות , 'ימי בב

  לאחר תיאום הפגישות מראש., 12:00-10:00

  היחידה לעובדי הוראה באינטרנט: אתר
 http://www.openu.ac.il/teachers/ 

  (מעל"ה) החוץ של האו"פלימודי מערך   21.2
במערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה מאוגדים בתי 

ז הארצי ללימודי תעודה הכולל והמרכ הספר אסכולות, חשיפה
  ., דיאלוג, מירב ודיפלומהTECH תפניתאת תפנית, 

מערך לימודי החוץ של האו"פ  פתח שלוחות בחיפה, בירושלים 
פיסת העולם של האוניברסיטה הפתוחה, כחלק מתובבאר שבע, 

  .הארץ המושתתת על נגישות וזמינות, נוסף על אלה שבמרכז

בידיעונים של כל אחד  ראומידע נוסף על לימודי בחוץ של האו"פ 
  /http://www.openu.ac.il/Schoolsמהם, ובאתר: 

 תחומיים- בית הספר ללימודים רב –אסכולות 
קורסים  מציע מגוון רחב של –בית הספר ללימודים רב תחומיים 

. את וקנה לעצמו שם בקרב שוחרי הידע בתחומי ידע שונים
הקורסים מנחים טובי המרצים מאוניברסיטאות שונות בארץ, 
מומחים בעלי שם בתחומי לימוד שונים ויוצרים בכל תחומי 

 200-תלמידים ביותר מ 17,000-האמנויות. בכל שנה לומדים כ
הארץ, במסגרת לימודים ללא בחינות או קורסים וסדנות ברחבי 

מטלות. עולם התוכן של אסכולות כולל פריסה רחבה של נושאים 
  שיתאימו לקהלים שונים:

 
  מדינה וחברה, פסיכולוגיה, משפט וכלכלה –מדעי החברה 

  היסטוריה, פילוסופיה, יהדות ומדרש–מדעי הרוח 

  מוסיקה, קולנוע ואמנות פלסטית –אמנויות 
כתיבת פרוזה, הכרת  –ת, סדנות ומיומנויות אישיות חקר תרבויו

  מילולית, סדנת פסיכודרמה -המחשב, תקשורת א
  ארץרחבי הסדרת סיורים לימודיים ב

  
מסגרת הקורסים מאפשרת לימודים בשעות הבוקר או הערב, 
שיעורים פרונטליים לצד סדנות חווייתיות. משך הסדרות נע בין 

בהתאם לנושאים.  שנתייםלקורסים  קורסים סמסטריאליים,
  גם בסמסטר הקיץ.לאורך כל השנה,  מתקיימיםהקורסים 

  
אסכולות פועל ברחבי הארץ: בקריית האוניברסיטה הפתוחה 
ברעננה, בחיפה, בירושלים, בגבעתיים, רחובות ובמרכזי לימוד 

בית  : בית ציוני אמריקה, מרכז ברודט, בהםאביב, - שונים בתל
שיתופי פעולה עם גופי תרבות שונים,  מקייםואיילה והסינמטק. 

אביב -כגון: קולנוע לב, התזמורת הפילהרמונית, סינמטק תל
  וחיפה.

  
מנויות התקשורת, הטלוויזיה בית הספר לא –חשיפה 

  והמולטימדיה
שנתיות לרכישת -שנתיות וחד-חשיפה מציע תכניות לימודים דו

  בארבעה תחומים מרכזיים:  מקצועות נדרשים ומאתגרים
  

עיצוב גרפי ואינטראקטיב, אנימציה, פיתוח  מדיה דיגיטלית:
  משחקי מחשב;

פרודקשן, לימודי - עריכה קולנועית ופוסט טלוויזיה וקולנוע:
  טלוויזיה, בימוי והפקה, תסריטאות, תחקירנות דוקומנטרית;

שיווק דיגיטלי וקריאייטיב,  שיווק פרסום ומדיה חברתית:
  קופירייטינג, כתיבה ואינטרנט;
  פוטותרפיה בשילוב אמנויות

  
לצבור נקודות זכות ולשלבן אפשר המסלולים מ בחלק גדול

  בתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה.
 

מתקיימים קורסים קצרים וסדנות העשרה המיועדים  כמו כן
  לקהל הרחב: קורסי עריכה, תוכנות גרפיקה ואנימציה ועוד. 

  
מקפיד על בחירת נושאי לימוד אקטואליים,  חשיפהבית הספר 

מגוונים ועדכניים, על פיתוח מיומנויות לחשיבה יצירתית בצד 
לימוד מעמיק של טכנולוגיות, ועל התנסות מעשית במעבדת 

 ואולפן הטלוויזיה.   המדיה, בחדרי העריכה ובאולפן הרדיו
  

 הארצי ללימודי תעודההמרכז 
ז את הפעילות של בתי הספר המרכז הארצי ללימודי תעודה מרכ

תפנית, דיאלוג, מירב ודיפלומה. הפעילות של ארבעת בתי הספר 
תחת קורת גג אחת מאפשרת לבנות מגוון רחב של תכניות 
לימודים המשלבות בין תחומי התוכן של בתי הספר השונים לבין 
התמודדות עם אתגרי המשק המודרני בארץ ובעולם. חלק מן 

די תעודה מקנים נקודות זכות לתואר הקורסים במרכז ללימו
  ראשון.

  
בתי הספר מציעים מאות קורסים, תכניות לימודים וסדנות 
בתחומי ידע שונים במסגרת לימודי תעודה, הכשרה, העשרה, 

מעבירים הקורסים את פיתוח אישי וארגוני ופעילויות פנאי. 
בצורה פרונטלית טובי המרצים מאוניברסיטאות שונות בארץ, 

ם בעלי שם בתחומי לימוד שונים ואמנים יוצרים מכל מומחי
תחומי האמנויות. בחלק מהקורסים, בעיקר בתחומי הניהול, 

  המחשבים והשפות, משולבות טכנולוגיות למידה מתקדמות.
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  המרכז הארצי ללימודי תעודה מרכז את הפעילות של בתי הספר:  
  

  בית הספר למנהלים –תפנית 
שנים כבית ספר מוביל בהכשרת -רבספר תפנית מוניטין  לבית

בכלים עדכניים  יםמנהלים. מטרת בית הספר לצייד את המנהל
 באמצעותלהתמודדות מוצלחת עם אתגרי המשק בארץ ובעולם 

  הקניית מיומנויות וידע ברמה אישית, מקצועית וארגונית. 
  

בית הספר פונה הן לקהל הפרטי והן לקהל המוסדי. הקורסים 
ם בהתאם לדרישות שוק העבודה ומאפשרים לקהל הפרטי נבני

קידום אישי תוך רכישת מקצוע ניהולי מבוקש. תכניות  יםללומד
ההדרכה לקהל המוסדי מותאמות לצורכי הארגון, לאופיו 

  ולמשאביו.
  

לכל קורס מעמיד תפנית יועץ ללימודים אקדמיים הבונה את 
 תכנית ההכשרה, ומנחים בו מרצים מובילים בתחומם המשלבים

  ידע אקדמי עם ניסיון מעשי יישומי.
  

  בית הספר לשפות –דיאלוג 
הספר  שנות מוניטין וניסיון בהוראת שפות. בית 30לדיאלוג 
נושאים  המקיפיםאיכותיים,  קורסים מציעדיאלוג,  לשפות

של  הייחודיים קורסיםהשפות.  של במגוון רחברבים,  והיבטים
בזכות השיטה   .תקשורת ככלי שפהה מדגישים את דיאלוג

בצורה  הלימודים מתנהלים הספר בית שפיתח הייחודית
 יםעומד שבמרכזהתומכת,  ובאווירה ,ואינטראקטיבית חווייתית
  .הלומדים

  
שפות: אנגלית, אנגלית עסקית,  15בדיאלוג אפשר ללמוד 

איטלקית, גרמנית, הולנדית, יוונית, יידיש, יפנית, צרפתית, 
  בית, פורטוגזית, רוסית ותורכית.סינית, ספרדית, עברית, ער

  
  בית ספר לרפואה משלימה –מירב 

, הוא מהבולטים בארץ בהכשרת מטפלים מירבבית הספר 
ברפואה משלימה. בית הספר שם לעצמו מטרה להכשיר מטפלים 
ברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך שמירה על האווירה הייחודית 

הלימודים במירב בה מתקיימת הרפואה המשלימה. תכניות ש
לאומיים מבחינת הרמה האקדמית -ןעומדות בסטנדרטים בי

מקצועית, הרקע הרפואי הנרכש וההתנסות הקלינית. גישה זו 
תואמת את הנטייה העולמית לרפואה משולבת הכוללת בתוכה 
את הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה, כדי לאפשר 

  שלמה. לאדם טיפול מקיף וכולל שיוביל לבריאות 
  

  נקודות אקדמיות.מקנים שנתיות - הלימודים במגמות הארבע
  

ספר מירב מעניק דרך חשיבה וכלים, שמאפשרים לבוגרים  בית
להשתלב במסגרות של רפואה משלימה ורפואה משולבת. מגמות 
הלימוד הן: רפואה סינית, נטורופתיה, הרבליסט קליני, שיאצו, 

כך, מתקיימים  לענוסף טווינא, רפלקסולוגיה ועיסוי רפואי. 
  קורסי העשרה לקהל הרחב ולמטפלים.

  
  בית הספר ללימודי תעודה והסמכה –דיפלומה 
ספר בעל מוניטין רב הפועל במסגרת מערך  הוא בית דיפלומה

  לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה. 
  
מגוון מסלולים של לימודי תעודה והסמכה בתחומים  דיפלומהב

הכשרה מקצועית לקבל  רבים, המאפשרים לקהלי יעד שונים
  .ואיכותית

  

, עיצוב, תיירות ביניהם, לימוד תחומי מגוון דיפלומה בקורסי
מרבי על היבטים  דגש ניתן בקורסים. וחשבונאות לוגיסטיקה

רישות שוק הנוגעים לצד המעשי של הלימודים ככלל ועל ד
העבודה בפרט. בהתאם לתפיסה זו, כל קורס מתוכנן בקפידה 
בידי מיטב אנשי המקצוע והתיאוריה, תוך בחינה מעמיקה של 
התכנים, בחירת המרצים המובילים בתחום ובדיקת יכולת 

  היישום של הקורס בשוק העבודה.
  

יישומית,  בגישה מצטיינת דיפלומה של ההכשרהמדיניות 
שמטרתה לאפשר לבוגריה כלים שימושיים ומיומנויות מעשיות. 

נרחב בניתוח אירועים, סדנאות  משתמשים באופןלשם כך 
מפעילות ופרויקטים רבים שמטרתם לאפשר התנסות עצמאית, 

  הטמעת החומר וחוויית לימודים ייחודית ומאתגרת. 
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 נספחים. 22
 

   
      145 / שכר לימוד מצטבר ואחידשיטת : 1נספח
      148תכניות לימודים מובנות / שכר לימוד ב: 2נספח
      148 /בנושא בחינות  הנחיות: 3נספח
      151 /: תקנון המשמעת לסטודנטים 4נספח
      156 /מניעת לימודים  הנחיות: 5נספח
      157 / ציונים לתואר ראשון: 6נספח
      159 / חוק זכויות הסטודנט: 7נספח
      164 / החוק למניעת הטרדה מינית: 8נספח
הוראות בדבר התאמות תנאי הלמידה עקב שירות : 9נספח

      169 / מילואיםב
  למידה עקב התנאי התאמות הוראות בדבר : 10נספח

  טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרות
      171 / או אומנה
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שכר לימוד מצטבר ואחיד שיטת   :1נספח 
  )שמ"א(

), היו נהוגות שלוש שיטות 2015עד לסמסטר אביב תשע"ה (ב
שמ"א: שמ"א תשנ"ג, שמ"א תשנ"ו ושמ"א תשס"ו. החל 

), אוחדו שלוש שיטות שמ"א. 2015מסמסטר אביב תשע"ה (ב
שיטת שמ"א תשס"ו מחליפה את שיטות שמ"א תשנ"ג ותשנ"ו 

  ובאה במקומן.
  
  
  תשס"ו – טת שמ"אשי

  כללי  .1
רסיטה הפתוחה כפוף להמלצות הוועדה שכר הלימוד באוניב

הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה 
(ועדת מלץ), ומותאם לתנאים הייחודיים בהם פועלת 

כך, העלות הכוללת של להאוניברסיטה הפתוחה. בהתאם 
התואר הראשון מחולקת באוניברסיטה הפתוחה באופן שווה 

רגילה, והקורסים הנוספים לצורך קורסים הנחיה  20פני  על
קבלת התואר נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, בכפוף 

  למגבלות ולתנאים המפורטים בהמשך תקנון זה.
  פי העקרונות הכלליים כדלהלן: שיטת שמ"א תשס"ו פועלת על

לכל תואר קבעה האוניברסיטה מכסת נקודות זכות   1.1
בידיעון מפורטת  על מנת להשיגו. מכסה זו הנדרשת

 האוניברסיטה.
 קורס אקדמי שסטודנט נרשם אליו בתשלום מקנה  1.2

במאזן שכר הלימוד  יחידת שכר לימוד אחתלסטודנט 
 . צבירת יחידות שכר לימודלהלן 5כמפורט בסעיף  ,שלו

במאזן שכר הלימוד מאפשרת לסטודנט להגיע לשכר 
  לתואר. הנדרשהלימוד המצטבר 

נקודות קורס אקדמי שסטודנט נרשם אליו מקנה לו   1.3
בסעיף  המפורט במאזן שכר הלימוד שלו, באופן צבירה

  להלן. 5
כל סטודנט שסיים לשלם את שכר הלימוד המצטבר   1.4

שאר  להלן, זכאי ללמוד את 4.3כמפורט בסעיף 
עד הגיעו למכסת נקודות  –הקורסים ללא תשלום 

  תואר. הזכות המינימלית שנקבעה לאותו
ונועד לתת מושג ראשוני על האופן  כללי בלבדהינו זה תיאור 

והמחייבים  המלאים הפרטים בו פועלת שיטת שמ"א.
  .מפורטים בהמשך תקנון זה

  
  /הגדרותקיצורים  .2

 שכר לימוד מצטבר ואחיד. –שמ"א   2.1
 שכר לימוד במתכונת של הנחיה רגילה. –שכ"ל   2.2
שנזקפת לזכות  לימודמנת שכר  –שכר לימוד מנת   2.3

 הסטודנט במאזן שמ"א, בעקבות תשלום שכר לימוד
בתקנון  בעבור קורס אחד במתכונת של הנחיה רגילה.

 זה תכונה מנת שכר לימוד יחידת שכר לימוד.
סטודנט רשאי להירשם קורס שה –ללא תשלום קורס   2.4

 יחידות שכר הלימודללא תשלום לאחר צבירת  אליו
  .(לת"ש) הנדרשות

הנקודות שהסטודנט צובר  –נקודות זכות אקדמיות   2.5
  בגין קורס שסיים בהצלחה.

הנצברות נקודות  –נקודות צבירה למאזן שמ"א   2.6
תלויות  אינןו .הזכות שמקנה קורסבהתאם לנקודות 

בהצלחה. נקודות אלה נצברות של הקורס בסיומו 
  שמ"א. למאזן שמ"א בגין כל הרשמה שנכללת במאזן

מאזן שהאוניברסיטה מנהלת לכל סטודנט,  –מאזן שמ"א   2.7
הכולל יחידות שכר לימוד בהנחיה רגילה, נקודות צבירה 

 ונקודות זכות, שהסטודנט צובר במהלך לימודיו.
מספר הנקודות  –מכסת נקודות הזכות הנדרשת לתואר   2.8

לזכות בתואר אקדמי.  ש לצבור כדיהאקדמיות שי
  .הנבחר המספר משתנה בהתאם לתואר

  
  תוקף ותחולה  .3

), שיטת שמ"א 2015החל מסמסטר אביב תשע"ה (ב  3.1
תשס"ו חלה על כל הסטודנטים. שיטה זו מחליפה את 

    שיטות שמ"א תשנ"ג ותשנ"ו ובאה במקומן.
שיטת שמ"א חלה רק על קורסים אקדמיים לתואר   3.2

ראשון, המקנים נקודות זכות, לרבות קורס לתואר שני 
ולרבות  1במסגרת לימודי סטודנט לתואר ראשוןשאושר 

 .5.6קורסים שמצוינים בסעיף 
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות   3.3

לשנות את כללי שיטת שמ"א ו/או חלותם, או כל חלק 
  מהם בכל עת.

  
  עקרונות  .4

שכר לימוד אחיד: שכר הלימוד הבסיסי לכל הקורסים   4.1
אחיד, ללא קשר למספר  האקדמיים לתואר ראשון הוא

נקודות הזכות האקדמיות שהקורס מקנה, ומתייחס 
 למתכונת של הנחיה רגילה בלבד.

 :נדרש מצטבר לימוד שכר  4.2
 גבוהה להשכלה המועצה להנחיות בהתאם    4.2.1

 שכר בתשלום חייב ראשון לתואר הלומד סטודנט
 .)300%( לימוד שנות לשלוש השווה מצטבר לימוד

הסטודנט  חייב שנתי- ארבע תואר בלימודי
 שנות לארבע השווה מצטבר לימוד שכר בתשלום
 ).הנדסה כניותת) (להלן 400%( לימוד

את שכר הלימוד  חילקההפתוחה  האוניברסיטה    4.2.2
כמוסבר לעיל)  400%או  300%המצטבר הנדרש (

כניות  בת יחידות שכר לימוד של קורס 20-ל
יחידות שכר לימוד  27או  אקדמיות רגילות

 .אקדמיות להנדסהכניות בת
 נקודות במספר תלויה אינה לימוד שכר יחידת    4.2.3

 .מקנה שולמה שבגינו שהקורס הזכות
 20-כנית מסוימת לתואר כוללת יותר מת אם    4.2.4

 כניותבת קורסים 27-(או יותר מקורסים 
 תשלום ללא הנוספים הקורסים יילמדו) בהנדסה
 .זה בתקנון למפורט ובהתאם

 20- מ לתואר כוללת פחות מסוימתכנית ת אם    4.2.5
שכר  תשלום את להשלים הסטודנט עלקורסים 

 הלימוד לתשלום לתואר ראשון כפי שנקבע על
  .המועצה להשכלה גבוההידי 

שסיים לשלם את שכר הלימוד המצטבר  סטודנט  4.3
 עד הגיעו ללא תשלום, זכאי להירשם לקורסים הנדרש

נקודות הזכות למספר נקודות הצבירה השווה למכסת 
  .כנית לימודים מאושרתבת לתואר הנדרשת המינימלית

מובהר בזאת כי ההשלמה של הקורסים ללא תשלום   4.4
תהיה לפי נקודות צבירה ללא קשר לנקודות הזכות 

  האקדמיות שהסטודנט צבר בגין הצלחה בקורסים.  
_____________________________________________________  

חלים על קורסים לתואר ראשון הנלמדים אינם כללי שיטת שמ"א   1
במסגרת לימודי ההשלמה לקראת תואר שני, ועל קורסים לתעודת 
הוראה וללימודי תעודה למעט קורסים הנלמדים בלימודי תעודה 

  בחשבונאות.
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  לימוד וצבירת נקודות צבירהת שכר וצבירת יחיד  .5
קורס אקדמי שהסטודנט נרשם אליו בתשלום, מקנה לו   5.1

יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. יחידת שכר 
לימוד נכללת במאזן בין שסיים את הקורס בהצלחה 

 ובין שלא.
קורס אקדמי שסטודנט נרשם אליו, מקנה לו במקביל   5.2

בהתאם לנקודות ליחידת שכר לימוד גם נקודות צבירה 
הקורס. נקודות צבירה נכללות במאזן, בין  הזכות שמקנה

לנקודות שסיים את הקורס בהצלחה ובין שלא, ללא קשר 
אקדמיות, המוקנות אך ורק בעקבות עמידה  זכות

  בהצלחה בכל החובות האקדמיים שנקבעו בקורס.
יחידת שכר לימוד תוענק לסטודנט הנרשם בתשלום   5.3

גם אם התשלום עבור הקורס נעשה לקורס אקדמי, 
  באמצעות מלגה.

קורסים שנלמדו קודם לשנת תשנ"ג, בתקופה שבה היה   5.4 
יחסי בהתאם לנקודות הזכות שהקורס  לימוד שכרנהוג 

העניק, מקנים חלקי יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה. 
יחידת  0.6נקודות זכות, מקנה  3לדוגמא: קורס המקנה 

 נקודות צבירה. 3-שכר לימוד ו
קורס אקדמי מקנה יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה   5.5

פעם אחת בלבד. לפיכך, לימוד קורס פעם נוספת, בין 
ובין אם בתנאי חזרה על קורס, אינו  אם בתשלום מלא

מקנה יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה במאזן שמ"א 
   באוניברסיטה הפתוחה.

