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הושק אתר חדש המיועד ללימודים של האו"פ מחו"ל. האתר∞
כולל את כל המידע האקדמי והמינהלי הרלוונטי הן למתעניינים
בלימודים מחו"ל והן לסטודנטים שלנו הלומדים בחו"ל. בעיצוב
האתר הושם דגש על צורה מרוכזת ונגישה, בעברית ובאנגלית.

ןווקמ ימדקא ץועיי לבקל ל"וחב םיטנדוטסלנפתחה האפשרות ∞
םימרוג םע רשק רוציל ףאו ,דומיל ילולסמו םיסרוק תריחבב
.םיישיא םיטרפ ןכדעלו ןותנשו ןועידי ןימזהל ,פ"ואב םינוש

מונו אנשי קשר לריכוז הטיפול בפניות תלמידי חו"ל.∞

טיפול בסטודנטים עם מגבלותטיפול בסטודנטים עם מגבלותטיפול בסטודנטים עם מגבלותטיפול בסטודנטים עם מגבלותטיפול בסטודנטים עם מגבלות
ולביק תויאופר תולבגמ םע םידחא םיטנדוטס :תתתתתייייינננננטטטטטרררררפפפפפ     הההההיייייחחחחחנננננההההה
היחנה הלביק הייארב השקתמה תיטנדוטס :לשמל .תינטרפ היחנה
.תידממ–תלת הייארו תבכרומ הסיפת שרודה סרוקב תינטרפ

כגון בלו תנאים מיוחדים: 236 נבחנים קיתנאי בחינה מיוחדיםתנאי בחינה מיוחדיםתנאי בחינה מיוחדיםתנאי בחינה מיוחדיםתנאי בחינה מיוחדים
תוספת זמן, הקראה והכתבת התשובות למשגיח, מועדי בחינה
חריגים, אפשרות להפסקות בזמן הבחינה ועוד התאמות בהתאם

לנדרש.

עוד 2,282 סטודנטים עומדים לסיים את התואר והיו רשומים בשנת תשס"ד למדו בקורסים לתואר ראשון 36,315 סטודנטים.
השנה לעבודות סמינריוניות בלבד. לקראת תואר שני למדו השנה 2,598 סטודנטים (כולל 1,097 בלימודי השלמה). בלימודי

 לעבודת תיזה.—8 נוספים –התואר השני היו 36 סטודנטים רשומים לעבודות סמינריוניות בלבד, 21 נרשמו לעבודות מסכמות ו

ברסיטה הפתוחה הוא מי שנרשם לקורס אקדמי אחד לפחות ולא ביטל או דחה לימודיו. סך כל הסטודנטים"סטודנט" באוני
ברסיטה הפתוחה. בנתונים על הסטודנטים, סטודנט שנרשם לשני קורסים או יותר,מתייחס אל מספר האנשים הלומדים באוני

ספר פעם אחת בלבד.נ

סטודנטים�וסטודנטיות�לתואר�שניסטודנטים�וסטודנטיות�לתואר�ראשון
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מגזרי סטודנטים  ייחודייםמגזרי סטודנטים  ייחודייםמגזרי סטודנטים  ייחודייםמגזרי סטודנטים  ייחודייםמגזרי סטודנטים  ייחודיים
,קוחרמ הארוהב ודוחייש ההובג הלכשהל דסומ התויהב ,פ"ואה
םינייפאמ םע תויסולכואל םיימדקא םידומילל תושיגנ תרשפאמ
םירחא תודסומב םידומילב בלתשהל תושקתמה ,םידחוימ
,םיטועימ ינב ,הירפירפ יבשות :הלא תויסולכוא ןיב .ההובג הלכשהל
.דחא םוקמל וא םתיבל םיקתורמה םיטנדוטס ןכו ,םילייח ,םידרח

רזגמה ןמ ונלש םיטנדוטסה חופיטב םיצמאמ ועקשוה הנשה
.ל"וח ידימלתל תורישה רפושו )הארוהה קרפב ךכ לע ואר( יברעה

תלמידי חו"לתלמידי חו"לתלמידי חו"לתלמידי חו"לתלמידי חו"ל
400 סטודנטים בחו"ל,–ברסיטה הפתוחה כהשנה למדו באוני

63 מדינות. בעקבות המלצות הוועדה לתלמידי חו"ל משנת–ב
תשס"ב ננקטו השנה פעולות אלה:

דיקנט הלימודים פעל, במידת האפשר, לקיים בקורסים∞
מסוימים מפגשי הנחיה סינכרוניים באינטרווייז לקבוצת תלמידי
חו"ל, כדי שיוכלו להשתתף במפגשי הנחיה וירטואליים על

