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בתשס"ח למדו בקורסים לתואר ראשון 41,371 סטודנטים, 
עומדים  סטודנטים   3,171 עוד  בתשס"ז.   39,816 לעומת 
לסיים את התואר והיו רשומים השנה לעבודות סמינריוניות 
סטודנטים   3,051 השנה  למדו  שני  תואר  לקראת  בלבד. 
)כולל בלימודי השלמה(, לעומת 3,082 בתשס"ז, ועוד 116 
 43 בלבד,  סמינריוניות  לעבודות  רשומים  היו  סטודנטים 
תיזה.  לעבודות   — נוספים  ו–34  מסכמות  לעבודות  נרשמו 
כ–27 אחוזים מתלמידי התואר השני הם בוגרי האוניברסיטה 

הפתוחה. 
  

לקורס  שנרשם  מי  הוא  הפתוחה  באוניברסיטה  "סטודנט" 
סך  לימודיו.  את  דחה  או  ביטל  ולא  לפחות  אחד  אקדמי 
הלומדים  האנשים  מספר  אל  מתייחס  הסטודנטים  כל 
סטודנט  הסטודנטים,  על  בנתונים  הפתוחה.  באוניברסיטה 

שנרשם לשני קורסים או יותר, נספר פעם אחת בלבד. 

את  מחייבת  אינה  הפתוחה  באוניברסיטה  הלימודים  שיטת 
התחומה  מובנית  תוכנית  לבחור  ראשון  לתואר  הסטודנט 
בזמן. אי לכך בחרנו להציג, בצד המספרים המוחלטים, גם 
נתונים שיאפשרו להשוות לנתוני סטודנטים הלומדים תוכנית 
מלאה לתואר )Full Time Equivalent = FTE(. החישוב מבוסס 
על מספר ההרשמות בשנה נתונה, מחולק בפקטור המבטא 
לסטודנט  מאפשר  שהיה  השנתי  ההרשמות  מספר  את 
לסיים לימודים לתואר בוגר בשלוש שנים. במונחי FTE למדו 

ם י ט נ ד ו ט ס ה

באוניברסיטה הפתוחה בתשס"ח 18,554 סטודנטים לתואר 
ראשון )לעומת 17,417 בתשס"ז(.

התפלגות הסטודנטים לתואר שני לפי תחום

   מספר סטודנטיםתחום

221מדעי המחשב

248לימודי דמוקרטיה בין–תחומיים

37המחשבה הביולוגית

2,241מינהל עסקים

305חינוך במגמות "טכנולוגיות למידה" ו"מערכות למידה"

0�2,�  סה"כ*

אגודת הסטודנטים של האו"פ
בתחילת הקיץ הסתיימה מערכת הבחירות ל"מועצת אגודת 
סטודנטים   3,619 הפתוחה".  האוניברסיטה  הסטודנטים של 
 35 את  בחרו  הבחירה(  זכות  מבעלי  אחוזים   10.2 )שהם 
עבודה  לישיבת  התכנסה  כבר  המועצה  במועצה.  נציגיהם 

55%

45%

49%

51%

סטודנטים וסטודנטיות )לתואר שני(סטודנטיות וסטודנטים )לתואר ראשון(

בתשס"ח למדו לתואר שני 3,051 סטודנטים. אחד למד בשתי תוכניות.  *
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גולדשטיין,  דביר  המועצה,  יו"ר  תפקידים:  בעלי  בה  ונבחרו 
יו"ר הוועד, שגיא בן חור, וכן בעלי תפקידים שונים. האגודה 

נמצאת בשלבים הראשונים של התארגנותה. 

מעורבות חברתית של סטודנטים
סטודנטים של האו"פ מעורבים במיזמים שונים של מעורבות 
לחינוך,  הבין–לאומית  הקרן  אייסף,  קרן  ובהם  חברתית 
אימפקט, קרן גרוס, פר"ח וסחל"ב. בתשס"ח חנכו בפר"ח 
סטודנטים.   40  — ובסחל"ב  האו"פ  של  סטודנטים   776
פעילות  על  הצטיינות  תעודת  קיבלו  שלנו  סטודנטים   10
בפר"ח בתשס"ז והאו"פ העניקה לכל אחד מהם מלגה בגובה 
הצטיינות  קיבלה  סטודנטית אחת  בקורס.  לימוד  חצי שכר 
ארצית. השנה חנכו באייסף 29 סטודנטים של האו"פ ואחד 
הסטודנטים זכה למלגה נוספת מאייסף במחוז המרכז על 
מלגה  קיבלו  סטודנטים   48 ואקדמית.  חברתית  הצטיינות 

מקרן גרוס ו–15 סטודנטים קיבלו מלגה מקרן אימפקט.