מקנה יחידת שכר  ת: מתקדמים באנגליהרשמה לקורס   5.6
) 2013לימוד. כמו כן, החל מסמסטר סתיו תשע"ג (א

, מקנה )20127מתקדמים ( –יישומי מחשב הרשמה לקורס 
יחידת שכר לימוד בתכניות הלימודים בהן חלה חובת 

 הקורס.
הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר אינה מקנה   5.7

 יחידת שכר לימוד במאזן שמ"א באוניברסיטה הפתוחה
   .)8.3, 7 גם סעיפים ו(רא

קורס הנלמד באוניברסיטה אחרת, ביזמה ובאישור   5.8
מראש ובכתב של האוניברסיטה הפתוחה, מקנה 
לסטודנט יחידת שכר לימוד אחת ונקודות צבירה במאזן 

  שמ"א באוניברסיטה הפתוחה.
, בגין הזכאות המוקנית ללא תשלוםהרשמה לקורס   5.9

בשיטת שמ"א, אינה מקנה יחידת שכר לימוד, אך מקנה 
  נקודות צבירה.

קורס שההרשמה אליו בוטלה אינו מקנה יחידת שכר   5.10
 לימוד ונקודות צבירה.

  
  ללא תשלום כאות ללמוד קורסיםז  .6

רק אם יש לו  ללא תשלוםסטודנט זכאי להירשם לקורס   6.1
 ידי הוועדה ים לתואר המאושרת עלתכנית לימוד

 לאישור תכניות לימודים.
בתכנית הלימודים המאושרת לכל סטודנט נקבעת   6.2

לתואר אשר משמשת  הנדרשת נקודות זכותמכסת 
  חישוב שמ"א. לצרכי

סטודנט שיש לו תכנית לימודים מאושרת, ושסיים   6.3
, זכאי ללמוד הנדרשלשלם את שכר הלימוד המצטבר 

קורסים ללא תשלום בהיקף שבין מספר הנקודות 
נקודות הזכות צבירה שיש לו באותו שלב, לבין מכסת 

תכנית הלימודים שאושרה לו בהתאם ל שלו, הנדרשת
    ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.  על

 108סטודנט לומד לתואר שדורש מינימום של לדוגמה:     
 96ת שכר לימוד שהקנו לו ויחיד 20נקודות זכות, צבר 

קורסים ללא תשלום בהיקף , זכאי ללמוד נקודות צבירה
 נקודות צבירה. 108-נקודות צבירה, עד שיגיע ל 12של 

נקודות צבירה אך  108מובהר בזאת כי אם לסטודנט 
ת מכסת נקודות זכות אקדמיות עדיין לא צבר א

הנדרשות או הקורסים הנדרשים לתואר אותו הוא 
מבקש לקבל יחויב הסטודנט בתשלום בגין הקורסים 

   אותם ילמד עד להשלמת מכסת הנקודות הנדרשת.
מתייחסת למרכיב שכר  ללא תשלוםהרשמה לקורס   6.4

 ילה בלבד. לפיכך, מי שזכאי ללמודהלימוד בהנחיה רג
הבאים , ישלם את התשלומים תשלום ללאקורס 

, דמי אבטחה, תוספת עבור דמי (במידה ויחולו עליו)
הנחיה מוגברת (אם יבחר ללמוד במתכונת זו), תוספת 
קיץ, דמי הרשמה למחדש הרשמה, דמי טיפול ועלויות 
בגין הרשמה מאוחרת, תשלום עבור תעודת סטודנט וכן 

קבע מעת כל תשלום אחר, שאינו שכר לימוד, כפי שיי
הנרשם  פי נהלי האוניברסיטה ודרישותיה. לעת על

לאחר סגירת ההרשמה הסדירה ישלם דמי טיפול  
 ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.

 ללא תשלוםלהירשם לקורס  לא יהיה זכאיסטודנט   6.5
 באחד או יותר מן המקרים האלה:

מי שעדיין לא אושרה לו תכנית לימודים לתואר     6.5.1
 ועדה לאישור תכניות לימודים.ידי הו על

מי שהגיע למספר נקודות צבירה המקביל     6.5.2
מינימלית לתואר כפי  נקודות הזכותלמכסת 

 מעבר לזה. שנקבעה בתכנית לימודיו, או
הקורס שאליו נרשם הסטודנט הוא קורס     6.5.3

 שהסטודנט כבר היה רשום אליו בעבר.
סגרת הקורס אליו נרשם הסטודנט אינו במ    6.5.4

 הלימודים לתואר ראשון. 
(רוחבית ולא ספציפית) כל קורס אחר שייקבע     6.5.5

  שאינו נכלל במאזן שמ"א.
ידי ועדת  הפסקת לימודים בקורס, או ביטול קורס על  6.6

ללא תשלום,  משמעת, בקורס שהסטודנט נרשם אליו
אינם מבטלים את נקודות הצבירה שמקנה הקורס 

אחת ללא תשלום. למען הסר ומהווים ניצול של הרשמה 
שכרוך  סעיף זה אינו מתייחס לביטול הרשמה ספק,

 בהחזר כספי.
  
  הכרה בלימודים קודמים  .7

פטורים בגין הכרה בלימודים קודמים, אשר ונקודות זכות 
רלוונטיים לתכנית הלימודים שאושרה לסטודנט לתואר, 

צבירה שהסטודנט זכאי היפחיתו בהתאמה את מספר נקודות 
ללמוד ללא תשלום. לדוגמה: לסטודנט הלומד לתואר הדורש 

נקודות זכות בגין  6 הוכרונקודות זכות  108מינימום של 
יחידת שכר לימוד  20בלימודים קודמים. הסטודנט צבר 

נקודות זכות מההכרה יופחתו  6נקודות צבירה.  96שהקנו לו 
ירשם ללא תשלום, והוא הנקודות צבירה שהוא זכאי לה 12-מ

 6יהא זכאי להירשם לקורסים ללא תשלום בהיקף של 
   .נקודות צבירה בלבד

  
  נדרשהשלמה לשכר לימוד מצטבר   .8

 קבע עלנשכר הלימוד לתואר ראשון באוניברסיטאות   8.1
ף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכפ, ידי הממשלה

ועומד על שכר לימוד לשנת והוועדה לתכנון ולתקצוב, 
שנים לתואר  4שנים (  3לימודים אוניברסיטאית 

בהנדסה). לפיכך קבלת תואר מהאוניברסיטה הפתוחה 
הנדרש מותנית בתשלום מלוא שכר הלימוד המצטבר 
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ת שכר ויחיד 20לתואר אותו לומד הסטודנט (לפחות 
ת שכר לימוד בתואר בהנדסת ויחיד 27לימוד או לפחות 

  וניהול או בהנדסת תוכנה). תעשייה 
סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את   8.2

יחויב  לתואר, הנדרשמלוא שכר הלימוד המצטבר 
  לימודיו.חובת  בהשלמת שכר לימוד, גם אם סיים את

סטודנט שאושרה לו הכרה בלימודים קודמים במוסד   8.3
 אחר ויגיש בקשת זכאות לתואר בטרם שילם את מלוא

לתואר, יופחת היקף  הנדרששכר הלימוד המצטבר 
מההשלמה  לוונטי לתואר אותו הוא לומד,ההכרה הר

 לתואר. הנדרשהנדרשת לשכר הלימוד המצטבר 
  

  שונות  .9
לא יתאפשר לסטודנט להירשם לקורס ללא תשלום אלא   9.1

אם בידו תכנית לימודים מאושרת לתואר וזאת גם אם 
שלם את מלוא שכר הלימוד המצטבר הנדרש. חישוב 
זכאותו ללמוד קורסים ללא תשלום ייעשה רק עם 

  אישור תוכנית הלימודים או זכאות לתואר.
שם ללא סטודנט שקיבל הודעה בכתב על זכאותו להיר  9.2

 20לקורס שנכלל במניין תשלום ובינתיים ביטל הרשמה 
 ,בהנדסה) יחידת שכר לימוד 27יחידת שכר לימוד (או 
יירשם,  עבור הקורס הבא אליו יהיה חייב בתשלום מלא

  יחידת שכר לימוד. 27או  20-על מנת להשלים ל
, זכאי להיכלל 2006סטודנט אשר למד לפני סמסטר א   9.3

לתחום הזכאות להרשמה  אשר נכנסבשמ"א תשס"ו ו
יחידת  20-לקורסים ללא תשלום לאחר שצבר יותר מ

 למי שלומד יחידת שכר לימוד 27-שכר לימוד (או יותר מ
לתואר בהנדסת תעשייה וניהול או לקראת תואר 

  בהנדסת תוכנה), אינו זכאי להחזר כלשהו.
קורס ללא תשלום שההרשמה אליו בוטלה, אינו נכלל   9.4

  שמ"א. במאזן
לאחר שהסטודנט ישלים את לימודיו לתואר בהתאם   9.5

 קבל, ייעשה חישוב סופי של מאזןלתואר שזכאי ל
 נקודות זכותשמ"א. בהתאם לכך יבוצע חישוב סופי של 

   אותו למד.מינימלי לתואר 
אם בחישוב הסופי של מאזן שמ"א יתברר שהסטודנט   9.6

יזוכה פי התקנון  שילם בגין יותר קורסים מהנדרש על
הסטודנט בהתאם. שכר הלימוד שיוחזר יהיה בהתאם 
לתעריף התקף ביום ההחזר, בהתאם לסמסטר בו נלמד 

 ל.ופן יחסי לשכר הלימוד ששולם בפועהקורס ובא
אם בחישוב הסופי של מאזן שמ"א יתברר שהסטודנט   9.7

לא השלים את שכר הלימוד המצטבר המינימלי גם אם 
מהרשמה לקורסים ללא תשלום  אי ההשלמה נובעת

יחויב הסטודנט להשלים את בהיקף שלא היה זכאי לו, 
קבלת ההפרש הנדרש כתנאי לקבלת הזכאות לתואר ו

המסמכים המעידים על כך. בנוסף, ייחשב הסטודנט 
ויחולו  ב שכר לימוד לאוניברסיטה הפתוחהכמי שחיי

 עליו כל נהלי האוניברסיטה כמתחייב ממצב זה.
  

–––––––––––––––––––– 
  

המוסמך לאשר חריגה, במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק, 
  .מהכתוב בנוהל זה: מנכ"ל האו"פ
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 שכר לימוד בתכניות לימודים מובנות  :2נספח 
  קבוצתיות

מבוסס על  הקבוצתיות שכר הלימוד בתכניות הלימודים המובנות
שקובעת הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) מדי  שכר לימוד שנתי

שנה, כמקובל באוניברסיטאות אחרות. לשכר לימוד זה נוספים 
תשלומים נלווים כמו דמי רווחה ואבטחה, תשלום עבור הנחיה 
מוגברת ולימודים בסמסטר קיץ. במרוצת שנת הלימודים תיערך 
התחשבנות עם הסטודנטים לגבי פערים (אם יהיו) בין שכר 

מודים ששילמו הסטודנטים לעומת הקורסים שלמדו בפועל. הלי
במקרה שסטודנטים יבחרו לעזוב את התכנית המובנית ייבדק 
שכר הלימוד שכבר שולם מול הקורסים שכבר נלמדו. בכל מקרה, 
שכר הלימוד לא יעלה על זה שמשלמים סטודנטים הלומדים 

   של האוניברסיטה הפתוחה. הרגילות הלא מובנות תכניותב
  
  

  

  בנושא בחינות הנחיות: 3נספח 

  . זכאות להיבחן1
  בכל אחד ממועדי הבחינה זכאים להיבחן: 

סטודנטים של הסמסטר השוטף, שעמדו בדרישות הקורס כפי   א. 
  שפורטו בחוברת הקורס; 

סטודנטים שלמדו את הקורס בסמסטר הקודם שבו הופעל   ב. 
  1הקורס, עמדו בדרישות הקורס וזכאים להיבחן.

סטודנטים הלומדים בקורסים סמינריוניים ובקורסי אנגלית 
  זכאים להיבחן בסוף סמסטר הלימוד בלבד. B-Eברמות 

להיבחן עד שתי בחינות בקורס בתואר ראשון  םזכאי יםסטודנט
(בתואר שני לעתים הזכאות היא לבחינה אחת בקורס). 

להיבחן במהלך סמסטר  םאת זכות ושלא ניצל יםסטודנט
עוד  םזכאי םבו מתקיים הקורס, אינ מסטר העוקבהלימוד והס

  להיבחן באותו קורס.

ך את בכ ושאלון, ניצל ולחדר הבחינה וקיבל ושנכנס יםסטודנט
  דבר. ו, גם אם לא כתבהםאחד משני המועדים המותרים ל

  

  מרכזי בחינה. 2
רץ. בחלק מן בחינות הגמר נערכות במרכזי בחינה בכל רחבי הא

המועדים נפרשת מערכת מרכזי בחינה מהגליל העליון ועד אילת 
בדרום. במועדים אחרים הפריסה מצומצמת יותר. תכנון פריסת 
מרכזי הבחינה נועד לאפשר למרב הנבחנים להיבחן קרוב עד כמה 

  שאפשר למקום מגוריהם. 
  

  וביטול הרשמה לבחינה . הרשמה3
תאריכי הבחינות של כל קורס מפורטים מדי סמסטר במערכת 

האו"פ, וכן באמצעות מכתב הנשלח אל -שאילתא, במערכת קול
הסטודנטים כחודשיים לאחר תחילת סמסטר הסתיו וסמסטר 

  האביב, וסמוך לתחילת סמסטר הקיץ. 

השיבוץ למרכז  מומלץ להירשם לבחינה מוקדם ככל האפשר.
, ובכפוף יםור מגורים, בקשת הסטודנטפי אז הבחינה ייעשה על

למכסת הנבחנים האפשרית בכל מרכז. את פריסת מרכזי 
לראות כשלושה שבועות לפני  אפשרהבחינות האפשרית במועד 

   המועד במערכת שאילתא או באמצעות פנייה למוקד הפניות.

  הרשמה לבחינת הגמר
  סטודנטים חייבים להירשם לבחינה בהתאם למועדים

 בהמשך.המפורטים 
  סטודנטים רשאים להירשם לבחינות הגמר פעמיים לכל היותר

 בכל קורס שאליו נרשמו (מותנה בזכאותם האקדמית להיבחן).
 ידי  ההרשמה לבחינת הגמר למועד א או למועד ב תיעשה על

הסטודנטים באמצעות אחת מהמערכות הבאות: מערכת 
  האו"פ; מוקד הפניות והמידע.-שאילתא; מערכת קול

_____________________________________________________  
  
סטודנטים בעלי זכאות להיבחן שאינם רשומים לקורס בסמסטר   1

כלל, להצטרף למפגשי ההנחיה של הסמסטר  השוטף, יכולים, בדרך
השוטף, ו/או לבקר באתר הקורס ברשת האינטרנט. את ההשתתפות 

ה. כמו כן, כדאי לברר במפגשי ההנחיה יש לתאם עם מרכז ההורא
ההוראה באילו מן האמצעים הלימודיים של הסמסטר  יעם מרכז

 לבחינה. ההכנההשוטף אפשר ומומלץ להיעזר כחלק מתהליך 



  

  

  

 נספחים
 

149 
 

 
 

ח 
ספ

נ
3 

 לבחינה ובין  יםהסטודנט והרשמה לבחינה נספרת בין אם ניגש
 בזמן, כמפורט בהמשך). םהרשמת ואם לאו (למעט אם ביטל

 שברשומת הקורס שלהם קיימות לפחות שתי  יםסטודנט
הרשמות לבחינה ויירשמו לבחינה במועד נוסף, יחויבו בתשלום 

בפרק  15.5.6בסעיף  3דמי טיפול בהתאם למפורט בטבלה 
 (למעט אם ביטלו הרשמה בזמן, כמפורט בהמשך). הרשמה

  סטודנטים שייכשלו במועד א, יוזמנו לבחינה במועד ב רק אם
 .יירשמו לבחינהיבקשו להיבחן ו

  שינוי הרשמה למועד בחינה בקורס, מבטל אוטומטית את
ההרשמה למועד הבחינה הקודם, אם בעת שינוי ההרשמה 

ם טרם עבר. ההרשמה החדשה היא מועד הבחינה הקוד
 פה. התק

  בבקשה ההוראה בקורס  ימרכז ניתן לפנות אלבמקרים חריגים
להיבחן שיינתן אישור אקדמי  .מעבר לזכאותבחינה למועד 

מעבר לכללי הזכאות הרגילים, אינו פוטר מתשלום עבור 
הרשמה לכל בחינה נוספת מעבר לשתי ההרשמות שבמסגרת 

 הזכאות.

  ביטול הרשמה לבחינת הגמר
 יםלהגיע לבחינה חייב ניםמתכוו םואינ מושנרש יםסטודנט 

ם לבחינה לפני תאריך הבחינה, כמפורט לבטל את הרשמת
 בהמשך.

 שתי שבוצע בזמן, לא ייספר במניין  רשמה לבחינהביטול ה
 ההרשמות לבחינה.

  ניתן לבצע באמצעות המערכות ביטול ההרשמה לבחינה
מוקד הפניות  האו"פ;-הבאות: מערכת שאילתא; מערכת קול

 והמידע.

  התייצבות לבחינה
 .חובה להתייצב לבחינה עם תעודת סטודנט 
  הבחינה המצוינים יש להגיע אך ורק למרכז הבחינה ובמועד

למרכז הבחינה  ושיגיע יםבהזמנה התקפה לקורס. סטודנט
למרכז בחינה אחר מזה במועד אחר מזה שזומנו אליו או 

 לשלם דמי טיפול ובמידת האפשר ויידרש נואליו, ייבח נושזומ
 .הרשמהבפרק  15.5.6בסעיף  3בהתאם למפורט בטבלה 

  הבחינה.התשלום מהווה תנאי לשחרור ציון הסדרת 
  

שיינתן מעבר לכללי הזכאות הרגילים,  אישור אקדמי להיבחן
אינו פוטר מתשלום עבור הרשמה לכל בחינה נוספת מעבר לשתי 

  ההרשמות שבמסגרת הזכאות.

  הרשמה וביטול הרשמה לבחינה סגירתמועדי 
  ההרשמה לבחינה נפתחת עם פרסום מועדי הבחינה לסמסטר.

ביטול הרשמה לבחינה  מועדי סגירת ההרשמה לבחינה או
  מפורטים בטבלה שלהלן.

שימו לב: ערבי חג, חול המועד, ימי שישי ויום הבחינה לא ייספרו 
  במניין הימים.

  
התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל 
מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת 

, קול האו"פ חינה)י בחינות/הרשמה לבדע(בקישור למו שאילתא
  ומוקד הפניות. 

  
  
  
  

  
  
  

מועדים בהם 
ההרשמה 

  סגורה

מועדים בהם 
לא ניתן 

לבטל 
 הרשמה

  הערות

בחינה בתנאים 
  רגילים

ימי  שלושה
עבודה לפני 
 יום הבחינה

ימי  שני
עבודה לפני 
 יום הבחינה

(*) ראו 
  דוגמה להלן

בחינה בתנאים 
  מיוחדים/מתואמים

ימי  שמונה
עבודה לפני 
 יום הבחינה

ימי  שני
עבודה לפני 
 יום הבחינה

  

ימים חודש   בחינה בחו"ל
לפני יום 
 הבחינה

ימי  שלושה
עבודה לפני 
 יום הבחינה

  

  
  לבחינות בתנאים רגילים: ה(*) דוגמ 

  
יום 

 הבחינה
  מועד אחרון 

 להרשמה לבחינה
מועד אחרון לביטול 

  הרשמה לבחינה
שלפני יום יום ג בשבוע   יום ב

 הבחינה
יום ד בשבוע שלפני יום 

 הבחינה
יום ד בשבוע שלפני יום   יום ג

 הבחינה
יום ה בשבוע שלפני יום 

 הבחינה
יום א בשבוע בו מתקיימת   יום ה

 הבחינה
יום ב בשבוע בו מתקיימת 

 הבחינה
  
  

  הזמנה לבחינה .4
למועד המבוקש  האוניברסיטה הפתוחה שולחת את ההזמנות

 ולא קיבל יםלפני מועד הבחינה. אם הסטודנט שבועותשלושה 
לבדוק את פרטי  הםיעד שבועיים לפני מועד הבחינה, עלהזמנה 

 ו, אם לא מצאהאו"פ- בקולבמערכת שאילתא או  הםההרשמה של
לפנות למוקד הפניות  הםתשובה במערכות התקשורת האלה, עלי

  והמידע.

 ת ההתחלהאת שע מועד הבחינה,את  מפרטתלבחינה  ההזמנה
, את מיקום מרכז הבחינה וכיצד להגיע אליו, וכן הנחיות והסיום

מפורטות לקראת הבחינה, הכוללות פירוט של חומר העזר המותר 
 ניםמעונייסטודנטים בשימוש במשך הבחינה. אם מסיבה כלשהי 

מצוין על גבי ההזמנה לבחינה, להיבחן במרכז בחינה אחר מה
למערכת שאילתא או למוקד  מוקדם ככל האפשר לפנות הםעלי

  בחיוב. ו, ובמידת האפשר ייענהפניות והמידע

  הזדהות בבחינת הגמר .5
 להגיע אך ורק למרכז הבחינה המופיע  הסטודנטים חייבים

תקפה של האוניברסיטה  תעודת סטודנטועם בהזמנה לבחינה 
תעודת הסטודנט הינה התעודה היחידה באמצעותה הפתוחה. 