אף ריחוקם הגיאוגרפי.
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סטודנטים�לתואר�ראשון
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בתואר�הראשון�הגיל�הממוצע�היה��28.9שנים�וסטיית�התקן�-�7.7
בתואר�השני�הגיל�הממוצע�היה��33.5שנים�וסטיית�התקן�-�8.2

*סטודנטים לתואר ראשון לפי מספר שנות לימוד
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בעלי�תעודת
בגרות
77%

נטולי�תעודת
בגרות
17%

לא�ידוע
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*סטודנטים לתואר ראשון עם/בלי תעודת בגרות

*סטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתואר שני, לפי גיל

ברסיטה הפתוחה.* על פי הצהרת הסטודנט/ית בעת ההרשמה לאוני

 8.2—הגיל הממוצע היה 33.5 שנים וסטיית התקן בתואר שני בתואר שני בתואר שני בתואר שני בתואר שני  7.7     —הגיל הממוצע היה 28.9 שנים וסטיית התקן בתואר ראשון בתואר ראשון בתואר ראשון בתואר ראשון בתואר ראשון 
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פעילות תרבותיתפעילות תרבותיתפעילות תרבותיתפעילות תרבותיתפעילות תרבותית
דיקנט הסטודנטים פועל למילוי החלל שנוצר בפעילות החברתית
והתרבותית של הסטודנטים בשל היעדר חיי קמפוס, והוא יוזם
אירועים תרבותיים. השנה לראשונה התקיימה פעילות תרבותית
לסטודנטים, ללא קשר לקורס כזה או אחר. ב"מפגש פתוח: תרבות
ואקטואליה" אירחנו את שר הביטחון שאול מופז. באירוע, שהועבר
בכיתות אופק, ניצלנו את היכולות הטכנולוגיות של האו"פ בתחום

בות לסטודנטים, האחתההוראה מרחוק. כמו כן נערכו שתי מסי
ב, לרגלאבי– בתל—בירושלים, לסטודנטים במרחב זה, והשנייה 

סיום שנת לימודים.

ספורט באוניברסיטה הפתוחהספורט באוניברסיטה הפתוחהספורט באוניברסיטה הפתוחהספורט באוניברסיטה הפתוחהספורט באוניברסיטה הפתוחה
תויורחתב ,םיפנע המכב ינשו ןושאר תומוקמב וכז וניאטרופס
א"סא לש ףרוחה יקחשמבו א"סא תויופילאב ןה ,תוישיאו תויתצובק
פ"ואה לש םירבגה תורחבנ .63–ה םיימואל–ןיבה א"סא יקחשמב ןהו
–טירטס( תושלש לסרודכבו ודו'גב ,תומלוא ףערודכבו םיפוח ףערודכב
תרחבנו ,ינשה םוקמב התכז טמחשה תרחבנ ,תויורחתב וטלש )לוב
ףאו הנושארל ונפתתשה הנשה .ישילשה םוקמב — םירבגל דירודכה
.טווינ תצירבו ודנווקייטב םג םיישיאה א"סא יקחשמב תוילדמב וניכז

בוגרי�מוסד�אחר
73%

בוגרי�או"פ
27%

סטודנטים לתואר שני לפי המוסד שהעניק תואר ראשון

ברסיטה הפתוחהיפעת שילר, קפטן נבחרת הרוגבי של האוני

*סטודנטים לתואר שני, לפי תחום (כולל השלמות)

סטודנטיםסטודנטיםסטודנטיםסטודנטיםסטודנטיםתחום תואר שניתחום תואר שניתחום תואר שניתחום תואר שניתחום תואר שני
330מדעי המחשב

424תחומיים–לימודי דמוקרטיה בין
36המחשבה הביולוגית

1,787מינהל עסקים
טכנולוגיות למידה'’חינוך במגמות 

25     **מערכות למידה'’ו
2,6022,6022,6022,6022,602סה"כסה"כסה"כסה"כסה"כ

בשנת תשס"ד למדו 4 סטודנטים ביותר מתוכנית אחת לתואר שני (כולל*
לימודי השלמה).

בתואר שני בחינוך נלמדו בתשס"ד לימודי השלמה בלבד.**
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בלו תעודות הצטיינות של דיקן הסטודנטים על הישגיהם בייצוג האו"פ בתחרויות במהלך55 סטודנטים קי
השנה, וזכו במלגות לימודים בשיעורים שונים, בסכום כולל של 51 מלגות.

