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קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע  
 תנאי קבלההעמידה בדרישות האנגלית היא , יתר על כן. באנגלית

בכל , לכל הקורסים המתקדמים של האוניברסיטה הפתוחה
  .תחומי הלימוד

האוניברסיטה הפתוחה מציעה מערכת , לשם השגת הידע הדרוש
רמות : לימודי אנגלית הכוללת קורסים בחמש רמות שונות

כן . Aורמת מתקדמים ; B-ו Cרמות ביניים ; D-ו Eמתחילים 
. E-מוצעת סדנת גישור לסטודנטים בעלי רמת אנגלית נמוכה מ

ברמת  מערכת זאת מאפשרת לכל סטודנט להתחיל ללמוד אנגלית
. ולהתקדם בהדרגה לרמה הנדרשת לתואר, הידע הנוכחי שלו

  .להלן 6.2בסעיף הקורסים באנגלית כשפה זרה מתוארים 

חייב כל סטודנט להשתתף , כדי לקבוע את רמת הידע הנוכחי שלו
בעלי . להלן 6.1בסעיף בהליך המיון לרמות באנגלית המתואר 

ור מלימוד שליטה מספקת בשפה ימוינו בהליך זה לרמת פט
וילמדו , E-Aהאחרים ימוינו לאחת מן הרמות . אנגלית כשפה זרה

  .אנגלית החל ברמה זו

השתהות בהוכחת ידע באנגלית עלולה לעכב את ההתקדמות 
לגשת לבחינת המיון וללמוד יש לפיכך . בלימודים לקראת התואר

את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים 
  .באוניברסיטה הפתוחהלתואר בוגר 

סיומו מועד פתיחת הסמסטר ו, יש לשים לב כי מועדי ההרשמה
בקורסים באנגלית שונים לעתים מן המועדים של הקורסים 

  . האקדמיים

  הליך המיון לרמות באנגלית  6.1
הרמה הנוכחית באנגלית של כל סטודנט נקבעת באוניברסיטה 

-על אוהמשך סמך אחד ממבחני המיון המתוארים ב- הפתוחה על
ציונים המעיד על לימודי אנגלית באוניברסיטה  ןסמך גיליו

  .אחרת

  סמך מבחן מיון-קביעת רמה באנגלית על
או (לשלוח  צריכים בבחינה פסיכומטריתסטודנטים שנבחנו 

למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה ) להביא
מתם ור, )צילום+ מקור (את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית 

  .אנגלית בבחינה זובתוצאות הפי -הנוכחית תיקבע על

  ם/ר"מבחן אמי
סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית או שאינם רוצים 
, שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה זו

 למבחן או 1)אנגלית מיון רמות( ר"אמי למבחןיכולים לגשת 
  2).אנגלית מיון רמות ממוחשב( ם"אמיר

ישמש בהמשך לצורך התייחסות לשני  ם/ר"אמיהכינוי מבחן 
  .מבחני המיון הללו כאחד

ומתבצעים , מתקיימים מספר פעמים בשנה ם/ר"אמי מבחני
ההשתתפות בהם . המרכז הארצי לבחינות ולהערכהבאמצעות 

ההרשמה למבחן  .ל"כרוכה בתשלום המועבר למרכז הארצי הנ
  . םם כרוכה בתשלו/ר"אמי

נקודות  12סטודנטים שעדיין לא סווגו לרמת אנגלית ושצברו 
מקבלים הודעה ובה מידע , זכות ומעלה באוניברסיטה הפתוחה

על סדרי ההרשמה ועל , על מועדיהם –ם /ר"על מבחני אמי
  .ם"ר ואמיר"ההבדלים שבין המבחנים אמי

וכל (ודם לכן ם ק/ר"סטודנטים המעוניינים לגשת למבחן אמי
  .להלןן את המידע כמצוי לקבליכולים , )הרי זה משובח –המקדים 