 ניתן להזדהות בבחינת הגמר. 

 הם, סטודנטים שלא הסדירו את הפקת תעודת הסטודנט של
 .צפויים לחסימה בקבלת שירותים

  תוספת זמן בבחינה .6
תה פר תיכון ששפת הלימודים בו לא היס בבית ולמדש יםסטודנט

באוניברסיטה  הםימודיאת ל ושהתחיל, יםחדש יםעברית, או עול
לקבל תוספת  וארצה, יוכל םמיום עלייתחמש שנים הפתוחה עד 

 האקדמייםהקורסים  בששתזמן של חצי שעה בבחינת הגמר 
גם בכל ובנוסף, , באוניברסיטה הפתוחה נושבהם ייבחהראשונים 

יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים  קורסי האנגלית.
(תעודת בגרות או  עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה המתאימים
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הספר או תעודת עולה) למרכז ההישגים  אישור ממנהל בית
 הלימודיים. 

  

  . שימוש במילון בבחינה7
 םלעיל) רשאי 6לתוספת זמן בגלל שפה (סעיף  םשזכאי יםסטודנט

 6-באו"פ (ללא הגבלה ל הםלהשתמש במילון במשך כל לימודי
לא אלקטרוני.  –להשתמש במילון קשיח  פשראקורסים בלבד). 

אפשרות זו אינה קיימת במספר קורסים, שבהם לשימוש במילון 
תב יש השלכות אקדמיות על בחינת הגמר. יש לפנות בבקשה בכ

  לעיל). 6סעיף  ובצירוף האישורים המתאימים (רא

  

  תנאי בחינה מיוחדים  .8
מגבלה אחרת אינם בשל סטודנטים שמסיבות בריאותיות או 

יכולים להיבחן בתנאי הבחינה הרגילים, מתבקשים לפנות בכתב 
לדיקן הסטודנטים וייעשה מאמץ למצוא עבורם פתרון נאות. 
הפניות חייבות להיות מלוות באישורים מתאימים (רפואיים 

 לא יאוחרוכד'), והן חייבות להגיע אל מזכירות דיקן הסטודנטים 
  הראשונה של הסטודנט. מחודש לפני מועד הבחינה

סטודנטים אלה מתבקשים ה: סטודנטים בעלי לקויות למיד
לפנות בכתב למערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה. הפניות 
חייבות להיות מלוות באבחונים מלאים ולהגיע מוקדם ככל 

  ). 14.4האפשר (ראו גם סעיף 

הסדר מיוחד  קיים אלהלסטודנטים ל: חו"ב סטודנטים הלומדים
(ראו  לקיום הבחינות בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל בחו"ל

  .)19.3הסבר בסעיף 

 התייצבות לבחינה:- תשלום במקרה של אי
סטודנטים הזכאים לתנאי בחינה מיוחדים/מתואמים וסטודנטים 
בחו"ל שלא יבטלו בזמן את הרשמתם ולא יופיעו לבחינה, יחויבו 

   .הרשמהבפרק  15.5.6בסעיף  3בהתאם למפורט בטבלה בתשלום 

  

  בחינהתוצאות  .9
את  יםסטודנטהכל האוניברסיטה הפתוחה תשתדל למסור ל

ציוני תוצאות הבחינה תוך עשרים וחמישה ימים ממועדה. 
 טלפון, אך יש אפשרות לקבלםשיחת לא יימסרו בבחינות 

ימים  . לאחר עשרים וחמישההאו"פ- במערכת שאילתא או בקול
הודעה על תוצאותיה,  יםהסטודנט וממועד הבחינה, אם לא קיבל

בכל  יםהסטודנט ולבירור. אם לא עמד למוקד הפניותלפנות  ויוכל
נקודות זכות בקורס, גם  והדרישות הלימודיות בקורס, לא יקבל

בהצלחה בבחינת הגמר (הדרישות הלימודיות מפורטות  ואם עמד
  בחוברת הקורס). 

  

  בחינההשל מחברת  קובץ סרוקקבלת  .10
 לקבל ויוכלאו לערער עליה  םלעיין בבחינת יםוצשר יםסטודנט
וזאת  של מחברת הבחינה, קובץ סרוק, במרבית הקורסים, במייל

תמורת ו על ציון הבחינה שבועות מיום הפקת ההודעה ארבעהעד 
תשלומים : 3כמפורט בפרק הרשמה טבלה  לכיסוי עלויות תשלום
שאילתא, הפניות בת זה ניתן גם באמצעות מערכת שירו .אחרים
  האו"פ או מוקד הפניות והמידע.- קול

  בחינה ערעור על תוצאות  .11
על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה  מנומק היטבערעור 

קובץ שבועות מיום הפקת ההודעה. כדי להגיש ערעור יש לבקש 
של בחינת הגמר האישית, תמורת תשלום, עד ארבעה  סרוק

 שבועות מיום הפקת ההודעה. 

  א. ר יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילתאת הערעו

, יצורף במיילישלח ישהבחינה מחברת  קובץ סרוק שללמבקשים 
ערעור שאינו . 5נוהל הערעור מתואר בנספח  .גם טופס ערעור
 .מנומק לא ייבדק

  

  וןתיקון צי .12
לנקודות  םזכאי םוהבקורס פעם אחת בלבד  נושנבח יםסטודנט

וספת להיבחן פעם נ ם, רשאיםלתקן את ציונ ניםזכות, אבל מעוניי
להיבחן. ציון הבחינה  םזכאי םבאחד ממועדי הבחינה שבהם ה

יהיה הציון הקובע וציון הבחינה הראשונה יבוטל.  השנייה
ולא יינתן מועד נוסף. את  שניתיחשב כמועד  השנייההבחינה 

הבקשה להיבחן לתיקון ציון יש להגיש למרכז ההישגים 
לא יאוחר משבועיים  או באמצעות מערכת שאילת"א הלימודיים

שהציון  יםיודע םכי ה יםהסטודנט ולפני המועד הרצוי, ובה יצהיר
  האחרון הוא הקובע. 
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   : תקנון המשמעת לסטודנטים4נספח 

לחוקת האוניברסיטה  7- ו 4.14כוח סמכויותיה לפי סעיפים מ
ד) לתקנון הכללי, קובעת המועצה תקנון ( 1.1הפתוחה וסעיף 

  משמעת לסטודנטים.

  רותיא. תחולה ועב
  
  חולה ת
תקנון זה יחול על הסטודנטים, העונים על אחת מהדרישות   . 1

  הבאות:
סטודנט שנרשם ללימודים באוניברסיטה, לרבות ללימודי   .א

ידה -תעודה במסגרת מערך לימודי ההמשך, ונתקבל על
כסטודנט, ממועד בקשתו להירשם וכל עוד הוא רשום 

  כסטודנט.
 מי שהגיש את מועמדותו להתקבל כסטודנט ובקשתו  ב. 

  נדחתה, מעת הרשמתו ועד קבלתה של הודעת הדחייה.
  סטודנט שסיים לימודיו, אך טרם קיבל תעודה.  ג.
סטודנט שהופסקו לימודיו מסיבה כלשהיא, וחרף   ד.

  ההפסקה קיבל היתר לגשת לבחינה ו/או להגיש מטלה.
סטודנט שהפסיק לימודיו או סיים אותם, יוסיף להיחשב   ה.

קשר למעשים שעשה בעת ב כסטודנט לעניין תקנון זה
  שנרשם או למד בה.

  
  טרת התקנוןמ
התקנון קובע מה המעשים שיהוו עברת משמעת, הדרכים   .2

  לנקיטת צעדים משמעתיים והסמכויות בקשר אליהן. 
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מן האמצעים שיכולים   

  ידי מורה במסגרת פעולתו הפדגוגית. להינקט על

  רות משמעתיבע
עבירת משמעת הינה אחת העבירות דלקמן, לרבות ניסיון,   . 3

  ידי  שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור, שבוצעה על
  סטודנט:

או  ,פגיעה בזדון או מתוך רשלנות ברכוש האוניברסיטה  .א
ברכושו של אדם או של גוף אחר, שהועמדו לרשות 

לרבות רשת  – רכוש האוניברסיטה האוניברסיטה.
  ד המחשוב, רשת התקשורת וקניין רוחני. המחשבים, ציו

הפרעה בזדון או מתוך רשלנות לפעולותיה האקדמיות או   .ב
  הארגוניות של האוניברסיטה.

פגיעה שלא כדין בכבודם, בגופם או ברכושם של עובד   .ג
 סטודנטהאוניברסיטה, חבר מוסדותיה, או 

  אוניברסיטה בקשר לפעולתם באוניברסיטה.ב
ידי מורה או עובד של להוראות שניתנו על ציות -אי  .ד

  האוניברסיטה במסגרת תפקידו.
מסירת ידיעה כוזבת, ביודעין, בין במסמך ובין בדרך   .ה

הסתרת מידע ביודעין או  ,אחרת, לרשויות האוניברסיטה
  חיבור מסמך כוזב לשם הגשתו לאוניברסיטה.

- שווא בבחינה, במבחני מנחה, במטלות- הונאה או מצג  .1  .ו
מחשב, בעבודת מעבדה, בעבודה סמינריונית או בכל 

ידי דה אחרים הנמסרים לאוניברסיטה על מבחן או עבו
, ובכלל זה העתקה מאחר, מתן אפשרות הסטודנט

ציות להוראות המשגיח או - לאחר להעתיק, אי
  התנהגות הפוגעת במשגיח בשעת הבחינה. 

 –אחר לעשות מעשה הונאה. לעניין זה  לסטודנטסיוע   .2  
"סיוע", לרבות מסירת עבודה למטרת העתקה או לכל 

  שימוש אסור אחר.
הפרת הוראות האוניברסיטה המתייחסות לבחינות,   .ז

  לעבודות, או לכל מטלה שהיא.
העתקה בעבודה סמינריונית או במטלה אחרת, ובכלל זה   .ח

חרת בלא הבאת דברים מתוך ספר, מאמר או עבודה א
לציין את מקור הציטוט או ללא ציון העובדה שמדובר 

  בהבאת דברים מתוך מקור אחר, כאמור. 
בקניין רוחני, ברשת הפרה של הוראות או תקנון לשימוש   .ט

במתקני האוניברסיטה או המחשבים, בשירותי התקשוב, 
במתקנים שהאוניברסיטה מורשית להשתמש בהם, 

ות למוסדות או לגופים לרבות ספריות ומעבדות השייכ
האוניברסיטה הורשו  ושהסטודנטים שלאחרים 

  להשתמש בהם.
יר בהחזרת ציוד או ספר שהושאל על ידי איחור בלתי סב  . י

ידי מוסד או גוף אחר שעשה זאת האוניברסיטה או על 
מכוח אישור האוניברסיטה, ובלבד שנשלחה התראה 

  מראש של שבעה ימים על האיחור.
זדהות בפני עובד האוניברסיטה הפועל במסגרת סירוב לה  א.י

  מילוי תפקידו.
קיפה או מעשי התנהגות פרועה, השתתפות בתגרה, ת  ב.י

  רים של האוניברסיטה.אלימות המבוצעים בחצ
התנהגות בתחומי האוניברסיטה או מתקניה הפוגעת   ג.י

  באוניברסיטה כמוסד אקדמי ובלתי פוליטי.
רדה מינית ו/או התנכלות מינית על מובהר בזאת, כי הט  ד.י

, 1998- פי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח
כלפי סטודנט ו/או מרצה ו/או כל אדם אחר במסגרת 

רת יהלימודים באוניברסיטה הפתוחה, תיחשב כעב
פי תקנון  מעת חמורה, על כל המשתמע מכך, עלמש

  פי דין. על המשמעת, נוסף על כל הסנקציות הקבועות

  התיישנות
    .א3

לא יועמד סטודנט לדין על עבירה, שההרשעה בה עלולה   .א
לשלול את זכאותו לתעודה או לתעודת גמר, אם עברו 

  מיום ביצועה שבע שנים.
לא יועמד סטודנט לדין על עבירה, שההרשעה בה אינה   .ב

עלולה לשלול את זכאותו לתואר אקדמי, אם עברו מיום 
  ביצועה שלוש שנים.

  עונשיםב. 
  

  ונשים ע
יוטל עליו אחד או יותר מן  ,רת משמעתימי שנמצא אשם בעב  . 4

ישא בכל ההשלכות הכלכליות ו/או י, והוא העונשים הבאים
  :האקדמיות, הנובעות מן העונשים הללו

  אזהרה.   .א
  נזיפה.   .ב
לימוד, פרס לימודים פסילה מקבלת מלגה, הנחה בשכר   .ג

  לתקופה שתיקבע.או ביטול הזכות לקבלם, הכל 
  הגבלת שימוש במתקני האוניברסיטה או במרכזי הלימוד.  .ד
ידי לת שימוש בכרטיס סטודנט שהוצא על הגב  .ה

 לסטודנטהאוניברסיטה או בכרטיס קורא המאפשר 
האוניברסיטה או בספריות אחרות,  להשתמש בספריית

  שתיקבע.  החרמת הכרטיס או ביטולו לתקופה ובכלל זה
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ִמרמה או הטעיה אחרת, ביטול תעודה, אישור במקרה של   .ו
לימודים או כל מסמך אחר מטעם האוניברסיטה הקשור 

  בלימודים.
ביטול ממ"ן, ממ"ח, עבודה סמינריונית, עבודת מעבדה   .ז

במהלך לימודיו  הסטודנטאו כל עבודה אחרת שעשה 
באוניברסיטה, וחיובו להגיש מחדש עבודה אחרת במקום 

  זו שבוטלה. 
  טול בחינה, לרבות בחינת גמר.בי  .ח
  בקורס שבו למד. הסטודנטידי ביטול זכויות שנצטברו על   .ט
  1.למד שהסטודנטביטול קורס   .י
 הרחקה מן האוניברסיטה לסמסטר אחד או יותר.   א.י

הרחקה יכול שתהא לאלתר או ממועד אחר, כפי שיקבע 
הממונה על המשמעת או ועדת המשמעת, כהגדרתם 

  א לתקנון.10בסעיף 
הרחקה יכול שתהא  הרחקה מן האוניברסיטה לצמיתות.  ב.י

לאלתר או ממועד אחר, כפי שיקבע הממונה על המשמעת 
  א לתקנון.10או ועדת המשמעת, כהגדרתם בסעיף 

דצמבר למדד  צמודש"ח,  6,000י שלא יעלה על קנס כספ  ג.י
2008.  

  
  ישום עונשר
  כל עונש יירשם בתיקו האישי באוניברסיטה של מי שנענש.  .5
  
  ומיצוי דיןיצוי פ
בנוסף לכל עונש ניתן להטיל פיצוי כספי בגין נזק שנגרם   א.   .6

לרכוש האוניברסיטה או לרכוש של אדם או של מוסד אחר 
שהועמד לרשות האוניברסיטה, או לרכוש עובד או 

ש"ח, צמוד למדד  10,000, בסכום שלא יעלה על סטודנט
  .2000מאי 

ים בבית הטלת פיצוי אינה מונעת נקיטת הליכים אזרחי  ב.   
  משפט.

אין בתקנון המשמעת כדי לגרוע מזכותה של   ג.  
  האוניברסיטה לנקוט בצעדים משפטיים בהתאם לכל דין.

  
  ונש על תנאיע
ג) עד (יג) יכול (4כל אחד מן העונשים המפורטים בסעיף   א.  .7

  תנאי.-שיינתן על
ההחלטה תציין את התנאי ואת תקופת תחולתו של   ב.  

  התנאי.
תנאי, יופעל העונש -תלוי ועומד עונש עלרשע מי שנגדו הו  ג.  

רה הנוספת שבה יתנאי ויוטל עונש בשל העב-שהוטל על
הורשע. עונשים מאותו סוג יהיו מצטברים אלא אם מי 

  שהטיל את העונש יורה אחרת.
  
  שעיה ה
הממונה על המשמעת יכול להחליט על השעיה זמנית מן   א.  .8

, או עד רה המשמעתיתיהלימודים עד לתום הדיון בעב
  למתן החלטה בדבר קיום דיון כאמור.

  תקופת ההשעיה לא תעלה על חודש ימים.  ב.  
מי שהושעה רשאי לערער על ההחלטה בפני נשיא   ג.   

האוניברסיטה. עצם הגשת הערעור אינה דוחה את תחילת 
  תוקפה של החלטת הביניים.

 
_____________________________________________________  

  
מי שנענש בביטול קורס, וירצה להירשם אליו פעם נוספת, יתבקש   1

  לשלם בעבורו שכר לימוד מלא.

הנשיא ישמע את המערער ויתייעץ עם הממונה על   ד.  
  המשמעת לפני קבלת החלטתו.

  על החלטת הנשיא לפי סעיף זה אין זכות ערעור.  ה.  
  
  כיפת תשלום או פיצויא
הוטל קנס או פיצוי, רשאי הממונה על המשמעת להורות כי   .9

הנידון לא יוכל להמשיך בלימודיו או לקבל אישור על 
  לימודיו, לפי העניין, עד שיפרע חובו. 

  ג. רשויות השיפוט
  
  שויות השיפוטר

  רשויות השיפוט באוניברסיטה הן אלה:  .10
עם בפועלו יחד  "),הממונההממונה על המשמעת (להלן "  א.  

ים מסגניו, האחד מבין חברי הסגל של האוניברסיטה ישנ
ועדת " –והשני מבין הסטודנטים של האוניברסיטה יכונה 

  ".המשמעת
  בית הדין לערעורים.  ב.  

  
  ממונה על המשמעתה

נשיא האוניברסיטה ימנה את הממונה מבין חברי הסגל   א.  .11
  האקדמי של האוניברסיטה.

  תהיה שנתיים.תקופת הכהונה של הממונה   ב.  
  
  גני הממונהס

מבין הסגל של  נשיא האוניברסיטה ימנה סגנים לממונה  א.  .12
  האוניברסיטה ומבין הסטודנטים של האוניברסיטה.

  תקופת הכהונה של הסגנים תהיה שנתיים.  ב.  
  המינוי יהיה לעולם לתקופה ולא לצורכי דיון מסוים.  ג.  

  
  מלא מקוםמ

מקום לממונה או לסגניו, לתקופה הנשיא רשאי למנות ממלא   .13
  שיקבע, אם לדעתו נבצר מאחד מהם למלא תפקידו.

  
  עדת משמעתו

הממונה רשאי למלא כל סמכות מסמכויותיו לפי שיקולו,   .14
לבדו או יחד עם שני סגניו. הממונה יחד עם שני סגניו יהווה 

  את ועדת המשמעת.
  
  ונש בהרכב מלאע

ה, הרחקה או קנס, לא יוטל תעודעונש ביטול קורס, ביטול   .15
  ידי ועדת המשמעת.אלא על 

  
  ום תוקף כהונהת

משנגמרה תקופת המינוי של הממונה או של סגן ממונה, יהיו   .16
רשאים הממונה או סגנו להוסיף ולמלא את תפקידיהם עד 
למינוי מחליף, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים, 

  חלפו ששת החודשים.ולסיים כל דיון שבו הוחל, אף אם 
  
  ית הדין לערעוריםב

נשיא האוניברסיטה ימנה בית דין לערעורים בהרכב של   א.  .17
  שלושה חברים.

  תקופת הכהונה של בית הדין לערעורים תהיה שנתיים.  ב.  
יחול לגבי חבר בית דין לערעורים  13האמור בסעיף   ג.  

  בשינויים הנובעים מן העניינים.
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  רכב בית הדיןה
של  הסנאטאב בית הדין לערעורים יהיה מבין חברי   .18

האוניברסיטה. לצדו של אב בית הדין יכהנו שני חברים 
נוספים: אחד מבין חברי הסגל האקדמי או הסגל הזוטר של 

וסטודנט אחד, אשר ימונה מתוך רשימה בת האוניברסיטה 
  . ידי אגודת הסטודנטיםעל  עשרה סטודנטים, שתומלץ

  
  רכבה

  הדין לערעורים ידון בכל ערעור בהרכבו המלא.בית   .19
  
  ום תוקף כהונהת

משנגמרה תקופת המינוי של חבר בית הדין לערעורים, יהיה   .20
רשאי חבר בית הדין להוסיף ולמלא את תפקידו עד למינוי 
מחליף, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים, ולסיים 

  כל דיון שבו החל אף אם חלפו ששת החודשים.

  ד. הקובל ורשויות התביעה
  
  קובלה

  הקובל בפני הממונה יהיה אחד מאלה:  .21
בעניינים הנוגעים ללימודים, למרכזי הוראה, למנחים   .א

או מי  האקדמיים הלימודים ןדיק –ולסדרי ההוראה 
  שהוסמך על ידו בכתב.

בעניינים הנוגעים לרכוש האוניברסיטה או לעובדיה ואשר   .ב
הל שירותי ראש מינ –י הוראה אינם קשורים בעניינ

  ידו. - הוראה או מי שהוסמך על
  
  לונהת

רה על המשמעת לאחד משני יהוגשה תלונה בדבר עב  א.  .22
  הקובלים, יעיין הקובל בתלונה עם קבלתה. 