מיזם סל"ה: סטודנטים למען הקהילה 
שהחל  חדש,  מיזם  הוא  הקהילה(  למען  )סטודנטים  סל"ה 
לחינוך  המחלקה  לו  ושותפים  תשס"ח,  אביב  בסמסטר 
ולפסיכולוגיה, דיקן הסטודנטים ובית לוינשטיין. השנה לקחו 
בו חלק שבעה סטודנטים. המיזם נועד ללוות תהליך החזרה 

לקהילה של מבוגרים לאחר אשפוז במחלקת שיקום נוירולוגי 
סטודנטים  של  מעורבותם  את  ולהגביר  לוינשטיין,  בבית 
בפסיכולוגיה.  לימודיהם  ממסלול  כחלק  בקהילה,  ותיקים 
נפגשים עם מטופלים במחלקת השיקום טרם  הסטודנטים 
שחרורם מבית החולים ומלווים אותם במשך שנה בנושאים 
הקשורים לחזרה לשגרת חיים עצמאית. החונכים משתתפים 
במפגשי הנחיה קבוצתית עם אנשי בית החולים. במפגשים 
המשתקמים  עם  ממפגשיהם  חוויות  החונכים  מעלים  אלה 
ובני משפחותיהם, ונמסרים להם פרטי ההתקדמות הרפואית 

של המשתקמים. 

סיוע כלכלי ומלגות
בתשס"ז(   3,750 )לעומת  מלגות   3,142 חולקו  בתשס"ח 
בקטגוריות שונות: סיוע כלכלי, מלגות הצטיינות בלימודים, 
מלגות לתלמיד תיכון נזקקים ומלגות ספורט. בזכות תרומות 
בסיועם  רבים.  לסטודנטים  מלגות  מעניקים  אנו  ייעודיות, 
הצפון,  תושבי  לסטודנטים  מלגות  חולקו  שונים,  גופים  של 

לסטודנטים ממוצא אתיופי ולסטודנטים חרדים.

סטודנטים עולים חדשים
מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה מממן שכר לימוד לעולים 
חדשים. בד בבד עם לימודיהם מתנדבים הסטודנטים במיזם 

סטודנטים לתואר ראשון, לפי מספר שנות לימוד קודמות )על פי הצהרת הסטודנט(
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שח"ק )שירות חברתי קהילתי( בשנת לימודיהם השלישית. 
על מנת להיכלל בהסדר זה, יש להיבחן ולהוכיח ידע מסוים 
ללימודים  נרשמים  הסטודנטים  בעברית.  הנקרא  בהבנת 
באמצעות דיקנט הסטודנטים וזוכים להקלות בלימודיהם, כגון 
והארכת  )כאשר הדבר אפשרי(  זרה  הגשת מטלות בשפה 
שומרים  העלייה  לקליטת  והמשרד  האו"פ  הבחינה.  משך 
לימודיהם  כל תקופת  לאורך  אלה  סטודנטים  עם  על קשר 
נרשמו  בתשס"ח  ורווחה.  תרבות  פעולות  להם  ומציעים 

ללימודים באוניברסיטה הפתוחה 186 סטודנטים עולים.

פר"ח וירטואלי
פר"ח וירטואלי הוא מיזם המאפשר לסטודנטים עם צרכים 
והאינטרנט  האלקטרוני  הדואר  באמצעות  לחנוך  מיוחדים 
הסביבה  לשלהם.  דומות  מוגבלויות  עם  וצעירים  נוער  בני 
קשריהם  את  להרחיב  לחניכים  מאפשרת  הווירטואלית 
החברתיים ולשכלל את מיומנויות הכתיבה ואת מיומנויותיהם 
מוגבלויות  עם  סטודנטים  שהם  החונכים,  הטכנולוגיות. 
הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, תורמים מניסיונם האישי 
ומשמשים מודל לחיקוי. ארבעה סטודנטים שלנו היו השנה 

חונכים במיזם זה.

הישגים לתלמידינו באולימפיאדה 
בין–לאומית למתמטיקה 

שני סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה למתמטיקה, עמוס 
און )בן 18( וגל דור )בן 13.5, צעיר המשתתפים בתחרות(, 
בין–לאומית  בתחרות  )בהתאמה(  וארד  כסף  במדליות  זכו 
למתמטיקה,  אולימפיאדת SEEMOUS, שהתקיימה באתונה. 
שישה  שכללה  הישראלית  במשלחת  חלק  לקחו  השניים 
סטודנטים. און נבחר לאחר מכן גם למשלחת ישראל לתחרות 
וזכה  בבולגריה,  שהתקיימה   ,IMC הבין–לאומית  המתמטית 

שם בפרס השני. 