סיוע כלכלי ומלגותסיוע כלכלי ומלגותסיוע כלכלי ומלגותסיוע כלכלי ומלגותסיוע כלכלי ומלגות
משנת תשס"ד עומד שיעור המלגה על תשלום מלא של שכר הלימוד הבסיסי לקורס. בשנה זו חולקו בסך

הכל 1,629 מלגות, כמפורט מטה:
1,114.0סיוע כלכלי

90.4תלמידי תיכון
150.0הצטיינות

24.4סיוע מיוחד
24.0מלגות מקום

89.0לימודי דמוקרטיה לתואר שני
27.2מלגות צעד ראשון

70.4אייסף
39.6אחרים

מגמות בתחום הסיוע הכלכלימגמות בתחום הסיוע הכלכלימגמות בתחום הסיוע הכלכלימגמות בתחום הסיוע הכלכלימגמות בתחום הסיוע הכלכלי
רפסמ לדג ןכ .ילכלכ עויס תוגלמ םישקבמה םיטנדוטסה רפסמ תרכינ הרוצב לדג םויה דעו 1002 תנשמ
םצמטצה תוגלמ םילבקמו םישקבמה םיריעצה םיטנדוטסה רפסמ .םינוירטירקה יוניש תובקעב אישנה ינייטצמ
ינש ראותל םיטנדוטס .םינוירטירקה מאוד  והוקלודבכנ ףסכ םוכס הצקוה הז ןיינעלש יפ לע ףא ,טעמ הנשה
.םינמממה םימרוגה תאצקה יפ לע ,םירומל תוידועיי תוגלממ ונהנ םיימוחת–ןיב היטרקומד ידומילב

: מדי שבוע מתקיימות פגישות עם הכוון והשמה במקומות עבודה לסטודנטים ובוגרים הכוון והשמה במקומות עבודה לסטודנטים ובוגרים הכוון והשמה במקומות עבודה לסטודנטים ובוגרים הכוון והשמה במקומות עבודה לסטודנטים ובוגרים הכוון והשמה במקומות עבודה לסטודנטים ובוגרים—————אופג'וב אופג'וב אופג'וב אופג'וב אופג'וב 
ב את מעגל הצעות העבודה לסטודנטים. לסטודנטים ניתן ייעוץ לבחירתמעסיקים חדשים כדי להרחי

מקצוע ותחום לימודים והוצעו סדנאות לבחירת מקצוע ולמיומנויות בחיפוש עבודה. השתתפו בהן 35
השנה הורחבה פעילות חברת ההשמה גם במרכזי לימוד. סטודנטים.

מעורבות חברתיתמעורבות חברתיתמעורבות חברתיתמעורבות חברתיתמעורבות חברתית
בל25 סטודנטים שלנו. כל סטודנט קי–: השנה העניקה הקרן מלגות ללאומית לחינוךלאומית לחינוךלאומית לחינוךלאומית לחינוךלאומית לחינוך––––– הקרן הבין הקרן הבין הקרן הבין הקרן הבין הקרן הבין—————אייסף אייסף אייסף אייסף אייסף 

ברסיטה הפתוחה, קרן אייסף ופר"ח. קרן אייסף הקימה) של האוני9,500matching ש"ח במימון תואם (
ברסיטאותהשנה יחידה ארגונית נפרדת עבור הסטודנטים שלנו, שעד כה היו משויכים ליחידות של אוני

אחרות.

ברסיטה: בארבע השנים האחרונות חלה עלייה במספר הסטודנטים של האוניפרויקט חונכות (פר"ח)פרויקט חונכות (פר"ח)פרויקט חונכות (פר"ח)פרויקט חונכות (פר"ח)פרויקט חונכות (פר"ח)
967 חונכים השנה. לכל חונך בפרויקט–471 בשנת תשס"א ל–ספר, מ–הפתוחה החונכים תלמידי בתי

פר"ח הוענקה מלגה בסך 4,562 ש"ח.

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידימבוא לסטטיסטיקה לתלמידימבוא לסטטיסטיקה לתלמידימבוא לסטטיסטיקה לתלמידימבוא לסטטיסטיקה לתלמידי: השנה יושם הפרויקט בקורס  חונכות לסטודנטים חדשים חונכות לסטודנטים חדשים חונכות לסטודנטים חדשים חונכות לסטודנטים חדשים חונכות לסטודנטים חדשים—————"צעד ראשון" "צעד ראשון" "צעד ראשון" "צעד ראשון" "צעד ראשון" 
26 חניכים). כל חונך– (23 חונכים ומבוא למיקרוכלכלהמבוא למיקרוכלכלהמבוא למיקרוכלכלהמבוא למיקרוכלכלהמבוא למיקרוכלכלה27 חניכים) ובקורס – (26 חונכים ומדעי החברה אמדעי החברה אמדעי החברה אמדעי החברה אמדעי החברה א

בל מלגה בגובה של שליש שכר לימוד לקורס עבור כל חניך וכן תעודת הוקרה. כמו כן מופעלקי
הפרויקט בקרב הסטודנטים הערבים (פירוט על כך מובא בפרק הוראה).