ם ניתן לקבל במערכת שאילתא או /ר"מבחן אמי מועדיפרטים על 
פ "האו- או בקול 09-7782222המידע בטלפון במוקד הפניות ו

בפרק  3ראו גם טבלה פרטים נוספים . 09-7781111בטלפון 
  . 15.5.6ההרשמה 

יקבע מרכז ההישגים , סמך הציון באחד ממבחני המיון- על
הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה שסטודנט זכאי לפטור 

  .E-Aאו יסווג אותו לאחת מבין הרמות , מלימוד אנגלית כשפה זרה

  Eמבחן מיון לסטודנטים ברמה נמוכה מרמה 
נדרשים לגשת למבחן , E-בעלי רמת אנגלית נמוכה מ סטודנטים

אפשר לגשת למבחן זה במרכזי לימוד . הרשמתם לפני נוסף מיון
המבחן אינו . של האוניברסיטה הפתוחה במקומות שונים בארץ

  .כרוך בתשלום

סטודנט שירשם לקורס ברמה לא מתאימה ובעקבות מבחן המיון 
, ב בדמי טיפול ועלויותיחוי, לשנות את הרשמתו או לבטלה יידרש

 – 15.10בסעיף כמפורט , ינוי ולמועד הבקשהבהתאם לסוג הש
  .שינויים בהרשמה

  :מיוןהלהלן פירוט המקומות שבהם נערך מבחן 
דרך , היחידה לאנגלית, האוניברסיטה הפתוחה  רעננה

  .09-7781143 'טל, רעננה, 1האוניברסיטה 
, 15אבא חושי ' שד, בירם ביתקמפוס חיפה ב  חיפה

  .04-8269213, 04-8269212' טל, אחוזה
מול קניון (מלחה , קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי  ירושלים

  .02-6789163' טל, )מלחה
' טל, 41יעקב ' שד, שיכון המזרח, אברוצקי מכללת  לציון ראשון

03-9462197.  
, 79העצמאות ' רח, בע בבית יציבשר קמפוס בא  שבע-באר

  .08-6287432, 08-6277188' טל

  

  

  

  

  

_____________________________________________________  
 
ר זהה במתכונתו למבחן באנגלית הכלול בבחינה "מבחן אמי  1

  .הפסיכומטרית
אך ההשתתפות בו אינה דורשת , ם נערך מול מחשב"מבחן אמיר  2

  .מיומנות בשימוש במחשב
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הטבלה שלהלן מפרטת את הרמה שאליה יסווגו הסטודנטים לפי  
  .אנגלית בבחינה הפסיכומטריתהם ולפי ציון /ר"אמי נימבח ניציו

הציון 
במבחן 
 ר"אמי

הציון 
במבחן 
 1ם"אמיר

הציון באנגלית 
בבחינה 

 1הפסיכומטרית

רמת הקורס 
  באנגלית

234 
 ומעלה

134 
 ומעלה

פטור מחובת   ומעלה 134
  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 

A   
B  

C   

D  

E  

 מבחן מיון פנימי במחלקה לאנגלית ומטה159

  באוניברסיטה אחרתסמך לימודי אנגלית - עלאנגלית קביעת רמה ב
  
למרכז  להעביריכול , שלמד אנגלית באוניברסיטה אחרת מי
ליון יג לימודיים של האוניברסיטה הפתוחה אתההישגים ה

סמך מסמכים אלה -על. )צילום+ מקור (הציונים הרלוונטי 
תבדוק הוועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה 
הפתוחה אם הסטודנט פטור מחובת לימוד אנגלית או תסווג אותו 

  .לרמת האנגלית המתאימה

  הקורסים באנגלית כשפה זרה   6.2
ורסים באנגלית האוניברסיטה הפתוחה מציעה מערכת ק, כאמור

. E-וכן סדנת גישור למי שרמתו נמוכה מ E-A: בחמש רמות לימוד
קובע לכל סטודנט שאינו פטור  6.1בסעיף הליך המיון שתואר 