פה, - הקובל יהיה רשאי לקבל הסברים, בכתב או בעל  ב.  
מהמתלונן, ממי שנגדו הוגשה התלונה או מכל אדם אחר, 

שיקול דעתו, ובלבד שאם הקובל מתכוון להחליט על לפי 
הליכים משמעתיים וטרם קיבל תגובה של מי שנגדו הוגשה 
התלונה, עליו לפנות בכתב למי שנגדו הוגשה התלונה ולבקש, 

  ופה שיקבע, הסבר בכתב לתלונה שתצורף למכתבו.קתוך ת
הגיעה לקובל ידיעה על עבירת משמעת שלא בדרך תלונה,   ג.  

סבור שיש בה לכאורה ממש, יודיע על כך לסטודנט, והוא 
  תן לו הזדמנות להשיב עליה.וי

  
  חיית התלונהד

ראה קובל שאין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, יודיע על   .23
ולנילון, אם דבר התלונה הועבר  החלטתו, בכתב, למתלונן

  .לידיעתו
  

  ערר
 שלתוך עשרה ימים מיום המצאת החלטתו הכתובה   א.  .24

ר על החלטת הקובל לפי הקובל, יהיה המתלונן רשאי לערו
בפני נשיא האוניברסיטה. החלטת הנשיא תהיה  23סעיף 

הערר יוגש במזכירות ועדת סופית ולא ניתנת לערעור. 
  המשמעת.

יורה לקובל על נקיטת הליכים  –ר קיבל הנשיא את הער  ב.  
  משמעתיים.

  
  ובלנהק

כים משמעתיים, ינסח החליט הקובל על פתיחת הלי  א.  .25
קובלנה בכתב הכוללת את תיאור העובדות המהוות את 

רה על תקנון המשמעת, בציון המקום והזמן, במידה יהעב
רת המשמעת לפי ישאפשר לבררם, ואת מהותה של עב

דון, בניצרף את כל החומר שנאסף אצלו , 3האמור בסעיף 
לרבות התלונה וההסברים שהועברו לו, ויעביר את 

  נה על צירופיה לממונה.הקובל
  קובלנה יכול שתכיל יותר מאישום אחד.  ב.  
  ניתן להגיש קובלנה נגד מספר אנשים ביחד.  ג.  

  ה. הליכי הדיון
  
  סירת קובלנהמ

קיבל הממונה קובלנה מידי הקובל, יעביר עותק ממנה,   א.  .26
שנגדו הוגשה התלונה,  לסטודנטבצירוף תקנון המשמעת, 

דיע על לפי כתובתו הרשומה במרכז המידע וההרשמה, ויו
ידי שליח או בדואר רשום עם כך לקובל. החומר יועבר על 

  אישור מסירה.
  לקובלנה תצורף הזמנה בכתב לדיון.  ב.  
ר קבלת הקובלנה והקובל יידרשו לאש הסטודנט  ג.  

גבי אישור מסירה בכתב. סירב  וההזמנה לדיון על
בלנה וההזמנה, יירשם דוח בכתב הקו לקבל את הסטודנט

  ידי השליח או הדוור, לפי העניין.על 
ידו בשבתו בעצמו -ממונה יחליט אם הקובלנה תידון עלה  ד.  

שעות  48ידי ועדת המשמעת. החלטתו תּודע לפחות או על 
  לנה.שנגדו הוגשה הקוב ולסטודנטמראש, בכתב, לקובל 

  
  ועד הדיוןמ

מועד הדיון ייקבע לתאריך שאינו מאוחר מחודש מיום   .27
משלוח התלונה, אלא אם כן הנסיבות מחייבות קביעת מועד 

  מאוחר יותר.
  
  ובעת

  ידו בכתב, ישמש כתובע בדיון.-הקובל, או מי שיוסמך לכך על  .28
  
  חיית מועדד

בכתב ו/או הנתבע רשאים להגיש לממונה בקשה התובע   א.  .29
  לדחות את מועד הדיון.

דחייה, יקבע מועד חדש לדיון, הבקשת את קיבל הממונה   ב.  
  ויודיע על התאריך החדש בכתב לתובע ולנתבע.

  
  וכחותנ

  על התובע ועל הנתבע להיות נוכחים בדיון.  א.  .30
לא הופיע התובע או הנתבע לדיון על אף שהוזמן, רשאים   ב.  

כי התלונה תידון  הממונה או ועדת המשמעת להחליט
  בהיעדרו של התובע או הנתבע, לפי העניין.

נתבע יהיה רשאי לבקש מן הממונה על המשמעת ביטול   ג.  
החלטה שניתנה בהיעדרו ודיון מחודש בתלונה, אם יביא 
טעמים מיוחדים המצדיקים את היעדרו מן הדיון. 
הבקשה תוגש לממונה על המשמעת תוך עשרה ימים מיום 

  ה הכתובה לנתבע.המצאת ההחלט
  
  נגוריהס

לצורך הסנגוריה  לייצג את עצמו או להיעזרהנתבע זכאי   .31
, חבר באגודת הסטודנטים, בעובד האוניברסיטה או נטדסטוב

ידי עורך דין, . היה והנתבע בחר להיות מיוצג על בעורך דין
ימי  משבעהיודיע על כך למזכירות ועדת המשמעת לא יאוחר 

   קבע לדיון.עבודה טרם המועד שנ
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  דרי הדיןס
הממונה או ועדת המשמעת, לפי העניין, ינהלו את הדיון   א.  .32

ולא יהיו כפופים לדיני הראיות המקובלים בבית המשפט; 
הם לא ידונו בקובלנה , 30אולם, בכפיפות לאמור בסעיף 

ולא יגבו עדויות אלא בפני הנתבע, ויאפשרו לנתבע עיון 
תיקרא בפני הנתבע בראיות בכתב. בתחילת הדיון 

הקובלנה ולפני מתן ההחלטה תינתן לו הזדמנות להשמיע 
  את דבריו. 

הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות ולא יהיו   ב.  
רשאים להיות נוכחים בו אלא אלה: התובע, הנתבע ומי 

כאמור לעיל, מרכז ההוראה או    שמסייע לו בסנגוריה,
דון, וכן כל על היחידה באוניברסיטה בנושא הנ האחראי

  עד שיוזמן ובלבד שעד יהיה נוכח רק בזמן מתן עדותו.
יתנהל פרוטוקול בכתב של הדיון, שבו יירשמו עיקרי   ג.  

בכתב שהוגש.  הדברים שהושמעו ויצוין כל חומר
ידי ועדת הפרוטוקול ייחתם על ידי הממונה או על 

  המשמעת, לפי העניין. 
ממונה או ועדת המשמעת רשאים להורות שיוגשו להם ה  ד.  

פרטים נוספים, הנוגעים לטענות הצדדים לדיון, ובכל 
מקרה בו הם מוצאים כי הפרטים נחוצים לשם עשיית 

  הצדק.
  
  יכוי או הרשעהז

עם תום הדיון, או תוך זמן סביר אחריו, תינתן הכרעת   א.  .33
במקרה  הדין בכתב ובה החלטה בדבר זיכוי או הרשעה;

  של הרשעה יינתן גזר הדין המפרט את העונש.
הכרעת  הכרעת הדין של זיכוי, או במקרה של הרשעה,  ב.  

  ".פסק הדיןהדין יחד עם גזר הדין יכונו "
  פסק דין של ועדת משמעת יכול שיינתן ברוב דעות.  ג.  

  
  ופיות הדיוןס

ההחלטה של הממונה על המשמעת או של ועדת המשמעת   .34
  סופית, אלא אם כן יוגש ערעור.תהיה 

  
  עברת הודעה על תוצאות הדיוןה

הממונה על המשמעת או סגניו יעבירו העתק מן ההחלטה לכל   .35
אחת מהמחלקות או היחידות של האוניברסיטה שביצוע פסק 

  הדין קשור בהן, וכן לנתבע ולקובל.
  
  ירוף לתיק האישיצ

ת יצורף לתיקו כל פסק דין של הממונה או של ועדת המשמע  .36
  במרכז ההישגים הלימודיים. הסטודנטהאישי של 

  

  ו. ערעורים
  
  כות ערעורז

בתוך עשרה ימים מיום המצאת ההחלטה הכתובה לתובע   .37
ולנתבע, רשאים התובע והנתבע לערער על ההחלטה בפני בית 
הדין לערעורים. אם הגיש הנתבע בקשה לביטול החלטה 

.ג, הערעור לבית 30שנתקבלה בהיעדרו, בהתאם לסעיף ה.
הדין לערעורים ייעשה תוך עשרה ימים מיום המצאת 

ידי ון המחודש, או דחיית הבקשה על בדיההחלטה הכתובה 
  הממונה על המשמעת, לפי העניין.

  
  ודעת ערעורה

בית ל במזכירות ועדת המשמעת. הערעור ימועןהערעור יוגש   .38
  יכלול את נימוקי הערעור. הוא הדין לערעורים ו

  עברת חומרה
עם קבלת בקשת ערעור, יפנה אב בית הדין לערעורים אל   .39

ויקבל ממנו את כל החומר שהיה בפניו  הממונה על המשמעת
  בעת הדיון ואת פרוטוקול הדיון החתום.

  
  עיכוב ביצוע של פסק דין

לבקשת המערער, אב בית הדין לערעורים יהיה רשאי   א. .39
  .לעכב ביצוע של פסק דין, מטעמים מיוחדים שיירשמו

  
  דרי הדין בערעורס

יבקש משני  בית הדין יזמן לערעור את שני הצדדים או  א. .40
הצדדים טענות כתובות, תוך מועד שייקבע, הכול לפי 
שיקולו. תחילה יושמעו טענות המערער או יוגשו סיכומיו 

פה או בכתב, לפי - בכתב, והמשיב יהיה רשאי להגיב בעל
  העניין.

יחולו בשינויים המחויבים לתקנון (ב) 32-(ב) ו30סעיפים   ב.  
  גם על הליך הערעור.

  
  סק דיןפ

פסק הדין המנומק של בית הדין לערעורים ייערך בכתב   א.  .41
  ויימסר למערער ולמשיב.

פסק הדין של בית הדין לערעורים יכול שיינתן ברוב   ב.  
  דעות.

  
  ופיות ס

  פסק הדין של בית הדין לערעורים יהיה סופי.  .42
  
  ירוף לתיק האישיצ

פסק דין של בית הדין לערעורים יצורף לתיקו האישי של   .43
  במרכז ההישגים הלימודיים. הסטודנט

  
  

  ז. חנינה
  
  קשת חנינהב

רת משמעת בפסק דין חלוט, יהיה יבעב הסטודנטהורשע   א.  .44
  רשאי לפנות לנשיא האוניברסיטה בבקשת חנינה בכתב. 

  הבקשה תהיה מנומקת.  ב.  
  
  מכות הנשיאס

נשיא האוניברסיטה רשאי לעיין בכל החומר הנוגע   א.  .45
  החנינה ולקבל מידע בדרך שנראית לו צודקת.למבקש 

או להמתיק  הסטודנטנשיא האוניברסיטה רשאי לחון את   ב.  
  את העונש או להמירו בעונש אחר.

לרבות הפיכתו כולו או מקצתו לעונש  –המתקת עונש 
  מותנה.

  
  

  דיון משמעת חוזר. ח
  

נשיא האוניברסיטה רשאי להורות על קיום דיון משמעת   א.  .46
בוועדת המשמעת בעניינו של סטודנט אשר הורשע  חוזר

זאת אם נתגלו עובדות חדשות או  בדין בהחלטה סופית.
ראיות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה 
לפני ועדת המשמעת או הממונה על המשמעת לראשונה, 
לשנות את תוצאות דיון המשמעת לטובת הסטודנט, ולא 
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או לא יכלו להיות ידועות לו,  יכלו להיות בידי הסטודנט,
  בשעת הבירור המשמעתי.

בדיון החוזר יהיו לוועדת המשמעת כל הסמכויות   ב.  
הנתונות לה בדיון המשמעת, ובלבד שלא תוחמר ענישתו 
של הסטודנט. דין ההחלטה בדיון משמעת חוזר כדין 

  החלטה בדיון המשמעת.
  

  . פרסוםט
  
  חלטה בדבר פרסוםה

המשמעת, ועדת המשמעת, בית הדין לערעורים הממונה על   .47
  או הנשיא, רשאים להחליט על פרסום פומבי של פסק הדין.

  
  וכן ההחלטהת

ההחלטה על הפרסום תכלול את הפרטים האלה: מקום   א.  .48
הפרסום, דרך הפרסום, וכן אם יכלול הפרסום את שמו 

  .הסטודנט  או פרטים אחרים של 
טעונה אישור  הסטודנטההחלטה על פרסום שמו של   ב.  

  הנשיא.
  
  יסור פרסוםא

לא הוחלט על פרסום פסק הדין, יהא אסור בפרסום, פרט   .49
להעברתו לנוגעים בדבר לצורך הטיפול בו ובביצועו לפי תקנון 

  זה.
  
  ובץ פסקי דיןק

נשיא האוניברסיטה רשאי לאשר פרסום כללי, ללא פרטים   .50
יני משמעת, בדרך אישיים מזהים, של קובץ פסקי דין בעני

  שימצא לנכון.
  

–––––––––––––––––––– 
  

ידי מועצת האוניברסיטה הפתוחה אושר על זה תקנון תיקון ל
  .29.12.2008 – טתשס" בשבט 'בישיבתה מיום א
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  מניעת לימודים הנחיות: 5נספח 
  

  מניעת לימודים לתואר. א
  

את  יםמסטודנטהאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות למנוע 
 ולא עמדאם , כלשהי דיסציפלינהלתואר ב הםהמשך לימודי

  .ההאמור דיסציפלינהשל ארבעה קורסים ב יהםבדרישות

  הנחיות מניעת לימודים. ב
  

יהיה מוסמך להורות על מניעת האקדמיים דיקן הלימודים 
  הלימודים לתואר בנסיבות האמורות בסעיף א לעיל.

יקבל את החלטתו לאחר התייעצות האקדמיים דיקן הלימודים 
עם חברי הסגל ומרכזי ההוראה הנוגעים בדבר, ולאחר שיפגוש 

לשיחה אישית וינסה לשכנעם להפסיק את  םיאת הסטודנט
לערער לפני נשיא  םזכאי ים יהיומרצונו. הסטודנט לימודיהם

  האוניברסיטה; הכרעת הנשיא היא סופית.

ולמרכז המידע  יםיודיע לסטודנטהאקדמיים דיקן הלימודים 
  וההרשמה על החלטת המניעה.

  יםהמשך לימודים של סטודנט. ג
  

 דיסציפלינהלתואר ב םהמשך לימודי מהםשנמנע  יםסטודנט
בדיסציפלינה להמשיך ללמוד קורסים  םרשאי יהיו כלשהי

  לגשת לבחינות בקורסים אלה. םרשאי , אך לא יהיוהאמורה

 הדיסציפלינותמלוא הזכויות לגבי קורסים בכל  תהיינה להם
   .ותהאחר

לפנות לאוניברסיטה  ויוכל הםלאחר שנתיים מיום המניעה 
שבה נמנעו  בדיסציפלינה ,ל שוב ללימודים לתוארולבקש להתקב

  .לימודיהם
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  כללים והנחיות – : ציונים לתואר ראשון6נספח 

  חישוב הציון הסופי לקורס
  
  ושגים:מ
לכל מטלה נקבע משקל הקובע את ערכה של המטלה  – שקלמ

  בחישוב הציון הסופי.
מכפלת משקל המטלה בציון שקיבלת עבור  – יון משוקללצ

   .100 -המטלה מחולק ל
  

  ציון המטלה שקל המטלה מ
––––––––––––––––––––––––––––––––  

100  
  
מורכב מסכום הציון המשוקלל של כל  ציון הסופי בקורסה

המטלות שהגשת, בצירוף הציון המשוקלל של בחינת הגמר. הציון 
  ל פי הנוסחה הבאה:המשוקלל של בחינת הגמר נקבע ע

   

פחות סה"כ משקל המטלות  100(
 שהגיש הסטודנט לבדיקה)

 
   ציון

בחינת הגמר
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100
  

  

  ערעור על ציונים הנחיות
  
  ערעור על ציון בממ"ן. 1
, תוך שבוע רעור על ציון ממ"ן יוגש למנחה בכתב, בצירוף הממ"ןע

  ימים מיום קבלת הממ"ן.
  
ם המנחה לא יקבל את הערעור, הרשות בידי הסטודנט לערער א

לפני מרכז ההוראה בקורס, בצירוף הממ"ן והטופס המלווה, תוך 
  שבוע מיום קבלת תשובת המנחה על הערעור.

  
  חלטת מרכז ההוראה היא סופית.ה
  
  ערעור על ציון בממ"ח. 2
וך שבוע גש למרכז ההישגים הלימודיים תרעור על ציון ממ"ח יוע

  מיום קבלת תוצאות הממ"ח.
  
  ין ערעור נוסף על ההחלטה בערעור זה.א
  
  ערעור על ציון בבחינת גמר. 3

על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה  מנומק היטבערעור 
שבועות מיום הפקת ההודעה. כדי להגיש ערעור יש לבקש צילום 
או סריקה של בחינת הגמר האישית, תמורת תשלום, עד ארבעה 

  שבועות מיום הפקת ההודעה. 
  

 א.את הערעור יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילת
ף גם טופס ערעור ישלח בדואר, יצורילמבקשים צילום מחברת ש

  להגשה בפקס.
  

  ערעור שלא יהיה מנומק היטב לא ייבדק. שימו לב:
  

לפני הערעור כדאי לדעת כי שינוי ציון, במידה שייעשה, יכול 
להיות בשני הכיוונים. הציון החדש יוכל להיות גבוה או נמוך 

  .הציון החדש הוא הקובעמהציון הקודם. 

  נקודות זכות
  
בכל  ולנקודות זכות עבור הקורס אם עמד םזכאי ים יהיוטודנטס

  שלוש הדרישות האלה:
  
מספר מינימלי של מטלות ודרישות מיוחדות המוגדרות  השלימו  .א

  1.לכל קורס
  לפחות. 60בבחינת הגמר ציון  וקיבל  .ב
   .60הסופי בקורס הוא לפחות  ציונם  .ג

  

  בוגר חישוב ציון הגמר לתואר
  
משוקלל של כל הציונים בקורסים יון הגמר לתואר הוא ממוצע צ

באוניברסיטה הפתוחה ושל הציונים על  ולמד יםשהסטודנט
העבודות הסמינריוניות. שמות כל הקורסים האלה וציוניהם, וכן 
ציון הגמר לתואר, מפורטים במסמך "אישור לימודים לתואר 

ביחד עם תעודת  יםבוגרההמוענק לכל )", .B.Aבוגר אוניברסיטה (
  הגמר.

  
  " רשומים בוגר אוניברסיטה מך "אישור לימודים לתוארמסב

 ולמד יםגם שמותיהם וציוניהם של קורסים שהסטודנט
באוניברסיטאות אחרות באישורה של האוניברסיטה הפתוחה, 

ו במוסדות אחרים לפני אך לא רשומים בו קורסים שלמד
נקודות זכות  ולאוניברסיטה הפתוחה, ושעבורם קיבל הרשמתם
ים. ציוניהם של הקורסים מלהכרה בלימודים קוד מן הוועדה

שנלמדו במוסדות אחרים, הן אלה הרשומים באישור הלימודים 
הן אלה שאינם רשומים בו, לא נכללים בחישוב ציון הגמר 

  המשוקלל לתואר, ובאישור רשומה הערה המציינת עובדה זו.

בוגר בכל הדרישות לתואר  ועמדש יםבמקרה של סטודנט
בו לפני סמסטר  ופי מסלול הלימודים שבחר על אוניברסיטה

נקודות זכות במידה מספקת לתואר גם ללא נקודות  וצברו 2006א
רס לאנגלית מוריד בקו ציונםאם הזכות בגין הקורס באנגלית, 

 הציון בקורס –באוניברסיטה הפתוחה  את ממוצע ציוניהם
לא ייכלל בחישוב ציון הגמר לתואר. במקרה  מתקדמים ב אנגלית

ו באישור הלימודים לתואר משכזה, הקורס באנגלית וציונו יירש
  בצירוף הערה שהציון באנגלית לא נכלל בממוצע המשוקלל.

  
משקל הציונים בכל הקורסים ברמת פתיחה  מדעי הרוח והחברהב

או ברמה רגילה הוא כערך נקודות הזכות שהם מקנים. בחישוב 
  כדלקמן: הציונים בקורסים המתקדמים ההתייחסות היא

  
  הוא כערך נקודות הזכות שהקורס  בקורס מתקדםמשקל הציון

  מקנה.
  שנכתבה בעקבות קורס  עבודה סמינריוניתמשקל הציון של

  .6מתקדם הוא 

  הוא  בקורס מתקדם סמינריוני או פרוסמינריונימשקל הציון
 מערך נקודות הזכות שהקורס מקנה. 3/2

  
משקל כל קורס ברמת פתיחה או ברמה רגילה הוא כערך  מדעיםב

נקודות הזכות שהוא מקנה; משקל הקורסים המתקדמים (כולל 
  מערך נקודות הזכות שהם מקנים. 3/2סמינרים) הוא 

  
 

_____________________________________________________    
הקורסים פירוט דרישות אלה מצוין בתיאור הקורס בקטלוג   1

  ובחוברת הקורס שהסטודנטים מקבלים בתחילת הקורס.



