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הסטודנטים

בתשס"ט למדו בקורסים לתואר ראשון 42,386 סטודנטים, 
לעומת 41,371 בתשס"ח. עוד 3,367 סטודנטים היו רשומים 

השנה לעבודות סמינריוניות בלבד.

)כולל  סטודנטים   3,274 השנה  למדו  שני  תואר  לקראת 
בלימודי השלמה(, לעומת 3,051 בתשס"ח, ועוד 78 סטודנטים 
היו רשומים לעבודות סמינריוניות בלבד, 53 נרשמו לעבודות 

מסכמות ו–53 נוספים — לעבודות תיזה. 

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 השוואה לנתוני סטודנטים הלומדים תוכנית 
מלאה לתואר )Full Time Equivalent = FTE(. החישוב מבוסס 
על מספר ההרשמות בשנה נתונה, מחולק בפקטור המבטא 
את מספר ההרשמות השנתי שבאמצעותו היה יכול סטודנט 
לסיים לימודים לתואר בוגר בשלוש שנים. במונחי FTE למדו 

באוניברסיטה הפתוחה בתשס"ט 18,884 סטודנטים לתואר 
ראשון )לעומת 18,554 בתשס"ח(.

הצלחה לתלמידי האו"פ בתחרות 
בין–לאומית למתמטיקה 

שני סטודנטים למתמטיקה הלומדים באוניברסיטה הפתוחה 
נבחרו להשתתף בנבחרת הישראלית לתחרות הבין–לאומית 
 International Mathematical Competition for University(  IMC

Students( שהתקיימה השנה בהונגריה, וזכו בפרסים.

ספורט באוניברסיטה הפתוחה 
ספורטאינו השתתפו השנה בתחרויות רבות במגוון רחב של 
לימודים בשיעורים  קיבלו מלגות  והמצטיינים שבהם  ענפים 
זכו  ובכדורעף–חופים  שולחן  בטניס  הגברים  נבחרות  שונים. 
במקום הראשון במשחקי אס"א שהתקיימו באילת. נבחרת 
שכלל  במיוחד  חזק  בהרכב  השני,  במקום  זכתה  השחמט 
זכתה במקום  נבחרת הנשים בכדורסל  רב–אמן.  גם הפעם 
השני במשחקי אס"א באילת, וחלקה מקומות 4-3 במשחקי 
וטניס  טייקוונדו, שחמט  בטניס שולחן,  הבין–לאומיים.  אס"א 

זכו ספורטאי האו"פ למדליות אישיות.

גם השנה התקיימו אליפויות פנימיות של האו"פ לסטודנטים 
ולעובדים, בשחמט, טניס שולחן ומכשירי חתירה.

שלושה סטודנטים של האו"פ ייצגו את ישראל הקיץ במשחקי 
האוניברסיאדה שהתקיימו בבלגרד, סרביה.

סיוע כלכלי ומלגות  
בשנת 2009 חולקו 3,283.4 מלגות מסוגים שונים )גובה מלגה 
 2,026.1 מתוכן  אחד(.  קורס  של  לשכר–לימוד  זהה  שלמה 
מלגות סיוע כלכלי והשאר מלגות למצטיינים, מלגות הצטיינות 
ומלגות חונכות. כמו כן  בספורט, מלגות התנדבות בקהילה 
בשירות  ולמשרתים  חובה  בשירות  לחיילים  מלגות  ניתנו 
לאומי, וכן לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי: 2,340 
מלגות בשיעור 10 אחוזים משכר הלימוד ו–404 הנחות–לוחם 

בשיעור 50 אחוזים.

שירותים ממוחשבים לסטודנטים
ולהתגוון,  הווירטואלי לסטודנטים ממשיך להתרחב  השירות 

ובין היתר הוכנסו החידושים האלה:

קורס,  לכל  ייחודי  מסמך  שהיא   — הקורס  חוברת   0
על  מפורט  מידע  מספק  בקורס,  הלמידה  את  המארגן 

מה  ומסביר  המומלצת  הלימוד  דרך  ועל  הקורס  תוכני 
הדרישות הייחודיות בקורס — הופקה השנה בקורסים 
רבים במהדורה דיגיטלית בלבד שהייתה נגישה באתר–
הבית של הקורס ובמערכת הממוחשבת שאילת"א. עם 
זאת, סטודנטים שרצו לקבל עותק מודפס יכלו להזמין 

זאת.
לסדנאות  ממוחשבת  הרשמה  התבצעה  חלוץ  בניסוי   0

לכתיבת עבודה סמינריונית.