היא  הישראלית,  בעיתונות  להדים  שזכתה  נוספת,  תחרות 
תיכון,  לתלמידי  למתמטיקה  הבין–לאומית  האולימפיאדה 
IMO, שהתקיימה השנה במדריד. גם שם הגיעה המשלחת 
התיכון  מתלמידי  אחדים  נאים.  להישגים  הישראלית 

שהשתתפו בה, למדו או לומדים באוניברסיטה הפתוחה.

תלמידי תיכון
בתשס"ח למדו באו"פ 878 )1,593 הרשמות( תלמידי חטיבת 
)1,798 הרשמות( סטודנטים ממשיכים  ו–542  ותיכון  ביניים 
שהתחילו ללמוד אצלנו בעודם תלמידי תיכון )48 מהם למדו 

סטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתואר שני, לפי גיל )על פי הצהרת הסטודנט( 

בתואר ראשון הגיל הממוצע היה 29.2, סטיית התקן 7.9 והחציון — 27
בתואר השני הגיל הממוצע היה 34.5, סטיית התקן 7.9 והחציון  — 32
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 56( המדויקים  למדעים  התפלגו  ההרשמות  שני(.  לתואר 
אחוז(, למדעי החברה והרוח )27 אחוזים( ולקורס קדם–אקדמי 

"אשנב לאקדמיה" )17 אחוזים(.

ספורט באוניברסיטה הפתוחה 
בשנה החולפת חל גידול במספר המשתתפים והמשתתפות 
ונציגינו השיגו הישגים נאים. נבחרת הגברים  בכמה ענפים 
במשחקי  הראשון  במקום  וזכתה  שבה  חופים  בכדורעף 
אס"א והובילה את ההישגים הקבוצתיים של האו"פ. נבחרת 
שכלל  במיוחד  חזק  בהרכב  השני,  במקום  זכתה  השחמט 
בקראטה  הגברים  נבחרת  רב–אומן.  גם  לראשונה,  הפעם, 
זכתה לראשונה במקום שני לקבוצות. לראשונה השתתפה 
נבחרתנו בתחרות קבוצתית לנשים בחתירה וזכתה במקום 

השלישי. 

מספרי  גדלו  בשחמט  האו"פ  של  הפנימית  באליפות 
המשתתפות  מספר  גדל  וכן  והמשתתפות  המשתתפים 
באליפות בטניס–שולחן ובאליפות במכשירי חתירה. האליפויות 

הפנימיות פתוחות לסטודנטים ולעובדים.

שונים,  בשיעורים  לימודים  מלגות  קיבלו  סטודנטים  כ–40 
ותעודות הצטיינות של דיקן הסטודנטים על הישגיהם בייצוג 

האוניברסיטה הפתוחה בתחרויות.

הכוון והשמה בעבודה
בו  מוצגות  העבודה  והצעות  חודש  העבודה  הצעות  אתר 
הצעותיהם  את  להזין  החלו  מעסיקים  חדשני.  באופן  כיום 
בעצמם. בו–בזמן נמשכו הקשרים עם חברות גדולות שהפנו 
לדיקנט הסטודנטים הצעות עבודה אטרקטיביות לסטודנטים 
לפלח האוכלוסייה המתאים  הועברו  ולבוגרים. הצעות אלה 
מקצוע  לבחירת  סדנאות  קוימו  השנה  אלקטרוני.  בדואר 

וסדנה לחיפוש עבודה.

שירות חדש: חידוש סיסמאות מקוון 
באמצעות מערכת לניהול סיסמאות 

ופרטים אישיים
חדשה  מתקדמת  מערכת  הקימה  הפתוחה  האוניברסיטה 
מסו"פ, המאפשרת  אישיים,  ופרטים  סיסמאות  לניהול 
אישיים.  פרטים  ולעדכן  סיסמאות  לחדש  לסטודנטים 
במערכת זו, כמו בכל מערכות האינטרנט המאובטחות של 
להזדהות  הסטודנטים  מתבקשים  הפתוחה,  האוניברסיטה 
מספר  משתמש,  שם  מזהים:  פרטים  שלושה  באמצעות 
למכתב  המצורפת  החדשה  מסו"פ  וסיסמת  תעודת זהות 

שנשלח אליהם. 

ספוטאית חותרת מצטיינת
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