באיזו רמה עליו להתחיל את מסלול , מלימודי אנגלית כשפה זרה
מרמה זאת עליו . לימודי האנגלית שלו באוניברסיטה הפתוחה

 .Aרמה  –להגיע עד לרמה הגבוהה 
 

 . נקודות זכותאינו מקנה  Aרמה : אנגליתהקורס  :שימו לב

  

הם קורסי הכנה המובילים בהדרגה לרמת  E-Bברמות  הקורסים
  . קורסים אלה אינם מקנים נקודות זכות. Aהכניסה לקורס ברמה 

 לתלמידי מדעי הרוח בחלופה המותאמתאפשר ללמוד  Aרמה את 
) 31015או  31011יש לבחור (לתלמידי מדעי החברה  או) 31010(

 תחומי-בין – Aרמה  הקורס ).31001( לתלמידי מדעיםאו 
של  עמידה בדרישות .לסטודנטים מכל התחומים מתאים) 31022(

מהווה הוכחת ידע , שהיא חלופהבכל  ,Aברמה  באנגלית קורס
  .בוגר באנגלית ברמה הנדרשת לתואר

 מצדיקאינו  Aאם מספר הסטודנטים בקורסי אנגלית ברמה 
אפשר שיהיו קבוצות , פתיחת קבוצה במרכז לימוד כלשהו

סטודנט . למדו ביחדשי Aשל כמה קורסים ברמה " מעורבות"
הנרשם לקורס שמספר הנרשמים אליו אינו מצדיק את פתיחתו 

תוחלף הרשמתו לקורס אחר ") מעורבת"גם בתוך קבוצה (
  .אליה שובץ" המעורבת"הקבוצה  במסגרת

, בחלופות התחומיות, )רמת המתקדמים( Aרמה בהקורסים 
-את הקורס הבין. בהנחיה רגילה או בהנחיה מוגברתמוצעים 
  2.מקוונתרק בהנחיה ניתן ללמוד  תחומי

בהנחיה מוצעים ) רמות הביניים( C-ו Bברמות הקורסים 
  3.בהנחיה מוגברת או בהנחיה רגילה 2,מקוונת

  4.או בהנחיה מוגברת 2בהנחיה מקוונת מוצע D ברמההקורס 

  4.מוצע בהנחיה מוגברת E ברמההקורס 

מוצעים בשתי מתכונות של שכר  B-E ברמותקורסי אנגלית 
ושכר " אוניברסיטה הפתוחהסטודנט של ה"שכר לימוד ל. לימוד

  .הרשמה –בידיעון  15בפרק פרטים ". סטודנט חיצוני"לימוד ל

להלן טבלה המציגה באופן ברור את מתכונות לנוחיותכם 
  :הלמידה של הקורסים באנגלית ברמות השונות

סדנת   הנחיה
 גישור

E D C B A 
31011

A   
31015 

A   
31022 

A 
31001 
31010

 **           רגילה

  * * ****     מוגברת

                מקוונת
  
מפגשים : ה מוגברתלימוד בהנחימוצעות שתי מתכונות  ים אלהבקורס  * 

  .צפייה מהבית – בכיתה במרכזי הלימוד והוראה וירטואלית
 ובקורס )31010( מדעי הרוחתלמידי ל Aאנגלית רמה בקורס   **

מוצעות שתי מתכונות לימוד  )31001(מדעים תלמידי אנגלית ל
 –מפגשים בכיתה במרכזי הלימוד והוראה וירטואלית : בהנחיה רגילה

  .הביתצפייה מ

  לימודי אנגלית בסמסטר הקיץ
 .קורסי אנגלית בכל הרמות מתקיימים גם בסמסטר הקיץ

בהנחיה , נלמדים בקיץ בהנחיה מוגברת E-Aברמות הקורסים 
 .או בלימודים אינטנסיביים כמוסבר בהמשך מקוונת