  

  

  

 נספחים
 

158 
 

 
 

ח 
ספ

נ
6 

 

, וציון גמר בהצטיינותמזכה בתואר  94עד  85-יון גמר לתואר מצ
וכל זאת  – בהצטיינות יתרהמזכה בתואר  100עד  95-לתואר מ

 60באוניברסיטה הפתוחה קורסים בהיקף של  ובתנאי שלמד
   נקודות זכות לפחות בתחום שבו יוענק התואר.

  
מזכה  94עד  85- מלתעודה על סיום חוג לאחר תואר ציון גמר 

הצטיינות מזכה ב 100עד  95-מ תעודה, וציון גמר להצטיינותב
   .יתרה

  

  בוגר תיקון ציון הגמר לתואר
  
אוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים לתקן את ציון ה

קורסים שונים לכל  בשלושהידי בחינה חוזרת  הגמר לתואר על
היותר. בחינה לתיקון ציון לתואר כרוכה בתשלום. יש לפנות 

  . מוקד הפניות והמידעבאמצעות בבקשה 

  ציון האחרון הוא הציון הקובע.ה
  

תיקון ציון הגמר אפשרי רק בקורסים שפעילים בזמן 
לתקן את הציון. אם קורס שוכתב,  יםמבקש יםשהסטודנט

את  ויקבל יםהבחינה תהיה על הקורס המשוכתב, והסטודנט
מספר נקודות הזכות שמקנה הקורס המשוכתב (גם אם הייתה 
הפחתה במספר נקודות הזכות). כמו כן, על הסטודנטים לפנות 
לוועדה לאישור תכניות לימודים כדי לקבל אישור שתכנית 

בחן ינפגעה כתוצאה מהשינוי. ניתן לההלימודים האישית לא 
במסגרת נוהל זה במהלך הלימודים ואין צורך להמתין עד לסיום 

 התואר.
  

ציון הגמר המשוקלל לתואר "בוגר אוניברסיטה" אינו ניתן 
  לתיקון או לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר.

  

  בוגר אישור זמני לתואר
  
לשפר ציונים  יםאישור זמני לתואר יכול ושקיבל יםסטודנט  .א

  עד שנה מיום הזכאות לתואר.
לשנות תחום  יםאישור זמני לתואר יכול ושקיבל יםסטודנט  .ב

  לימודים עד שנתיים מיום הזכאות לתואר.
בלת האישור הזמני לתואר, לא שבמשך שנה מק יםסטודנט  

אוטומטית אישור  לשינוי תחום, יונפק להםללימודים  יירשמו
  סופי לתואר בתום שנה.

, ים במהלך לימודיםשבתום שנתיים עדיין נמצא יםסטודנט  
לפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים בבקשה  ויוכל

  להארכה.

  

  בוגר תאריך הזכאות לתואר
  
אריך הזכאות לתואר נקבע אישית לכל בוגר. תאריך זה הוא ת

  האחרונה לתואר. היום שבו נקלט במחשב הציון של החובה
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  2007- חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז  :7נספח 

  פרק א': פרשנות    

  הגדרות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 3(תיקון מס'   
2010- תש"ע  

  

  –בחוק זה   .1
  ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד';-גוף הנבחר על –"אגודת סטודנטים" 

המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  –"המועצה להשכלה גבוהה" 
  חוק המועצה להשכלה גבוהה); –(להלן  1958- התשי"ח
  מוסד שהוא אחד מאלה: –"מוסד" 

  לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 9מוסד שהוכר לפי סעיף   ) 1(
  לחוק המועצה להשכלה גבוהה;א 21מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף   ) 2(
  א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;28מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף   ) 3(
זמני לפי  וןירישד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או 25-ג ו25לפי סעיפים  וןירישמוסד שקיבל   ) 4(

  ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;25סעיף 
  פיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שב  ) 5(
  מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;  ) 6(
  ); 6) עד (1מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות (  ) 7(
  מוסד לאמנות;  )8(

תיכוני בתחומי האמנות, לרבות -תיכוני או מסלול לימודים במוסד על- מוסד על –"מוסד לאמנות" 
קה, לצילום או לכתיבה בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, למוסי

) להגדרה "מוסד", ואשר מי ששר התרבות 4) עד (1יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות (
  והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:

תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר  200-לומדים בו למעלה מ  )1(
לפחות ומספר השעות הנהוג  1,680וג בכל שנות הלימודים בו הוא שעות הלימוד הכולל הנה

  בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;
תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר  200-ל 70לומדים בו בין   )2(

לפחות ומספר השעות הנהוג  1,680שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 
  ל יום לימודים הוא ארבע לפחות;בכ

  );1(ב)(24הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף   )3(
  מועמד לקבלה ללימודים במוסד; –"מועמד" 

  תלמיד הלומד במוסד; –"סטודנט" 
  בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד; –"רישום ללימודים" 

 שר החינוך.–"השר"
   

  יסודפרק ב': עקרונות     

מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה,   .2  מטרה
ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון 

  הזדמנויות בהשכלה גבוהה.
   

הזכות להשכלה 
 גבוהה

ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת לכל אזרח ישראלי או תושב   .3
 השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.

   
מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של   (א)  .4  פליהאיסור א

דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד כלכלי או מטעמים של -הוריהם, רקעם החברתי
  מאלה:

  רישום ללימודים וקבלה למוסד;  )1(
  קבלה לתחומי לימוד;  )2(
  קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.  )3(

פליה לפי סעיף קטן (א) בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים אלא יראו   (ב)
נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד 

  (ב).9ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 
טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע אודות ארץ המוצא של המועמד או   (ג)

של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס 
ן קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או יכמת המועמד, וכן לענינפרד, בהס

למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים 
 (ב).9לפי סעיף
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חופש הביטוי של 
  סטודנטים

להביע את דעותיו, עמדותיו  בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין, לכל סטודנט החופש  .5
והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את 

סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך 
 הלימודים התקין.

   
חופש ההתארגנות 

 של סטודנטים
החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים  לכל סטודנט  .6

 ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.
   

 מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב' עד ה'. .7 מימוש זכויות
    

פרסום הוראות 
  החוק

  ) 1(תיקון מס' 
  2008-תשס"ט

) 4(תיקון מס' 
 2011-תשע"א

מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד,   (א)  .8
  אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד.

והמינהלי של המוסד, בכתב, בתחילת כל שנת ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי   (ב)
  לימודים, את עיקריו של חוק זה.

    

  פרק ג': רישום ללימודים, קבלה למוסדות והוראות לענין לימודים    

פליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד, והם יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד אלא תהיה   (א)  .9  תנאי קבלה
הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק לתחומי הלימוד ולמסלולי 

  המועצה להשכלה גבוהה.
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום הנגישות של   (ב)

 כלכלי.-מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי
   

שקלים חדשים; הסכום  350ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על הרישום   .10  דמי רישום
האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 במועדים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.
   

מסירת מידע על 
  ידי מועמד

לפי דרישת המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר הדרוש לשם הליך הרישום מועמד ימציא למוסד,   (א)  .11
  (ג).4ללימודים והקבלה למוסד, בכפוף להוראות סעיף 

מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים האמורים בסעיף קטן (א), מלבד השימוש הנדרש   (ב)
 תו.בתהליך קבלתו של המועמד למוסד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את הסכמ

   
זכות בחירה של 
 תחום לימודים

מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות ותחומי הענין שלו,   .12
 בלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.

   
סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט, מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל   .13  תעודת סטודנט

 תעודת סטודנט).–שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה (בחוק זה
   

ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו לידיעת כלל הסטודנטים במוסד - מלגות המוענקות על  .14  מלגות
כלכלי -לחלוקת מלגות סיוע על בסיס חברתי והמועמדים לאותו מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות

והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי 
 אמות מידה אחרות.

   
בחינה) בסמוך  –מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים (בסעיף זה   (א)  .15  בחינות ועבודות

  הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.למועד 
סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד   (ב)

הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים 
, וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום וללא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט

  לבחינה והציון הקובע.
מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש   (ג)

  לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.
ר על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שעיין בבחינה או סטודנט זכאי לערע  (ד)

 בעבודה טרם הגשת הערעור.
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זכות להשעיית 
  הלימודים

סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי   .16
לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים יהיה שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו 

 בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.
כללי התנהגות 
  ותקנון משמעת

מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים   .17
המוסד, ובכלל זה במעונות וסטודנטים בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי 

 –הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו (בפרק זה 
 עבירות משמעת).

   
ועדת משמעת 
  ועדת ערעורים

רות משמעת, ויפרסם את הרכבן; ועדת ימשמעת וועדת ערעורים, לדיון בעב מוסד יקים ועדת  .18
סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ואם אין במוסד הערעורים תורכב מנציגי 

 מנציגי הסטודנטים.–אגודת סטודנטים
   

הליכים 
משמעתיים, זכות 

טיעון וזכות 
  ערעור

  

נו נדון בפניהן, אלא יועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות הסטודנט שעני  (א)  .19
  הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.אם כן ויתר על כך מראש או 

רת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את ילא יורשע מועמד או סטודנט בעב  ב)(
טענותיו, בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע 

 בפני ועדת ערעורים.את טענותיו בפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה
   

) 1(תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

  : התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים1פרק ג'  

התאמות
לסטודנטים 

המשרתים 
  בשירות מילואים

  ) 1(תיקון מס' 
  2008-תשס"ט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  א.19
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

לסטודנטים המשרתים שירות מילואים כהגדרתו מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו   )(א
, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של 2008-בחוק שירות המילואים, התשס"ח

המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד 
קבעו לפי תקנות ) להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, יי5כאמור בפסקה (

  שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
  הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:  (ב)

תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של   )1(
  ובטיפול בבקשתו;סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה 

זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת   ) 2(
  שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;

דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה,   ) 3(
  ובהיקף העבודה; בהתחשב במהות

השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף   ) 4(
  בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;

היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים   ) 5(
  הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;

רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי הרישום   ) 6(
  הרגילים;

   קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.  ) 7(

      
  ) 4(תיקון מס' 

  2011- תשע"א
 

  : התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ 2פרק ג'  
  כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנהאו קבלת ילד 

התאמות עקב 
טיפולי פוריות, 

היריון, לידה, 
אימוץ או קבלת 

ילד כהורה מיועד 
או כהורה 

  במשפחת אומנה

) 4(תיקון מס' 
  2011-תשע"א

  

מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות,   (א)  ב.19
  אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.היריון, לידה, 

הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי   (ב)
כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי 

בות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר ) להגדרה "מוסד", לר5בפסקה (
  התעשייה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

(ב), לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין -הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו  (ג)
נות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחי

  –בסעיף קטן (א) ובכלל זה 
  היעדרות לצורך שמירת היריון;  )1(
א לחוק 28ארצי כמשמעותו בסעיף -היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין  )2(

  ;1981-אימוץ ילדים, התשמ"א
למשמורת כהורה מיועד או  היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד  )3(

 כהורה במשפחת אומנה.
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ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת ההיעדרות מבחינות או מלימודים,   (ד)
  רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין השאר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:

  בחינה במועד מיוחד;  )1(
שלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב במהותם דחיית מועד להגשת עבודה וה  )2(

  ובהיקפם, בתיאום עם המרצה;
  קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.  )3(

  –בסעיף זה   (ה)
הורה במשפחה שאושרה לשמש משפחת אומנה, בידי מי ששר הרווחה  –"הורה במשפחת אומנה"   

  כך;והשירותים החברתיים הסמיכו ל
כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד),  –"הורה מיועד"   

  .1996-התשנ"ו

  
  פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד    

בחירות לאגודת 
 הסטודנטים

  מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד.  .20

   
אגודת תקנון 

 הסטודנטים
אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד, ויעמוד   .21

 לעיון במשרדי אגודת הסטודנטים.
   

  פרק ה': נציב קבילות סטודנטים    

נציב קבילות 
  סטודנטים

במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט   .22
הנציב), אם סבר שנפגעו  –קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה 

זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד', או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל 
שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא  האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה

להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי 
 שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה.

   
  ) 2(תיקון מס' 

  2010-תש"ע
  

  : יום הסטודנט הלאומי1פרק ה'

  1מטרת פרק ה'
  ) 2(תיקון מס' 

  2010-תש"ע

מטרתו של פרק זה להביא להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו   א.22
של ציבור הסטודנטים להתפתחותה ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה 

 מודרנית ומתקדמת.
    

יום הסטודנט 
  הלאומי

  ) 2(תיקון מס' 
  2010-תש"ע

  

  ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות.יום הסטודנט הלאומי יצוין מדי שנה   (א)  ב.22
  –יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין השאר   (ב)

בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך    )1(
  לו;

לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור  –בצה"ל    )2(
  ת פרק זה;הסטודנטים בהתאם למטר

  במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה;   )3(
 בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן. )4(

   
  פרק ו': הוראות שונות    

תחולת הוראות על 
  מוסד לאמנות

  ) 3(תיקון מס' 
  2010-תש"ע

עד  8, 6עד  3יחולו הוראות סעיפים ) להגדרה "מוסד לאמנות" 2על מוסד לאמנות כאמור בפסקה (  (א)  ג.22
  ייקראו לגביו כך: 19-ו 18בלבד, וסעיפים  17-ו 14, 13, 11

לא ייקראו, ובמקום האמור בו  –, בכותרת השוליים, המילים "וועדת ערעורים" 18בסעיף   )1( 
  יבוא "מוסד יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבה.";

בסעיף קטן (א), המילים "או ועדת  בכותרת השוליים, המילים "וזכות ערעור",, 19בסעיף   )2( 
לא  –ערעורים" ובסעיף קטן (ב), המילים "וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים" 

 ייקראו.
    

 1מוגבלות,אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים עם   .23  שמירת דינים
  .1998- התשנ"ח

_____________________________________________________  
  .1998- צ"ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  1
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  ביצוע ותקנות
  ) 3(תיקון מס' 

  2010-תש"ע

  

שתקנות לענין השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד   (א)  .24
ה המסחר ייה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשיימוסדות שבפיקוח משרד התעש

  והתעסוקה.
שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה לעניין מוסדות לאמנות והוא רשאי, בהתייעצות ) 1(  (ב)

בעניין תנאים עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות 
תיכוני בתחומי האמנות -תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-שבהתקיימותם יראו מוסד על

) להגדרה "מוסד 2כמוסד לאמנות אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקה (
  לאמנות";

או  תחולתן-), הוראות לעניין אי1שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה () 2(
, כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או על 22עד  7תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 

  ג. 22סוגים של מוסדות לאמנות, אף בסטייה מהוראות סעיף 
   

תיקון חוק 
המועצה להשכלה 

 )15גבוהה (מס'

ן קבלה יא, בסופו יבוא, "לרבות לעני25, בסעיף  1958-בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח  .25
  ודרגתו ושכר ותנאי עבודה".לעבודה, דירוג העובד 

   
תיקון פקודת מס 

  )156הכנסה (מס' 
  – בפקודת מס הכנסה  .26

  –ג 40בסעיף   )1(
  במקום סעיף קטן (א) יבוא:  (א)

יחיד) תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת  –בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה  "(א)
זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר  אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת

  אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.";
בסעיף קטן (ב), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי אחת או   (ב)

  מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";
אחת", ובמקום "ובעבור"  בסעיף קטן (ג), במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודת זיכוי  (ג)

  יבוא "ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור";
  –בסעיף קטן (ד)   (ד) 

), במקום "מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס" יבוא "נקודת זיכוי אחת, 1בפסקה (  )1(
  בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס";

  )" יבוא "נקודת זיכוי אחת";1זיכוי כאמור בפסקה (), במקום "מחצית נקודת 2בפסקה (  )2(
בסעיף קטן (ה), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי אחת או   (ה)

  מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";
באו בחשבון ה, במקום הסיפה החל במילים "למחצית נקודת זיכוי" יבוא "לבחור אם יו40בסעיף   ) 2(

מחצית  ג או40ן, לפי סעיף יבחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי העני
  ".ד40נקודת זיכוי לפי סעיף 

   
  ).2007בספטמבר  1, ביום י"ח באלול התשס"ז (26תחילתו של חוק זה, למעט סעיף   (א)  .27  תחילה

לחוק זה, לגבי יחיד  26הכנסה, כנוסחם בסעיף  ה לפקודת מס40- ג ו40תחילתם של סעיפים   (ב)
שסיים לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או 

 .2007במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס
  
  
  

  יולי תמיר  אהוד אולמרט  
  שרת החינוך  ראש הממשלה  

  
  
  
  
  
  

  דליה איציק  דליה איציק  
  יושבת ראש הכנסת  מקום נשיא המדינהממלאת   
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 תקנון לעובדים ולסטודנטים החוק למניעת הטרדה מינית: 8נספח 
    1998- התשנ"ח –(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית 7לפי סעיף 

  
  

  הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים; אלה גם מעשים 
  , ביום כ"ט באלול 1998-פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

  .1998בספטמבר  20 – התשנ"ח
  

המעביד) אשר לא  :פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה הפתוחה (להלן הטרדה מינית והתנכלות
  תשלים עמן.

  
. 1998-תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות האוניברסיטה הפתוחה), התשנ"ח

 11פיו, החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן לעיין בהם, כאמור בסעיף  עלבמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות 
  לתקנון זה.

  
תקנון זה בא להבהיר גם, כי קיום יחסי אינטימיים בהסכמה, בין זמניים ובין נמשכים, בין אנשים שיש ביניהם קשרי סמכות 

ינוכי וההכשרתי, יוצר אווירת לימודים ו/או סביבת וכפיפות אקדמיים ו/או מינהליים, מהווה ניגוד עניינים, המסכן את ההליך הח
  עבודה בלתי הולמים, ועלול להביא לניצול לרעה של מרות. 

  
  

  מה הן הטרדה מינית והתנכלות? חלק א:
  

  .  מהי הטרדה מינית?1
ידי אישה, -גבר והן על ידי-ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על-אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על  (א)

  כלפי גבר או אישה; והחוק מכסה את כל האפשרויות האלה.
  , הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן: 1998- פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח על  (ב)

  סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.  )1(
ממונה המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים איתו יחסי מין, או מרצה המאיים להכשיל תלמיד/ה בבחינות אם  לדוגמה:

  תסרב לקיים עמו יחסי מין.

