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לימודים תחום תואר ראשון לפי בוגרי   התפלגות
מספרהתחום

בוגרים
אחוז

462.4מדעי הרוח
והחברה הרוח 944.9מדעי
והרוח החברה 51827.2מדעי

החברה 37719.8מדעי
ההתנהגות מדעי בהדגשת החברה 110.6מדעי

חינוך: בהדגשת החברה מדעי
למידה 20.1ליקויי

ניהול בהדגשת החברה 1628.5מדעי
10.1כלכלה
804.2ניהול

30.2פסיכולוגיה
בחשבונאות חטיבה עם 10.1כלכלה

בתקשורת חטיבה עם 10.1ניהול
בחינוך חטיבה עם 10.1ניהול

עם חטיבה באמנויות 10.1ניהול
וכלכלה 1598.3ניהול

וסוציולוגיה 361.9ניהול
המדינה ומדע 281.4ניהול

לימודים תכניות במגמת וחינוך ניהול
הוראה 70.4ושיטות

וסוציולוגיה המדינה 40.2מדע
וניהול 140.7פסיכולוגיה

וסוציולוגיה 100.5פסיכולוגיה
לימודים תכניות במגמת וחינוך פסיכולוגיה

הוראה 251.3ושיטות
351.8מדעים

מתמטיקה בהדגשת 10.1מדעים
221.1מדעי הטבע
החיים 70.4מדעי
60.3מתמטיקה

המחשב 1316.9מדעי
המחשב ומדעי 30.2מתמטיקה

ויישומים מערכות המחשב — ומדעי 30.2כלכלה
ויישומים מערכות המחשב — ומדעי 1135.9ניהול

1,902100.0סה"כ

תחום לפי שני תואר מסיימי התפלגות

מסיימיםהתחום מספר

(M.B.A.) עסקים 137מינהל

(M.A.) בין–תחומיים דמוקרטיה 33לימודי

(M.A.) הביולוגית 2המחשבה

(M.Sc.) המחשב 11מדעי
183 סה"כ

ל–183 מוסמכים.  הוענק שני תואר ובוגרות. בוגרים ל–1,902 ראשון תואר הפתוחה האוניברסיטה העניקה תשס"ו בשנת
בפסיכולוגיה הוראה תעודת ל–18, מסיימים, תעודת הוראה במדעי החברה הוענקה ל–4 הוענקה המחשב במדעי תעודה

מסיימים. ל–4 הוענקה המחשב במדעי הוראה ותעודת ל–12, הוענקה
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סופי ציון לפי ראשון תואר בוגרי

סופי ציון שני לפי תואר מסיימי

80 — והחציון ,5.4 התקן סטיית ,80.3 היה הממוצע הציון הראשון בתואר

85 — והחציון ,4.3 התקן סטיית ,84.6 היה הממוצע הציון השני בתואר
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סיפורו של בוגר: "במסגרת אחרת לא הייתי מסוגל להמשיך וללמוד"
כתלמיד תיכון, יובל הרפז לא אהב ללמוד. בעיקר הוא סלד מעבודות ומבחינות. ציוני הבגרות שלו היו סבירים, אולם הוא 

העדיף להתפרנס מהדרכת טיולים, מקצוע מהנה ורווחי שאינו כרוך בלימודים מייגעים וממושכים מדיי.

אלא שהחיים הוליכו אותו בכיוון אחר. לאחר פרוץ האינתיפאדה, הרפז מצא את עצמו מובטל. אשתו רונית, שראייתה 
הלכה ונחלשה, למדה באותה תקופה פסיכולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, והיה עליו לעזור לה בקריאת חומרי 
הלימוד ובהכנת העבודות. בכך נסללה דרכו ללימודים סדירים. היות שלא התקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטאות 
אחרות, הוא נרשם לאוניברסיטה הפתוחה. בקצב של 5-4 קורסים בסמסטר ובציונים גבוהים, סיים הרפז את התואר תוך 
פחות משלוש שנים. הוא לא נהג להגיע למפגשי ההנחיה, אך לא ויתר על אף ממ"ן. במהלך תקופת לימודיו הידרדרה 
הראייה של אשתו והיא הפכה עיוורת, הם עברו דירה שלוש פעמים ובשנת לימודיו האחרונה נולדו להם תאומות. בכל 
אותו זמן הוא גם עבד. הרפז למד בכל מצב, אפילו בחדר היולדות, בפגייה ועם תינוקת מנמנמת על כתפיו. את התואר 

הראשון הוא סיים בציון 93.

יובל הרפז התקבל למגמות מחקר בפסיכולוגיה בכל מוסד שאליו נרשם. אוניברסיטת תל–אביב הציעה לו ללמוד במסלול 
ישיר לדוקטורט — ובצדו מלגה — ולא נדרשו ממנו לימודי השלמה. זהו מסלול חדש של חקר המוח, המשלב רפואה, 
ביולוגיה, ביו–פסיכולוגיה ופסיכולוגיה קוגניטיבית. למרות חששותיו מהמסגרת החדשה, הציונים שלו השתפרו. הוא מייחס 
זאת לניסיון הלמידה באוניברסיטה הפתוחה: "נראה שבמסגרת אחרת לא הייתי ממצה את יכולת הלימוד העצמי שלי, 
ונראה שהאו"פ אף פיתחה בי את יכולות ניהול הזמן ואת הרגלי הלמידה. מה שיש לי לומר הוא מעבר לכך — במסגרת 
אחרת לא הייתי מסוגל להמשיך וללמוד. ... האו"פ נותנת לכל דורש פתח לקידום, תוך מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר, 

ומבלי לפגוע בשאר אפיקי החיים של הסטודנט."

הגיל הממוצע של בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, לאורך השנים (על פי הצהרת הסטודנט)
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בוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני, לפי גיל (על פי הצהרת הסטודנט)
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בתואר ראשון הגיל הממוצע היה 33.5, סטיית התקן 8.2, והחציון — 31
בתואר השני הגיל הממוצע היה 36.2 סטיית התקן 8.0, והחציון  — 33

מוסמכים ומוסמכות (תואר שני) בוגרות ובוגרים (תואר ראשון)