 E-Aלימודים אינטנסיביים בקיץ ברמות 
בזה אחר , בסמסטר הקיץ האוניברסיטה מאפשרת ללמוד ברצף

קורסים בשתי רמות עוקבות , שבועות בסך הכל 10במשך , זה
בהצלחה  הלימודים בקורס השני מותנים( A-E מבין הרמות

  ).בקורס הראשון

 5עד  3הכוללים , אפשרות זו מחייבת לימודים אינטנסיביים
בשעות הבוקר , רשעות בכל שבוע של הסמסט 3מפגשים בני 

לימודי אנגלית ). 20:00-17:00(או בשעות הערב ) 12:00-09:00(
אינטנסיביים מתאימים רק לסטודנטים היכולים להקדיש להם 

לסטודנטים העובדים גם בחודשי הקיץ המאמץ  ,את מרבית זמנם
  .הנדרש עלול להיות מעבר לאפשרי

נפתחות בכל מקום בארץ שבו  ללימודים אינטנסיבייםקבוצות 
במידת , לנרשמים מומלץ להעדיף. מספר הנרשמים מצדיק זאת

  .את לימודי הבוקר, האפשר
_____________________________________________________  

 
  .ר"סקלת אמייווג  לרמה מתורגמים הציונים לבעת הס  1
הן הנחיה מקוונת מבוססת על הגשת מטלות וקבלת משוב עלי  2

אין שינוי בשאר ). במקום מפגשי הנחיה(באמצעות האינטרנט 
יה ה להנחבהרשמ. מבחן ביניים ומבחן גמר, נים"ממ: מטלות הקורס

  .808מקוונת יש לבחור מרכז לימוד 
בכל שבוע אחד הנחיה  מפגשכוללת  C-ו B ברמותהנחיה מוגברת   3

 מפגשיו ודמפגשי הנחיה בכיתות במרכזי הלימ: בשתי מתכונות
מרכזי לימוד ומפגשי  – 4.5.3סעיף ראו (ם מהבית יהנחיה וירטואלי

  ).הנחיה
שני מפגשי הנחיה בכל שבוע כוללת  D-ו E ברמותהנחיה מוגברת   4

מפגשי הנחיה בכיתות במרכזי הלימוד ומפגשי : בשתי מתכונות
מרכזי לימוד ומפגשי  – 4.5.3ראו סעיף (ם מהבית יהנחיה וירטואלי

  ).הנחיה



  

  

  

 לימודי אנגלית כשפה זרה. 6
 

174 
 

 
 

 Eמכינה לקורס ברמה  –שור ידע באנגלית סדנת גי 
מציעה , Eבאנגלית נמוכה מרמה  םלסטודנטים שרמת

סדנת גישור ידע באנגלית האוניברסיטה הפתוחה את הקורס 
במתכונת פרונטלית  ה מוגברתבהנחי הסדנה מתקיימת. )91428(

ובמתכונת הוראה , מפגשים בני שלוש שעות כל אחד 15וכוללת 
  .צפייה מהבית – ירטואליתו

סמך מבחן -פי סיווג מתאים לקורס על-ניתן להתקבל לסדנה על
   .של היחידה לאנגלית

  .09-7781143: בטלפון, לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה לאנגלית

  באנגלית תגבורמפגשי   6.3
אשר במסגרתם , באנגלית תגבורהיחידה לאנגלית מציעה מפגשי 

התרגול נערך בקבוצות . נערך תרגול נוסף בהבנת הנקרא באנגלית
קטנות ומיועד לסטודנטים הרשומים לקורסים באנגלית וזקוקים 

  .בנוסף למפגשי ההנחיה בקורס, לתגבור התרגול

-נעשית באישורה של שרון גולדשמיד התגבורההרשמה למפגשי 
או  09-7781151: בטלפון, תמרכזת התמיכה באנגלי, בוירסקי

  .englishtigbur@openu.ac.il בדואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