  מעשה מגונה.  )2(
  סטודנט או מרצה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה. :לדוגמה

  פי שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. על יני אףהצעות חוזרות בעלות אופי מ  )3(
  הסכמה במקרים האלה:-אין צורך להראות אי ואולם
)I(  .ניצול של יחסי מרות בעבודה  

  מנהל המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו. :לדוגמה

)II(  .ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל  
  עובד המנצל יחסי מרות או חינוך כלפי חניך. :וגמהלד

  התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.  )4(
  התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.: לדוגמה
  ) לעיל.3רים שסויגו בפסקה (הסכמה במק-אין צורך לראות אי ואולם

  התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם, בין שהראה שהדבר מפריע לו ובין שלא הראה.  )5(
  הסכמה- אי  (ג)

  ככלל, אדם צריך להראות שאינו מסכים למעשה של הטרדה מינית; חובה זו אינה חלה לגבי אלה:  )1(
)I(  )(ב) לעיל);1סחיטה (פסקה (  
)II(  )(ב) לעיל);5התייחסות מבזה או משפילה (פסקה (  
)III(  )(ב) לעיל);4(- ) ו3ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד (לגבי המעשים בפסקאות (  
)IV(   ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול– )(ב) לעיל).4(- ) ו3של קטין, חסר ישע (לגבי מעשים בפסקאות (  
)V(   ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי– )(ב) לעיל).4(-) ו3של המטופל במטפל (לגבי מעשים בפסקאות (  

  הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים.-אי  )2(
  
    .  מה אינו הטרדה?2

דרות שהן מותירות תחום "אפור". לדוגמה, קשה למרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההג
להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו או למיניותו של אדם. עם זאת, האיסור על הטרדה 

  מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית.
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  .  מהי התנכלות?3
) התנכלות היא כל אחד 1988-(התשמ"ח ון ההזדמנויות בעבודה) וחוק שווי1998- מינית (התשנ"חפי חוק למניעת הטרדה  על  (א)

  מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת הלימודים:
  מרצה או מי מסגל ההוראה או המינהלי פוגע בסטודנט, כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.  )1(
ט, כאשר מקור הפגיעה הוא תלונה על התנכלות מינית או תביעה מרצה או מי מסגל ההוראה או המינהלי פוגע בסטודנ  )2(

  משפטית בשל התנכלות כאמור.
מרצה או מי מסגל ההוראה או המינהלי פוגע בסטודנט, כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של סטודנט לסטודנט אחר בקשר   )3(

  לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות כאמור בסעיף זה.
רה עדות בקשר להתנכלות כלפי סטודנט אחר ובשל כך פוגע המרצה או מישהו אחר מסגל ההוראה בתנאי : סטודנטית מסלדוגמה

  הלימודים שלה או בציוניה.
  הגנת תלונת שווא/ תביעת שווא  (ב)

) בסעיף זה, יוכלו הסטודנט או הממונה מטעם סגל ההוראה לטעון להגנתם כי 3) או (2במשפט על התנכלות כאמור בפסקה (א)(
  סמך פרטים שאינם נכונים. טודנט ידע כי התביעה או התלונה הוגשו עלהס

  
  .  מהי "מסגרת הלימודים"?4
  נסיבות אלה: מחמשפי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת הלימודים" מתקיימת בכל אחת  על
  במקום הלימודים;  (א)
  המעביד;במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם   (ב)

  באולם שבו מציגים המעביד ועובדיו תערוכה של מוצרי המעביד;: לדוגמה
  תוך כדי לימודים;  (ג)

  בנסיעה הנעשית במסגרת הלימודים כגון סיור לימודי מחוץ למרכז הלימוד. :לדוגמה
  תוך כדי ניצול מרות ביחסי הלימודים בכל מקום שהוא (כגון בביתו של איש מסגל ההוראה).  (ד)
  באחד מאמצעי התקשורת המקוונת.  (ה)

  
  

  חלק ב: התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות
  

  . הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות5
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני הן התנהגויות בלתי חוקיות הפוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין   (א)

  המינים.
פי חוק שוויון ההזדמנויות  גם על –), ולעניין התנכלות 1998- פי חוק למניעת הטרדה מינית (התשנ"ח , עלהטרדה מינית והתנכלות  (ב)

  –), הן 1988- בעבודה, התשמ"ח
  רה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל או לחייבו בקנס;יעב  )1(
וסעדים אחרים, קבועים או  ניתן לתבוע פיצוי כספי ביעה כזועוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית; בת  )2(

  מהמעביד של אלה. –ד, מהמתנכל, ובמקרים מסוימים זמניים, מהמטרי
  
  רות משמעת י.  הטרדה מינית והתנכלות הן עב6

המטריד או  רות משמעת חמורות לכל דבר ועניין, שעליהן יכוליהטרדה מינית והתנכלות, כמשמעותן בחוק למניעת הטרדה מינית, הן עב
  המתנכל להיענש. 

  
רה כזו או מעין ייודגש, כי בתקנון המשמעת לסטודנטים, הובהר כי הטרדה מינית תיחשב כעבירת משמעת חמורה וסטודנט שיעבור עב

  פי כל דין. זו יהיה צפוי לעונשים הקבועים בתקנון בגין עבירת משמעת, וזאת מבלי לגרוע מאחריות על
  
  

  ברסיטה הפתוחה ואחריותהחלק ג: מדיניות האוני
  

  .  הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות האוניברסיטה הפתוחה7
  הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות ביחסי הלימודים ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה הפתוחה, אשר לא תשלים עמן.

  
  .  אחריות האוניברסיטה הפתוחה8

נוסף על האיסור החל על המעביד, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל על האוניברסיטה הפתוחה אחריות מיוחדת על   (א)
תלמידיה, כמוסד להשכלה עיונית עובדיה ומעשיהם של עובדיה ושל ממונים מטעמה. האוניברסיטה הפתוחה מחויבת כלפי 

  , משלושה סוגים:לבוגרים, לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה
  מניעת הטרדה מינית והתנכלות (חלק ד להלן);  )1(
  טיפול יעיל בהטרדה מינית או בהתנכלות שהאוניברסיטה הפתוחה ידעה עליהן (חלק ו להלן).  )2(
  תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה (חלק ו להלן).  )3(

פי  ד להשכלה עיונית לבוגרים שלא נקט באמצעים כאמור בסעיף זה כלפי תלמידיו יהיה אחראי לעוולה אזרחית עללפי החוק, מוס  (ב)
  לחוק. 6סעיף 
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  חלק ד: מניעת הטרדה מינית והתנכלות
  

  .  צעדי מנע9
תנכלות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה דורשת מתלמידיה ומכל עובד ו/או ממונה מטעמה להימנע ממעשים של הטרדה מינית וה  (א)

  יחסי הלימודים ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים כאמור, והכל כדי ליצור סביבת לימודים בלא הטרדה מינית והתנכלות.
האוניברסיטה הפתוחה דורשת מכל ממונה מטעמה ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי   (ב)

  הלימודים.העבודה או 
לידיעת הסטודנטים, האוניברסיטה הפתוחה דורשת מכל ממונה מטעמה ומכל עובד שלה להשתתף בפעולות הדרכה והסברה   (ג)

הנעשות מטעמה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן. כמו כן תאפשר האוניברסיטה הפתוחה לעובדיה להשתתף במשך 
ועדי עובדים ידי גורמים שונים, כגון מועצת העובדים או -סבירים, עלשעות העבודה בפעולות, כאמור, המאורגנות, בפרקי זמן 

  ארגוני נשים, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה.רלוונטיים או 
  

  או ועדי עובדים .  שיתוף פעולה עם מועצת העובדים10
בפעולות הסברה והדרכה לעובדיה בדבר או ועדי עובדים  מוצהר בזה כי האוניברסיטה הפתוחה תשתף פעולה עם מועצת העובדים

  איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן.
  

  .  קבלת מידע11
   –סטודנט זכאי   (א)

  לעיין בכל אחד מן המסמכים המפורטים מטה:  –בהתאם לתקנות   )1(
  1998-חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח;  
  1998- יד), התשנ"חתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעב;  

  מסמכים אלה יימצאו בספרייה, במזכירויות המחלקות ובמשרדים של מרכזי הלימוד ברחבי הארץ.
  לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן.  )2(

  (א). 14עובד יוכל לדרוש קבלת חומר ומידע כאמור מהאחראים שמונו לעניין זה ואשר שמם מופיע בסעיף   (ב)
  
  

  מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך? חלק ה:
  
  .  אפשרויות הטיפול לפי החוק   12
  אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות לפניו  שלוש אפשרויות:  (א)

הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, רדה או ההתנכלות התבצעה במסגרת אם ההט :טיפול באחריות האוניברסיטה הפתוחה  )1(
  . ההליך לעניין זה מפורט בחלק ו הגיש תלונה לאוניברסיטה הפתוחה;הנפגע יכול ל

הנפגע יכול להגיש תלונה למעביד; אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה "במסגרת יחסי עבודה", : טיפול באחריות המעביד  )2(
  ההליך לעניין זה מפורט בחלק ו.

  הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה.: הליך פלילי  )3(
   –בית הדין האזורי לעבודה) נגד  –בתוך שלוש שנים יכול הנפגע להגיש תביעה בבית המשפט (בדרך כלל  הליך אזרחי:  )4(

  ;המטריד או המתנכל בעצמו  
   ראה  –הפתוחה, אם הוא טוען שהאוניברסיטה הפתוחה אחראית (לעניין אחריות האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה

  לעיל). 8סעיף 
  הקשר בין ההליכים השונים המפורטים לעיל:  (ב)

  נפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור אם ליזום אחד או יותר מההליכים האמורים.  )1(
להחליט איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על אופן הטיפול שבאחריותה (פירוט לעניין האוניברסיטה הפתוחה יכולה   )2(

  (ד) להלן).18זה בחלק ו, סעיף 
  
  

  האוניברסיטה הפתוחה וניברסיטה הפתוחה וטיפול באחריותהליך תלונה בא חלק ו:
  
  .  מי יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות?13

  ידי אחד מאלה:-עלהתלונה יכולה להיות מוגשת 
  סטודנט שטוען כי ממונה או עובד אחר או סטודנט הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרת יחסי עבודה;עובד או   (א)
אדם אחר שטוען כי עובד של האוניברסיטה הפתוחה או ממונה מטעמו או סטודנט הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרת   (ב)

  יחסי הלימודים;
חר מטעמו של אדם כאמור בפסקה (א) או (ב). במקרה כזה מוצע להביא ראיה על כך שאותו אדם מסכים להגשת התלונה אדם א  (ג)

  (למשל, מכתב חתום בידי אותו אדם).
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  .  בפני מי מתלוננים?14
  תלונה יש להגיש לאחראי שמונה לעניין זה.  (א)

  :, לבירור תלונה של סטודנטיםלהלן שמות האחראים
  09-7781496/7 :'דיקן הסטודנטים, טל –ים סעדון ד"ר חי  
  09-7781363 :טל' מרקס, מרכזת הוראה,- ד"ר רוני באר 
   '052-3412846/03-7455577 :'טל, דינה ברכה, מנהלת קמפוס רמת אביבגב 

  :, לבירור תלונה של עובדיםלהלן שמות האחראים
  09-7781837 :ההוצאה לאור, טל'ית בראש  –רובינשטיין - גב' יונה לשד 
   09-7781565 :מנהלת כוח אדם, טל' –גב' מירי לוי  

אם האחראי הוא הנילון (האדם שמתלוננים עליו) או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה    (ב)
וניברסיטה הפתוחה (אם הגיש למנהל אחר בא –(ג) להלן), או לאחראי אחר, ובהיעדרם 17לממלא מקומו של האחראי (לפי סעיף 

  פי הוראות חלק זה כפי שאמור לפעול האחראי). את התלונה למנהל כאמור, מנהל זה יפעל על
  

  .  תוכן התלונה15
  התלונה תכלול את תיאור המקרה, לרבות:

  פירוט זהותם של המעורבים במקרה, ושל עדים, אם ישנם;  (א)
  פירוט מקום האירוע;  (ב)
  יש לפרט אחד מאלה: –בוצע מעשה של הטרדה מינית  במקרה שנטען כי  (ג)

  אם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לו;  )1(
  אם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכדומה.  )2(

  
  .  אופן הגשת התלונה16
  פה.- ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל  (א)
   –פה -הוגשה תלונה בעל  (ב)

  התלונה;ירשום האחראי את תוכן   )1(
  המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראי כדי לאשר את תוכן הדברים;  )2(
  האחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום.  )3(

  
  .  בירור התלונה17
  משהתקבלה תלונה, יפעל האחראי כדלקמן:   (א)

  לעיל); 12התנכלות לפי החוק (חלק ה, סעיף יודיע למתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או   )1(
יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין היתר, ישמע את המתלונן, הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין   )2(

  התלונה.
  אחראי לא יטפל בתלונה כאשר יש לו נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.  (ב)
ידי האוניברסיטה הפתוחה לממלא  לו נגיעה אישית כאמור יעביר את הבירור לאחראי אחר או למי שהתמנה עלאחראי שיש   (ג)

למנהל אחר באוניברסיטה הפתוחה. אם האחראי העביר את הטיפול למנהל אחר כאמור, יפעל  –מקומו, ובהיעדר אחד מאלה 
  .פי סעיף זה מנהל זה כפי שאמור לפעול האחראי בבירור תלונה, על

  בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.  (ד)
   –בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין היתר   (ה)

  פי דין; לא יגלה האחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה, אלא אם הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על  )1(
לא ישאל האחראי שאלות בקשר לעברו המיני של מתלונן, עבר שאינו קשור לנילון, ולא יתייחס למידע על עברו המיני של   )2(

המתלונן כאמור; האמור בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם לא ישאל שאלות או יתייחס כאמור, ייגרם עוול בלתי 
  ניתן לתיקון לנילון.

הלימודים והתנאים הנלווים להם העבודה או תגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בתנאי  האוניברסיטה הפתוחה  (ו)
הלימודים באוניברסיטה הפתוחה שיש בה כדי לשבש את העבודה או כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת 

מהמתלונן, ככל שניתן, וככל שנראה לו נכון בנסיבות  בירור התלונה; בין היתר תפעל האוניברסיטה הפתוחה להרחקת הנילון
  העניין.

בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעביד ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך   (ז)
  (ד).- (א) ו18הטיפול בה, לרבות לעניין כל אחד מהעניינים המפורטים להלן בסעיף 

  ון עובד של קבלן לכוח אדם והועסק בפועל באוניברסיטה הפתוחה, יגיש האחראי את סיכומו לקבלן ולמעביד.היה ניל  (ח)
נודע לאוניברסיטה הפתוחה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת הלימודים ו/או העבודה באוניברסיטה הפתוחה,   (ט)

ת המקרה לבירור של האחראי; הועבר מקרה כאמור לבירור של ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, תעביר א
האחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף זה, בשינויים 

  המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
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  טרדה מינית או התנכלות.  טיפול המעביד במקרה של ה18
(ז), תחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה 17פי סעיף  קיבלה האוניברסיטה הפתוחה את סיכומו והמלצותיו של האחראי על  (א)

  ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיה לגבי כל אחד מאלה: 7על 
לימודים והרחקת הנילון העבודה או הסגרת יחסי מתן הוראות למעורבים במקרה, לרבות כללי התנהגות ראויים במ    )1(

הלימודים והתנאים הנלווים להם, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של העבודה או מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בתנאי 
  הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

פי הליכי המשמעת הרלוונטיים לגבי עובדים וסטודנטים  משמעתיים, כמפורט בתקנון המשמעת ועלפתיחה בהליכים     )2(
  באוניברסיטה הפתוחה.

  נקיטת כל צעד שהוא.-אי    )3(
האוניברסיטה הפתוחה תפעל ללא דיחוי לביצוע ההחלטה לפי סעיף קטן (א) ותמסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתה למתלונן,   (ב)

  אי; כן תאפשר האוניברסיטה הפתוחה למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.לנילון ולאחר
האוניברסיטה הפתוחה רשאית, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתה לפי סעיף קטן (א) או לעכב את ביצועה ולמסור הודעה   (ג)

  מנומקת על כך בכתב למתלונן, לנילון ולאחראי.
ף זה, רשאית האוניברסיטה הפתוחה לדחות את ההחלטה, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים על אף האמור בסעי  (ד)

   –משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה; עשתה כן 
  תמסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי;    )1(
  (ו);17הוראות סעיף  כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, תפעל האוניברסיטה הפתוחה לפי    )2(
  בתום ההליכים תקבל האוניברסיטה הפתוחה החלטה לפי סעיף קטן (א).    )3(

היה הנילון עובד של קבלן לכוח אדם והועסק בפועל באוניברסיטה הפתוחה, רשאים האוניברסיטה הפתוחה והקבלן להסכים   (ה)
  בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן.

  
  

  שונות ז:חלק 
  
  .  עיקר ההוראות המשמעותיות לעניין הטרדה מינית והתנכלות19
רות משמעת חמורות לכל דבר ועניין. ביצוע י, ייחשבו לעבו/או עובדים רות משמעת לעניין הטרדה מינית והתנכלות לגבי סטודנטיםיעב
רות מעין אלה ועילה להרחקה ישיעבור עברות אלה עלול להוות עילה לפיטורים של מי מעובדי האוניברסיטה הפתוחה יעב

  רות אלה.ימהאוניברסיטה לצמיתות במקרה של סטודנטים שיעברו עב
  
  

  איסור קיום יחסים אינטימיים בין בעלי קשרי סמכות וכפיפות חלק ח:
  
20  .  
עם הכפוף לו כל עוד עובד באוניברסיטה הפתוחה, שהינו בעל סמכות (להלן: "בעל הסמכות") ימנע מכל יחסים אינטימיים   א. 

  מתקיימים ביניהם קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו/או מינהליים.
  לעניין סעיף זה:   
סטודנט/ית באוניברסיטה, עובד/ת באוניברסיטה, לרבות עובד זמני, ארעי, בחוזה אישי, עובד קבלן כוח אדם או כל  –"כפוף"   

  קבלן המעניק לאוניברסיטה שירותים.
  כפוף הן אקדמית והן כלכלית.ה נייניבעישירה או עקיפה  כלשהי הכרעהחלק בכל פעולה שיש בה  כל מי שנוטל –"קשרי סמכות"   

נוצרו יחסים אינטימיים כאמור, על בעל הסמכות לנתק לאלתר כל קשרי סמכות עם הכפוף לו או לדווח לאלתר לגורם   ב. 
יחסים האינטימיים, כדי שהוא יפעל לניתוק קשרי הסמכות האקדמי/המינהלי (לפי העניין) הממונה עליו בדבר קיומם של ה

  ביניהם בכל דרך סבירה תוך הקפדה על מניעת פגיעה בכפוף עד כמה שניתן.
לאחר שנמסר הדיווח הנ"ל לממונה הגורמים הנוגעים בעניין ישתפו פעולה עמו ועם הנהלת האוניברסיטה לשם ניתוק קשרי   ג. 

  וף ובתיאום עמו.הסמכות, תוך התחשבות בצרכי הכפ
מהווה עבירת  )ג(20לעיל מהווה עבירת משמעת חמורה של בעל הסמכות והפרת הוראת סעיף  )ב(-)א(20הפרת הוראות סעיף   ד. 

  לתקנון יחול גם על סעיף זה. 19משמעת חמורה של הממונה ו/או הכפוף לפי העניין, והאמור בסעיף 
  הוראות סעיף זה אינן חלות על בני זוג נשואים או ידועים בציבור, הכפופים לנוהל האוניברסיטה בדבר העסקת קרובי משפחה.   ה. 

  
  
  
  

  ירון- חגית מסרפרופ' 
 האוניברסיטה הפתוחהתנשיא

  יוסי מאורי  
 מנהל כוח אדם
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  הוראות בדבר התאמות : 9נספח 
   תנאי הלמידה עקב שירות במילואים

 "2007-חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז"א ל19בהתאם לסעיף 
זכויות הסטודנט (התאמות תנאי הלמידה לסטודנטים  כללי"ול

, ולאחר "2012- המשרתים בשירות המילואים), התשע"ב
 ההיוועצות עם אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה הפתוחה קבע

  את ההוראות, כמפורט להלן: 

  . כללי1
  

  ניברסיטה הפתוחה מקדמת ומגשימה אינטרס לאומי האו
  להשכלה גבוהה. שיטת ראשון במעלה של הגדלת הנגישות 

  הלימוד באוניברסיטה מבוססת על לימוד עצמי באמצעות 
חומרי לימוד הנשלחים לסטודנטים לביתם, בדרך כלל אין חובת 

אפשרות למידה  במפגשי הנחיה, ולסטודנטים קיימת נוכחות
ידי -מרחוק באמצעות טכנולוגיות למידה מרחוק שפותחו על

  האוניברסיטה. 

לעשות כמיטב  בהוראות שלהלן תחה מתחייבהאוניברסיטה הפתו
לצמצום הנזק הנגרם לסטודנט עקב שירותו במילואים.  היכולת

לדאוג לשיפור מעמד  תהאוניברסיטה הפתוחה מתחייב
הסטודנטים המשרתים במילואים ולרווחתם. האוניברסיטה 
הפתוחה תפעל להקל על הסטודנט את השתלבותו המחודשת 

לו להשלים את הדרישות האקדמיות במסגרת הלימודים ותסייע 
ל בהתאם להוראות ו, והכוהמקצועיות לקראת סיום לימודיו

  . המפורטות להלן

  . פרשנות2
  

  הגדרות: 
השתתפות בקורס, בחינה או מטלה  –" דרישה מוקדמת"

המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה 
  אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.

היעדרות בתקופת לימודים  –" היעדרות בשל שירות מילואים"
חוק שירות "או בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו ב

  :1"2008-המילואים, התשס"ח
, עבודה סמינריונית, פרויקט, תרגיל, ממ"ח, ממ"ן –" מטלה"

  ט.ארפר
-חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז"הגדרה כאמור ב –" סטודנט"

  פך.יהאף לשון נקבה במשמע, וכן ל ,זכר . האמור בלשון"2007

  ָּכז מילואים ותפקידיובקשה להתאמות, רַ  .3
  

ָּכז ְר מומלץ לסטודנט לפנות תחילה לְמַרֵּכז ההוראה או למֶ   א.
ין, בבקשה להתאמה ובכפוף לאמור יההרשמה, בהתאם לענ

ז ּכָ יפנה הסטודנט לַר  ,בהוראות אלו. אם לא נמצא מענה
  .המילואים

בדיקנט הסטודנטים סטודנטים ימנה ַרָּכז מילואים דיקן ה  ב.
דוא"ל לפניות:  2.אשר יהיה אחראי ליישום הוראות אלו

arielgr@openu.ac.il  
  
  

_____________________________________________________  
  
  במערך המילואים".שירות מילואים מוגדר בחוק כ"שירות פעיל   1
 גב' אריאלה גרומן מונתה להיות רכזת המילואים.  2

בקשה להתאמות לפי הוראות אלו תוגש לַרָּכז  המילואים   ג.
שירות על בדיקנט הסטודנטים. הבקשה בצירוף אישורים 

מתום תוך שבועיים תמסר לפני השירות או , המילואים
לדעתו  ם הדברים בהםמהסטודנט השירות. בבקשה יציין ה

רשימת הקורסים, המעבדות, יזדקק לסיוע, תוך צירוף 
  בהם.ף משתתשהוא הסדנאות והעבודה המעשית 

ָּכז המילואים עם חזרתו משירות המילואים יציג הסטודנט לַר   ד.
אישור על שירותו, כדי לזכות בהטבות וההקלות להם הוא 

 זכאי.
את ָּכז המילואים יבחן את הבקשה להתאמות ויקבע ַר   ה.

ז אום עם ְמַרּכֵ יההתאמות לסטודנטים לפי הוראות אלו ובת
ההוראה או הגורם המוסמך במחלקה האקדמית או 

 נהלית.יהמ
ָּכז המילואים יעקוב אחר ביצוע ההתאמות ויפעל בתיאום ַר   ו.

 עם הגורמים הרלוונטים באו"פ לצורך ביצוען.
ראל ָּכז המילואים יקשר בין האו"פ ובין צבא ההגנה לישַר   ז.

ויסייע לסטודנט להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים או 
 לקיצורו (פנייה לולת"מ), כדלקמן:

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור שירות   .1
ַרָּכז המילואים יגיש את הבקשה לולת"מ באמצעות 

. הבקשה (לרבות הטפסים הנדרשים, המועדים המילואים
לולת"מ, לרבות  וכו') תוגש בהתאם לנהלים המקובלים

 זמנים.הלוח עמידה ב
לסטודנט  ַרָּכז המילואיםיסייע  ,שהדבר יידרשכל כ  .2

 במילוי הטפסים ובהגשת הבקשה.
הצבא  הליוערעור על החלטות ולת"מ יוגש בהתאם לנ  .3

 . והאו"פ
בטיפול לסטודנט, ששירת במילואים, יסייע ָּכז המילואים ַר   ח.

הלאומי, בהתאם לנהלי  בתביעה לתגמולי מילואים מהביטוח
 .המוסד לביטוח לאומי

 ָּכז המילואים ישמור על חיסיון המסמכים שיועברו אליו. ַר   ט.
דיקן הסטודנטים יטפל בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע   י.

   ההתאמות.
  

  התאמות
  . היעדרות ממפגשים4
  

סטודנט זכאי להיעדר ממפגשי הנחייה בתקופת שירות   א.
הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות המילואים, ללא 

עניין דרישות נוכחות לצורך הזכאות לגשת לבחינות או 
 להגשת עבודות.

 10סטודנט ששירת שירות מילואים של  – דחיית לימודים  ב.
לעניין קורס (ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר 

ימים לפחות במצטבר במהלך שנת  20 של או )סמסטריאלי
ענין קורס שנתי, ונעדר בשל כך ממפגשי הנחיה לימודים ל

אפשרות לדחות את הקורס לשנה האקדמית הבקורס, תינתן 
העוקבת ולחזור עליו, וזאת ללא תשלום נוסף, ובתנאי 
שהסטודנט עדיין לא נבחן, והוא פנה בבקשה לדחות הקורס 

  עד מועד ב' של הבחינות בקורס.

  . מטלות5
  

ילואים במועד שנקבע להגשת סטודנט שנעדר בשל שירות מ  א.
מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה 

ההוראה תוך מספר הימים  ְמַרֵּכזחלופית, בהתאם להחלטת 
 לפחות שבהם שירת במילואים.
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ימים ומעלה במצטבר במהלך סמסטר,  14סטודנט ששירת   ב.
יקבל לוח זמנים אישי להגשת המטלות, שנדרש להגיש 

  בתקופה זו.

  ות, סיורים אמעבדות, סמינריונים, סדנ. 6
 והכשרה מקצועית    

  
ורס מעבדה, סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מק  א.

או הכשרה מעשית ישלים את שהחסיר  סמינריון, סיור,  סדנה
, בהתאם זְמַרּכֵ ההוראה בפרק זמן שייקבע ה זְמַרּכֵ בתאום עם 

ההוראה  ֵּכזְמַר לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. 
רשאי לפטור את הסטודנט מהשתתפותו בפעילויות הנ"ל, 
בהתייחס, בין היתר, למהות הקורס וקריטריונים שיקבע 

 דיקן הלימודים האקדמיים. 
ההוראה לא ניתן להשלים את הדרישות  זְמַרּכֵ אם לדעת   ב.

בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנט להשתתף 
  וב בו יוצעו.בהן שוב בסמסטר הקר

 בחינה. 7
  

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן   א.
במועד נוסף אחר, עבור כל מועד שהפסיד, במסגרת המועדים 
המקובלים באו"פ (מועד ב' או בסמסטר העוקב שבו נלמד 

 הקורס).
ימים לפחות במצטבר  10סטודנט ששירת שירות מילואים של   ב.

במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר 
ימי  10הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 

ימים במצטבר, זכאי להיבחן   21מילואים רצופים לפחות או 
ה אמור להיבחן בו בתקופת בכל קורס שהיבמועד נוסף 

או בסמסטר  בתום הסמסטרמועד הנוסף יחול ה הבחינות.
ל  במסגרת מועדי הבחינות של וכוה העוקב שבו נלמד הקורס,

 הקורס (להלן: מועד בחינה נוסף).
מועד הבחינה נוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים   ג.

 באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.
למועד בחינה נוסף כדי על אף האמור לעיל, אין בזכאות   ד.

לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל 
 קורס, בהתאם לחוק.

בחינות אמצע סמסטר הפסיד בשל שירות מילואים סטודנט ש  ה.
ו/או בחינות במהלך הסמסטר שתוצאותיהן נכללות בחישוב 

ההוראה למציאת פתרון  ְמַרֵּכזהציון הסופי בקורס, יפנה אל 
  הולם.

  היעדרות מבחינה או מטלה המהווה . 8
 מוקדמתדרישה     

  
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה 
דרישה מוקדמת  או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס 
כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם עד להשלמת 
ט הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה. הסטודנ

יוכל לקבל את נקודות הזכות רק לאחר שיעמוד בהצלחה 
בדרישות קורסי הקדם. המחלקה האקדמית תזין לסטודנט  
במערכת הממוחשבת את האישור המתאים (הכולל התניה של 

  קבלת נקודות הזכות בעמידה בדרישות הקדם).

  

 לימודים, רישום לקורסים ונוכחות השלמת. 9
  

שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת האו"פ תסייע לסטודנט   א.
אם ישנן  3,חומר הלימוד שהפסיד באמצעות קלטות אופק

כאלה, ללא תשלום, מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי 
ל על והכוההוראה בהשלמת החומר,  זְמַרּכֵ עזר או בסיוע של 
 ההוראה. ְמַרֵּכזפי שיקול דעתו של 

הלימוד המלא של הקורס  באו"פ מקבל את חומרהסטודנט   ב.
במדיה אחרת. העתק מחומרים נוספים, אם  אם כספר אם

 ָּכז המילואים. חולקו במפגש, יועבר לסטודנט באמצעות ַר 
 שאילתלעדיפות בזכאי  מילואיםשירות  נעדר בשלסטודנט ש  ג.

ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה  ספרים בספרייה
שירות המילואים, ל , בתקופה הסמוכהעל הכמות הרגילה

  .בהתאם לנהלי המוסד
בתקופת שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר סטודנט   ד.

זכאי לרישום מוקדם לקורסים בהתאם  ,ההרשמה לקורסים
 לנהלי המוסד.

סטודנט שלא נרשם במועדי ההרשמה הסדירה עקב שירות   ה.
מילואים לא יחויב בדמי טיפול ובעלויות בגין הרשמה 

זאת בתנאי שיירשם לא יאוחר משבעה ימים מיום  ,מאוחרת
 .ָּכז ההרשמהְר למֶ  שחרורו ובכפוף להצגת אישור על שירותו

 מלגות. 10
  

תכיר האו"פ בשירות  –הגיש הסטודנט בקשה לסיוע כלכלי א. 
מילואים באותה שנה כפעילות המזכה בניקוד מיוחד לצורך 

 בחינת זכאות לקבלת מלגות.
ות מילואים לא הגיש בקשה למלגה או סטודנט שעקב שירב. 

נקלע למצוקה כלכלית מיוחדת, יפנה למדור סיוע כלכלי 
 שבדיקנט הסטודנטים לבחינת האפשרות לקבלת סיוע כלכלי.

בבחינת האפשרות ליתן הטבה האו"פ תשקול את מכלול ג. 
מידתיות מתן את ין ויהשיקולים והנסיבות הנוגעים לענ

טבה כאמור, יתחשב, בקביעת ההטבה. החליט המוסד ליתן ה
תנאיה, בין השאר, במספר הימים ששירת  הסטודנט בשירות 
מילואים, במשך התקופה שבה שירת, ברציפות שירות 

ל בשים לב לטיבה של ההטבה והמילואים לאורך השנים,  והכ
  והיקפה.

  שונות
 פרסום. 11

  
, האקדמי בידיעון שנה בכל תפרסם הפתוחה האוניברסיטה  א.

 הכללים את הסטודנטים דיקן של מידעה ובדפי"פ האו באתר
 .אלו הוראות לפי המיוחדים השירותים לקבלת והדרכים

האקדמיים יביא את עיקרי המסמך לידיעת  הלימודים דיקן  ב.
 נהלי וציבור הסטודנטים.יחברי הסגל האקדמי והמ

 תוקף. 12
ידי - לתוקף החל ממועד החתימה עליהם עלכנסו יהוראות אלו י

החילן באופן מיידי, ולכל , ככל שניתן ליא האוניברסיטהנש
 .פתיחת שנת הלימודים תשע"גהמאוחר ב

–––––––––––––––––––– 
המוסמך לאשר חריגה, במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק, 

  סגן הנשיא לעניינים אקדמיים.מהכתוב בנוהל זה: 

_____________________________________________________  
  
ל הקלטות נמצאות במרכזי הלימוד ועומדות לרשות הסטודנטים כ  3

  באתרי הקורסים.גם ורובן מצויות 
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הוראות בדבר התאמות תנאי : 10נספח 
טיפולי פוריות, היריון, לידה, הלמידה עקב 

  אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה
 2007-ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19בהתאם לסעיף 

ולכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, 
, 2012-לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב

ולאחר היוועצות עם אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה הפתוחה 
  קבעה  את ההוראות, כמפורט להלן: 

 כללי. 1
  

ניברסיטה הפתוחה מקדמת ומגשימה אינטרס לאומי ראשון האו
במעלה של הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה. שיטת הלימוד 
באוניברסיטה מבוססת על לימוד עצמי באמצעות חומרי לימוד 

במפגשי הנחיה,  הנשלחים לסטודנטים לביתם, אין חובת נוכחות
אפשרות למידה מרחוק באמצעות  ולסטודנטים קיימת

ידי האוניברסיטה, לרבות  נולוגיות למידה מרחוק שפותחו עלטכ
סינכרוניים. האוניברסיטה -יה במפגשי הנחיה סינכרונים ואיצפ

הפתוחה תשאף לדאוג שֵמַרֵּכזי הלימוד שלה יתנו שירותים 
מיטביים לסטודנטים המגיעים אליהם, לרבות סטודנטיות 

  בהיריון וסטודנטיות מניקות.

 פרשנות. 2
  

  : הגדרות
השתתפות בקורס, בחינה או מטלה  – "דרישה מוקדמת"

המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה 
  אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.

היעדרות בשל  – "אירוע מזכה"או  "היעדרות בשל אירוע מזכה"
ימים לפחות במהלך  21אחת הסיבות המנויות להלן לתקופה של 

 סמסטר:
  היעדרות לצורך שמירת היריון;  )1(
ארצי - היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין  )2(

  ;1981-א לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א28כמשמעותו בסעיף 
אימוץ או קבלת ילד לידה,  לאחר היעדרות בתקופה הסמוכה  )3(

  למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
  .פוריות טיפוליהיעדרות לצורך   )4(
הורה במשפחה שאושרה לשמש  – "הורה במשפחת אומנה"

משפחת אומנה, בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים 
  הסמיכו לכך;

כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים  – "הורה מיועד"
  .1996-(אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו

ללי שבועות מיום הלידה, ובהתאם לכ 14עד  –" חופשת לידה"
  הביטוח הלאומי.

  תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט. – "מטלה"
-הגדרה כאמור בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – "סטודנט"

  .להיפך וכן, במשמע נקבה לשון אף – זכר בלשון האמור. 2007
  תואר אקדמי שני או שלישי. – "תואר מתקדם"

  בקשה להתאמות, ַרָּכז התאמות ותפקידיו. 3
  

ממונה מדור צרכים מיוחדים בדיקנט הסטודנטים ראש   א.
להיות ַרָּכז ההתאמות ויהא אחראי ליישום הוראות אלו. 

 snd@openu.ac.ilדוא"ל לפניות: 

מבלי שפנה בכתב  סטודנט לא יהא זכאי לקבלת ההתאמות  ב.
 ומראש בבקשה להתאמות, כמפורט להלן.

ז ההתאמות בקשה להתאמות לפי הוראות אלו תוגש לַרּכָ   ג.
על היריון, בדיקנט הסטודנטים. הבקשה בצירוף אישורים 

שמירת היריון, טיפולי הפריה, לידה, אימוץ, הורה מיועד 
והורה במשפחת אומנה יימסרו תוך שבועיים מתחילת 

יום לפני מועד בחינה,  30- , ולא יאוחר מהתקופה הרלוונטית
. הסטודנטים יצרפו את לגביו תתיחס בקשת ההתאמה

ות והעבודה המעשית אקורסים, המעבדות, הסדנרשימת ה
  שהם משתתפים בהם.

ַרָּכז ההתאמות יבחן את הבקשה להתאמות ויקבע את   ד.
ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות אלו ובתאום עם ֵמַרֵּכז 
ההוראה או הגורם המוסמך במחלקה האקדמית או 

 המנהלית.
ַרָּכז ההתאמות יעקוב אחר ביצוע ההתאמות ויהיה אחראי   ה.

 לתיאום עם הגורמים הרלוונטים באו"פ לצורך ביצוען.
בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע  דיקן הסטודנטים יטפל  ו.

  ההתאמות.
ַרָּכז ההתאמות ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים   ז.

 שיועברו אליו. 
  

  התאמות
 ם יש חובת נוכחותבההיעדרות ממפגשים . 4
  

מפגשי מכלל  30%-סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ  א.
 . שחלה בו חובת נוכחותבכל קורס  ההנחיה

במקרה בו זכאי הסטודנט להיעדר מסיבה אחרת, ייקבע   ב.
שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנהלי האו"פ ובלבד שלא 

 .30%- יפחת מ
ינתן לסטודנט האפשרות ארע אירוע מזכה ת. דחיית לימודים  ג.

לדחות את הקורסים, אליהם נרשם במהלך אותו הסמסטר, 
לשנה האקדמית העוקבת ולחזור עליהם וזאת ללא תשלום 

והוא פנה בבקשה נוסף ובתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן, 
 .עד מועד ב' של הבחינות בקורס יםלדחות הקורס

 מטלות. 5
  

במועד שנקבע להגשת שנעדר בשל אירוע מזכה סטודנט   א.
מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה 

ַרֵּכז ההוראה תוך שבעה שבועות חלופית, בהתאם להחלטת ְמ 
 לאחר תום תקופת ההיעדרות.

, שנעדר בשל אירוע ההוראה רשאי לאשר לסטודנט ַרֵּכזְמ   ב.
בחן בתום הסמסטר גם ללא הגשה של מכסת ילה מזכה,

ת הנדרשת, ולהשלימן במועד שייקבע המטלות המינימלי
 ולכל המאוחר בסמסטר העוקב. ַרֵּכזהְמ 

  מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים . 6
 והכשרה מקצועית    

  
סמינריון, , המעבדסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס ב  א. 

בתאום עם  ישלים את שהחסירמעשית  הכשרהאו  סדנה
, בהתאם ַרֵּכזהְמ  ייד-קבע עלההוראה בפרק זמן שיי ַרֵּכזְמ 

ַרֵּכז ההוראה ְמ  הנ"ל. פעילויותלאופי הדרישות בכל אחת מה
פי שיקול דעתו, לפטור את הסטודנט מהשתתפותו  רשאי, על

בפעילויות הנ"ל, בהתייחס, בין היתר, למהות הקורס 
 וקריטריונים שיקבע דיקן הלימודים האקדמיים. 
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ההוראה לא ניתן להשלים את הדרישות  ַרֵּכזְמ אם לדעת   ב.
בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנט להשתתף 

 בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.
סטודנטיות בהיריון או סטודנטיות  –השתתפות במעבדות   ג.

 מניקות
ראשי החוגים במדעי הטבע והחיים יקפידו שיפורסם   1ג.

בדות, מידע לגבי חומרים שבהם משתמשים במע
העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או נשים 

 מניקות.
או יש למנוע מסטודנטית להשתתף במהלך הריונה   2ג.

במעבדות שמחייבות שימוש בחומרים בתקופת ההנקה 
 אלה. 

או לסטודנטית מניקה, ריון ייש לאפשר לסטודנטית בה  3ג.
שלא להשתתף במעבדות גם אם אין  ,שבוחרת בכך

  למידת הסיכון בחומרים. הוכחה 
השתתפות הסטודנטית במעבדות תידחה לסמסטר    4ג.

הקרוב שבו יוצעו, לאחר ההיריון  וחופשת הלידה או 
 לאחר ההנקה.   

 בחינה. 7
  

זכאי להיבחן מזכה,  אירועעדר מבחינה בשל סטודנט שנ  א.
במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באו"פ (מועד 

 העוקב).ב', או בסמסטר 
סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר   ב.

שבועות מיום הלידה, האימוץ או  14מבחינה בתקופה של עד 
קבלת הילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר 

או בסמסטר  המועדים המקובלים באו"פ (מועד ב במסגרת
 עוקב).

 סטודנטית בהיריון  ג.
זכאית לצאת לשירותים בזמן  סטודנטית בהיריון   1ג.

 הבחינה.
סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא    2ג.

 ממשך זמן הבחינה. 25%- תפחת מ
במקרה בו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם    3ג.

מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל בהתאם 
 .25%-לנהלי האו"פ ובלבד שלא יפחת מ

  ה או מטלה המהווה היעדרות מבחינ. 8
 מוקדמתדרישה     

  
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל 
היעדרותו לא הגיש מטלה המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד 
על תנאי בקורס המותנה עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם 
לזכאותו לפי כללים אלה. הסטודנט יוכל לקבל את נקודות הזכות 

קורסי הקדם. המחלקה חר שיעמוד בהצלחה בדרישות רק לא
במערכת הממוחשבת את האישור המתאים  האקדמית תזין

(שכולל התניה של קבלת נקודות הזכות בעמידה בדרישות 
 הקדם).

 חנייה בקמפוס או בסביבתו. 9
  

כיון שלאו"פ אין קמפוס אלא מרכזי לימוד, החובה תחת כלל זה 
אינה חלה על האו"פ. עם זאת, במקומות בהם קיימת חניה של 

לסטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד לחודש האו"פ, תינתן 
ז ּכָ ְר ת מקום למֶ לחנות, ללא תשלום, בקרבעדיפות לאחר הלידה 

 .הלימוד

 מלגה למחקר. 10
  

מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה בה נעדר לא תופסק   א.
בשל אירוע מזכה. מוסד רשאי להגביל את התקופה 

 שבועות. 14- שבמהלכה תשולם המלגה ל
עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט זכאי להארכה של   ב.

 המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.
יות תשלום המלגה בתקופת ההעדרות וההארכה יהיה באחר  ג.

  האו"פ.
 בתקציב יישום האמור בסעיף יתבצע באופן שלא יפגע  ד.

 מהקצאות מימון .1המלגה את הסטודנט קיבל ממנו המחקר
 .כאמור, המחקר בתקציב פגיעה יהווה לא למחקר פנימיות

 תשתיות. 11
  

לימוד, החובה תחת כלל זה  מרכזיכיון שלאו"פ אין קמפוס אלא 
  :עם זאת .אינה חלה על האו"פ

האו"פ תשאף לדאוג שבמרכזי הלימוד שלה ינתנו שירותים   א.
  מיטביים לסטודנטיות מניקות. 

האו"פ תעשה מאמץ לתת פתרון הולם לנשים בהיריון   ב.
שיאפשר להן נוחות ישיבה וכתיבה בחדרי הבחינות, זאת 

 בתיאום מראש עם ַרָּכז ההתאמות.

 בני זוג. 12
  

ידי  מה עליהם עלהחתיכנסו לתוקף החל ממועד יהוראות אלו י
, ככל שניתן להחילן באופן מיידי, ולכל נשיא האוניברסיטה

  .המאוחר מפתיחת שנת הלימודים תשע"ג
בן/בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש א. 

במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות 
ם במפגשי הנחיה למשך שבוע ימים. אם באותו שבוע התקיי

ַרֵּכז מפגש חובה, יוכל להשלימו מאוחר יותר בתיאום עם ְמ 
 ההוראה.

של סטודנטית לאחר לידה, שהוא עצמו סטודנט,   /בת זוגבן  ב.
שנעדר/ה מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום 
הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים 

 המקובלים באו"פ.

 פרסים ומענקי הצטיינות. 13
  

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד שאמת המידה 
להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנט שנעדר 

  בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותו.

 צילום. 14
  

במסגרת הלימודים באו"פ הסטודנט מקבל את חומר הלימוד של 
 מחומרים העתקהקורס במלואו אם כספר או במדיה אחרת. 

 ַרָּכז באמצעות לסטודנט יועבר, במפגש חולקו אם, נוספים
  .ההתאמות

  

 

_____________________________________________________  
  
 .25.1.2012בהחלטות ות"ת מיום  7בהתאם לסעיף   1
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 פרסום . 15

  
, האקדמי בידיעון שנה בכל תפרסם הפתוחה האוניברסיטה  א.

 הכללים את הסטודנטים דיקן של מידע ובדפי"פ האו באתר
 .אלו הוראות לפי המיוחדים השירותים לקבלת והדרכים

האקדמיים יביא את עיקרי המסמך לידיעת  הלימודים דיקן  ב.
 חברי הסגל האקדמי והמנהלי.

 תוקף. 16
  

ידי  לתוקף החל ממועד החתימה עליהם עלכנסו יהוראות אלו י
להחילן באופן מיידי, ולכל נשיא האוניברסיטה, ככל שניתן 

 המאוחר מפתיחת שנת הלימודים תשע"ג.

  
–––––––––––––––––––– 

  
המוסמך לאשר חריגה, במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק, 

  סגן הנשיא לעניינים אקדמיים.מהכתוב בנוהל זה: 
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ב של -פי סדר א פי סוגי התארים ובכל סוג על המפתח מסודר על 
כולל גם מפתח ה .ומסלולי הלימוד השונים שמות התארים

 חץ מופיע סימן לידםו, חוגי-תואר דוהפניות לחוגים לשילוב ב
)(כל פעם חוגיים מופיעים ברשימה פעמיים, -. התארים הדו

  אחד משני החוגים המרכיבים את התואר. תחת 
  

  
  דרישות הלימודים המפורטות לכל התארים מוצגות 

 בכתובת: האוניברסיטה הפתוחהבאתר 
http://www.openu.ac.il/degrees  

  

  
  ראשוןתואר  

  אמנויותבוגר ב
  ובהיסטוריהאמנויות בוגר ב
  ובהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו אמנויות בוגר ב
  ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה  אמנויותבוגר ב

  לאומיים -ובמדע המדינה ויחסים ביןאמנויות בוגר ב
  ובמתמטיקהאמנויות בוגר ב
  ובניהול אמנויות בוגר ב
  ובסוציולוגיה אמנויות בוגר ב
  ובפילוסופיה אמנויות בוגר ב
  ובקולנוע אמנויות בוגר ב
 חוגי - לתואר דו אמנויותחוג ב  
  

    ביוטכנולוגיה בהדגשת החייםמדעי בבוגר 
 

   היסטוריהבוגר ב
  עם לימודי חטיבההיסטוריה בוגר ב
    בהדגשת היסטוריה של עם ישראל היסטוריהבוגר ב
  ובהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוהיסטוריה בוגר ב
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב בוהיסטוריה בוגר ב
  ובמתמטיקה היסטוריהבוגר ב
  ובספרותהיסטוריה בוגר ב
  ובפסיכולוגיההיסטוריה בוגר ב
  קולנועבוהיסטוריה בוגר ב

  היסטוריהוב בוגר באמנויות
  חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)בוגר ב

  היסטוריהבו   
    היסטוריהבו כלכלהבוגר ב
    היסטוריהבו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב
    היסטוריהבו ניהולבוגר ב
    היסטוריהבו סוציולוגיהבוגר ב
    היסטוריהבו פילוסופיהבוגר ב

      היסטוריהבו תקשורתבוגר ב
 חוגי-לתואר דו היסטוריהחוג ב   
 

  ובהיסטוריה  ותרבויותיו  היסטוריה של המזרח התיכוןבוגר ב
   סוציולוגיהבוותרבויותיו  היסטוריה של המזרח התיכוןבוגר ב
   ובספרותהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו בוגר ב
   פילוסופיהבוהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו בוגר ב

  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו וב בוגר באמנויות
  חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) בוגר ב

    היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיובו  
המזרח התיכון  היסטוריה שלבו בוגר בלימודי אפריקה

  ותרבויותיו
  היסטוריה שלבו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב

    ותרבויותיו המזרח התיכון  

    ותרבויותיוהיסטוריה של המזרח התיכון בו ניהולבוגר ב
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיובוגר בספרות וב

   היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיובו פסיכולוגיהבוגר ב
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו בוגר בקולנוע וב

  ותרבויותיו המזרח התיכוןהיסטוריה של בו תקשורתבוגר ב
 של המזרח התיכון ותרבויותיו היסטוריהחוג ב   
 

    היסטוריה של עם ישראלבהדגשת  היסטוריהבוגר ב
  

  הנדסת תוכנהבוגר ב
   הנדסת תעשייה וניהולבוגר ב

 
 (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)חינוך בוגר ב
  היסטוריהבו

   ושיטות הוראה)(במגמת תכניות לימודים חינוך בוגר ב
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיובו  

   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)חינוך בוגר ב
    מערכות ויישומים – מדעי המחשבבו

 (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)חינוך בוגר ב
  פילוסופיהבו

  ובתקשורת (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)חינוך בוגר ב
  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה  חינוךבאמנויות וב בוגר

  ושיטות הוראה) (במגמת תכניות לימודיםחינוך בו כימיהבוגר ב
  גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)במ(חינוך בו כלכלהבוגר ב
  חינוך בו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב

    גמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)(במ  
   חינוך: ליקויי למידהבוגר במדעי החברה בהדגשת 
  חינוך: תכניות לימודים בוגר במדעי החברה בהדגשת 

   ושיטות הוראה  
   חינוךבוגר במדעי הקוגניציה וב

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)
  חינוך בו מתמטיקהבוגר ב

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
  חינוך בו ניהולבוגר ב

   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
  חינוך בו סוציולוגיהבוגר ב

  )(במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה  
  חינוך וב בוגר בספרות

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
   )ליקויי למידה(במגמת חינוך בו בוגר בפסיכולוגיה

   חינוךבו פסיכולוגיהבוגר ב
   ושיטות הוראה)(במגמת תכניות לימודים    

  חינוך בוגר בתקשורת וב
   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
 חוגי- לתואר דו )ליקויי למידה(במגמת חינוך חוג ב  
 (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)חינוך חוג ב   

    חוגי- לתואר דו  
 

  עם חטיבה בכלכלהחשבונאות בוגר ב
 

  לאומיים- יחסים בין בהדגשת החברהמדעי בוגר ב
 

  חינוך בוכימיה בוגר ב
  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  

    כלכלהבוכימיה בוגר ב
    מדעי החייםבוכימיה בוגר ב
    ניהולבוכימיה בוגר ב
      פיסיקהבו כימיהבוגר ב
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    כימיהמדעי הטבע בהדגשת בוגר ב 
    כימיהבו מדעי המחשבבוגר ב
    כימיהבו מתמטיקהבוגר ב
 חוגי-לתואר דו כימיהחוג ב  
  

    כלכלהבוגר ב
    עם לימודי חטיבהכלכלה בוגר ב
    היסטוריהבוכלכלה בוגר ב
  חינוך בוכלכלה בוגר ב

     (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
    לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבו כלכלהבוגר ב
    מערכות ויישומים – מדעי המחשבבוכלכלה בוגר ב
    מתמטיקהבוכלכלה בוגר ב
    סוציולוגיהבוכלכלה בוגר ב
    כלכלהחשבונאות עם חטיבה בבוגר ב
    כלכלהבכימיה ובוגר ב
    כלכלהבו מדעי החייםבוגר ב
    כלכלהבו ניהולבוגר ב
    כלכלהבו פסיכולוגיהבוגר ב
 חוגי-לתואר דו כלכלהחוג ב   
  

המזרח התיכון  היסטוריה שלבו לימודי אפריקהבוגר ב
  ותרבויותיו

  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןוב לימודי אפריקהבבוגר 
  לימודי אפריקהוב סוציולוגיהבוגר ב
 חוגי-לתואר דו לימודי אפריקהחוג ב  
  

  לימודי המזרח התיכוןהדגשת ב הרוחמדעי בבוגר 
  לימודי המזרח התיכוןבהדגשת  והחברה מדעי הרוחבבוגר 

  
  לימודי שדה בהדגשת החייםמדעי בוגר ב

  
  לאומיים-וביחסים בין המדינהמדע בוגר ב
  היסטוריהבו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב
   לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב

    ותרבויותיו היסטוריה של המזרח התיכוןבו  
  חינוך בו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
 –ובמדעי המחשב לאומיים -מדע המדינה ויחסים ביןבוגר ב

  מערכות ויישומים
  סוציולוגיהבו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב
  ובקולנוע לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב
  תקשורתבו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב

  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןוב בוגר באמנויות
      מדע המדינהבהדגשת  החברה מדעיבוגר ב
    לאומיים-ויחסים בין  מדע המדינהכלכלה ובוגר ב

  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןוב לימודי אפריקהבבוגר 
  לאומיים- ויחסים בין מדע המדינהבניהול ובוגר ב

  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןוב בוגר בספרות
  לאומיים- ויחסים בין מדע המדינהבו פילוסופיהבוגר ב

  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבפסיכולוגיה ובוגר ב
  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןוב בקולנועבוגר 
 חוגי- לתואר דו לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןחוג ב  
  

  מדעי ההתנהגותבהדגשת מדעי החברה בוגר ב
    מדעי החברהבוגר ב
    ליקויי למידהבהדגשת חינוך: מדעי החברה בוגר ב

  חינוך: תכניות לימודים בהדגשת מדעי החברה בוגר ב
  ושיטות הוראה  

    לאומיים-ם ביןיחסיבהדגשת מדעי החברה בוגר ב
    מדע המדינהבהדגשת  מדעי החברהבוגר ב
  בהדגשת מדעי ההתנהגותמדעי החברה בוגר ב
    מינהל ומדיניות ציבוריתבהדגשת מדעי החברה בוגר ב
    ניהולבהדגשת מדעי החברה בוגר ב
    תקשורתבהדגשת מדעי החברה בוגר ב
  מדעי החברה והרוחבוגר ב

  
    מדעי החייםבוגר ב
    כלכלהבומדעי החיים בוגר ב
    ניהולבומדעי החיים בוגר ב
  מולקולרית-תאית בהדגשה חייםמדעי הבוגר ב
  ביוטכנולוגיהבהדגשת  חייםמדעי הבוגר ב
  לימודי שדהבהדגשת  חייםמדעי הבוגר ב
    רפואה-כולל צבר קורסים בקדם מדעי החייםבוגר ב
    מדעי החייםבוכימיה בוגר ב
    מדעי החייםבו מדעי המחשבבוגר ב
    מדעי החייםבו פילוסופיהבוגר ב
    מדעי החייםבו פסיכולוגיהבוגר ב
 חוגי-לתואר דו מדעי החייםחוג ב  
  

    מדעי הטבעבוגר ב
    כימיה בהדגשתמדעי הטבע בוגר ב
  פיסיקה בהדגשתמדעי הטבע בוגר ב

    מולקולרית-בהדגשה תאית מדעי הטבעבבוגר 
  

  מדעי היהדותבעם התמקדות  מדעי הרוחבבוגר 
  מדעי היהדותעם התמקדות ב מדעי הרוח והחברהבבוגר 

  
    מדעי המחשבבוגר ב
    כימיהבומדעי המחשב בוגר ב
    מדעי החייםבומדעי המחשב בוגר ב
  הקוגניציה ובמדעימדעי המחשב בוגר ב
  פילוסופיהבומדעי המחשב בוגר ב
  מדעי המחשבבו מתמטיקהבוגר ב

    מדעי המחשב בוגר במדעים בהדגשת
 חוגי-לתואר דו מדעי המחשבחוג ב  
  

  מערכות ויישומים –מדעי המחשב ו היסטוריהבוגר ב
  חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) בוגר ב
    מערכות ויישומים – מדעי המחשבבו

    מערכות ויישומים – מדעי המחשבבוכלכלה בוגר ב
 –במדעי המחשב ולאומיים -מדע המדינה ויחסים ביןבוגר ב

  יםמערכות ויישומ
    מערכות ויישומים –מדעי המחשב בוניהול בוגר ב
  מערכות ויישומים – מדעי המחשבבוסוציולוגיה בוגר ב
  מערכות ויישומים – מדעי המחשבבופסיכולוגיה בוגר ב
  מערכות ויישומים – מדעי המחשבבו תקשורתב בוגר
 חוגי- לתואר דו מערכות ויישומים – מדעי המחשבחוג ב  
  

  ובחינוך מדעי הקוגניציה בוגר ב
  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

  מדעי הקוגניציהבוגר במדעי המחשב וב
  קוגניציהמדעי הוב מתמטיקהבוגר ב

    קוגניציהמדעי הוב בוגר בניהול

    קוגניציהמדעי הוב פילוסופיהב בוגר
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    קוגניציהמדעי הבו הפסיכולוגיבוגר ב 
 חוגי-לתואר דו מדעי הקוגניציהחוג ב  
  

  מדעי הרוחבוגר ב
    לימודי המזרח התיכון בהדגשת מדעי הרוחבוגר ב
  מוסיקה בהדגשת מדעי הרוחבוגר ב
  ספרותבהדגשת מדעי הרוח בוגר ב
  בהדגשת קולנועמדעי הרוח בוגר ב

      במדעי היהדותעם התמקדות מדעי הרוח בבוגר 
  

    מדעי הרוח והחברהבוגר ב
  לימודי המזרח התיכוןהדגשת ב החברהמדעי הרוח ובבוגר 
  מוסיקה בהדגשת החברההרוח ומדעי בוגר ב
  ספרותבהדגשת מדעי הרוח והחברה בוגר ב
  קולנועבהדגשת מדעי הרוח והחברה בוגר ב
  התמקדות במדעי היהדות עם חברהרוח והמדעי הבוגר ב

  
  מדעיםבוגר ב
    בהדגשת מדעי המחשבמדעים בוגר ב
    בהדגשת מתמטיקהמדעים בוגר ב

  
  מוסיקה בהדגשת הרוחמדעי בבוגר 
  מוסיקה בהדגשת והחברה מדעי הרוחבוגר ב

    
    מינהל ומדיניות ציבוריתבהדגשת  מדעי החברהבוגר ב

  
    מתמטיקהבוגר ב
    מדעי המחשבבומתמטיקה בוגר ב
  חינוך בומתמטיקה בוגר ב

     (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  
    כימיהבומתמטיקה בוגר ב
  ניהולבומתמטיקה בוגר ב
  ובספרותמתמטיקה בוגר ב
    פילוסופיהבו מתמטיקהבוגר ב
  פיסיקהבו מתמטיקהבוגר ב
  קוגניציהמדעי הבו מתמטיקהבוגר ב

  מתמטיקהוב בוגר באמנויות
  מתמטיקהבוגר בהיסטוריה וב

    מתמטיקהמדעים בהדגשת בוגר ב
    תמטיקהמבוכלכלה בוגר ב
 חוגי-לתואר דו מתמטיקהחוג ב  
  

      ניהולבוגר ב
  עם לימודי חטיבהניהול בוגר ב
    היסטוריהבוניהול בוגר ב
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיובוניהול בוגר ב
  חינוך בו ניהולבוגר ב

    הוראה)(במגמת תכניות לימודים ושיטות   
  כלכלה בוניהול בוגר ב
    לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוניהול בוגר ב
    מערכות ויישומים – מדעי המחשבבוניהול בוגר ב
     הקוגניציהמדעי בוניהול בוגר ב
    סוציולוגיהבוניהול בוגר ב
    ובקולנועניהול בוגר ב
    תקשורתבוניהול בוגר ב

   ניהולוב בוגר באמנויות
    ניהולתעשייה והנדסת בוגר ב
    ניהולבו כימיהבוגר ב

    ניהולמדעי החברה בהדגשת בוגר ב
    ניהולבו מדעי החייםבוגר ב
  ניהולבמתמטיקה ובוגר ב
    ניהולבו פילוסופיהבוגר ב

    ניהולבו פסיכולוגיהבוגר ב
 חוגי-לתואר דו ניהולחוג ב  
  

    סוציולוגיהבוגר ב
  עם לימודי חטיבהה סוציולוגיבוגר ב
  היסטוריהבוסוציולוגיה בוגר ב
  חינוך בוסוציולוגיה בוגר ב

  ושיטות הוראה)(במגמת תכניות לימודים   
  לימודי אפריקהוב סוציולוגיהבוגר ב
  מערכות ויישומיים – מדעי המחשבבוסוציולוגיה בוגר ב
  ובספרותסוציולוגיה בוגר ב
  ובקולנועסוציולוגיה בוגר ב

  סוציולוגיהוב בוגר באמנויות
  סוציולוגיהבו היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיובוגר ב
    סוציולוגיהכלכלה ובוגר ב
  סוציולוגיהבו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהבוגר ב
    סוציולוגיהבניהול ובוגר ב
    סוציולוגיהבו פילוסופיהבוגר ב

    סוציולוגיהבפסיכולוגיה ובוגר ב
      סוציולוגיהבותקשורת בוגר ב
 חוגי-לתואר דו סוציולוגיהחוג ב  
  

  ספרותבוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת 
  ובהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוספרות בוגר ב
  ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)ספרות בוגר ב
  לאומיים-ובמדע המדינה ויחסים ביןספרות בוגר ב
  ובפילוסופיהספרות בוגר ב
  ובקולנועספרות בוגר ב

  ספרות בוגר בהיסטוריה וב
  ספרות בוגר במתמטיקה וב
  ספרותבוגר בסוציולוגיה וב

 חוגי-לתואר דו ספרותחוג ב  
  

  פילוסופיהבוגר ב
  עם לימודי חטיבה פילוסופיהבוגר ב
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   מפתח תארים

 

178 
 

 
 

      פיסיקהבכימיה ובוגר ב 
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    פיסיקהבו מתמטיקהבוגר ב
 חוגי- לתואר דו פיסיקהחוג ב  
  

    פסיכולוגיהבוגר ב
  עם לימודי חטיבהפסיכולוגיה בוגר ב
  היסטוריה של המזרח התיכון בופסיכולוגיה בוגר ב

  יוותרבויות  
  )ליקויי למידהבמגמת (חינוך בופסיכולוגיה בוגר ב
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  קולנועוב סוציולוגיהבוגר ב

    קולנועוב בניהולבוגר 
  קולנועוב פילוסופיהבוגר ב
  קולנועוב פסיכולוגיהבוגר ב
 חוגי-לתואר דו קולנועחוג ב  
  

    תקשורת מדעי החברה בהדגשתבוגר ב
      היסטוריהבותקשורת בוגר ב
  ותרבויותיו היסטוריה של המזרח התיכוןבו תקשורתבוגר ב
  הוראה)(במגמת תכניות לימודים ושיטות חינוך וב תקשורתבוגר ב
    מערכות ויישומים – מדעי המחשבבותקשורת בוגר ב

      סוציולוגיהבו תקשורתבוגר ב
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 עם לימודי חטיבה חוגי-חטיבות לשילוב בתואר חד  
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  היסטוריהחטיבה ב
  חינוךחטיבה ב

  חשבונאותחטיבה ב
  יחסי עבודהחטיבה ב
  לאומיים-יחסים ביןחטיבה ב
  כלכלהחטיבה ב
  לוגיסטיקהחטיבה ב
  מדיניות ציבוריתחטיבה ב
  מדע המדינהחטיבה ב
  מדעי החברהב כללית חטיבה

  היהדותמדעי חטיבה ב
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב חטיבה ב
  מוסיקהחטיבה ב
  מקרא ועולמוחטיבה ב
  משפט עסקיחטיבה ב
  מתמטיקהחטיבה ב
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  מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך מוסמך ב
  ).M.B.A( מינהל עסקיםמוסמך ב
    פסיכולוגיה חברתיתמוסמך ב

  

 לימודי תעודה  
  ספריתמדידה והערכה בית ב תעודה לימודי
  מדעי המחשבב תעודה לימודי
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 תעודות הוראה  
    לבעלי תואר ראשון אזרחותתעודת הוראה ב
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