מעורבות סטודנטים בקהילה
של  שונים  במיזמים  חלק  לוקחים  האו"פ  של  סטודנטים 

מעורבות חברתית. להלן הבולטים שבהם.

מיזמי פר"ח, סחל"ב ואייסף
האו"פ  של  סטודנטים   1,024 בפר"ח  חנכו  תשס"ט  בשנת 
תעודת  קיבלו  סטודנטים   7 סטודנטים.   37  — ובסחל"ב 
הצטיינות על פעילות בפר"ח בתשס"ח והאו"פ העניקה לכל 
סטודנט   בקורס.  לימוד  שכר  חצי  בגובה  מלגה  מהם  אחד 
אחד היה מצטיין ארצי. בקרן אייסף — הקרן הבין–לאומית 
לחינוך — חברים 25 סטודנטים של האו"פ, מתוכם שניים 
הלומדים לתואר שני. אחת הסטודנטיות זכתה למלגה נוספת 

מאייסף במחוז המרכז על הצטיינות חברתית ואקדמית. 
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האו"פ מושתתת על הוראה מרחוק. בהיבט של חברת הסטודנטים משמעות הדבר שזו אינה אוניברסיטת קמפוס, ולכן הקשר 
בין הסטודנטים רופף, ולא מתפתחים חיים חברתיים סטודנטיאליים כמקובל באוניברסיטאות ישראליות אחרות. 

במהלך שלושת העשורים מאז הקמת האו"פ לא התקיים בה גוף ייצוגי של ציבור הסטודנטים. ניצניה של אגודה החלו לפרוח 
רק בשנת 2005, כאשר קבוצה של סטודנטים החלה להתאגד בניסיון להקים אגודה עצמאית. בשנת 2007 התקיימו לראשונה, 
בחסות האוניברסיטה, בחירות אינטרנטיות ל"מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה". למרות החדשנות הטכנולוגית 
הרבה )היו אלו הבחירות האינטרנטיות הראשונות לאגודת סטודנטים בארץ(, מספר המצביעים לא עמד במינימום הנדרש, ועל 

כן לא הייתה כל משמעות מעשית לבחירות.

התהליך הומרץ לאחר שבחודש מאי באותה שנה נחקק "חוק זכויות הסטודנט", שמטרתו, כנאמר בו, "לקבוע עקרונות לזכויות 
האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל 
לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה." החוק מקנה לסטודנטים את החופש להתארגן וקובע כי "מוסד יאפשר 

לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד". 

הצורך בהקמת גוף יציג לציבור הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה קיבל אפוא תוקף חוקי, והנהלת האו"פ החליטה לקיים 
מערכת בחירות נוספת. במאי 2008 נערכו שוב בחירות ל"מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה". נבחרו נציגים 
והמועצה החלה לפעול. במאי 2009 הכיר רשם העמותות בהתארגנות הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה כעמותה שקיבלה 
מועצת  של  לישיבה  הוזמנה  הסטודנטים  מועצת  הפתוחה".  האוניברסיטה  של  החדשה  הסטודנטים  "עמותת  השם:  את 

האוניברסיטה הפתוחה, ובו הציגה את נציגיה, את פעילותה עד לאותו רגע וכן את תוכניותיה לעתיד.

אגודת הסטודנטים של האו"פ, כאגודה חדשה, החליטה לנסות לנפץ את התדמית של ארגוני סטודנטים הנאבקים רק על 
שכר לימוד ופועלים להפקת מסיבות וכיו"ב. האגודה הצהירה על כוונתה להניף את דגל המעורבות והשינוי החברתי כחלק 
מרכזי של העשייה השוטפת שלה. פעולתה מּונעת מתפיסת כוחם של 45,000 סטודנטים מהמרכז והפריפריה — שהם 
המנהיגות העכשווית והעתידית של החברה הישראלית בכל תחומי העשייה )כגון כלכלה, חינוך, צבא( — לשם שינוי חברתי 
אמיתי ושיפור פני החברה הישראלית על שלל בעיותיה. ברוח זו נבנה תקציב המועצה ונעשו פעולות במגוון רחב של מיזמים 

ומאבקים חברתיים, המופעלים בשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים אחרים. 

מבנה מועצת הסטודנטים
מועצת הסטודנטים היא הגוף הנבחר של האגודה והחלטותיה מחייבות את כלל מוסדות האגודה. היא מונה 39 חברים, 
הנבחרים על בסיס גיאוגרפי )כל נבחר מייצג מרכז לימוד או שני מרכזים קטנים סמוכים(. בראש המועצה עומדת נשיאות 
המועצה — נשיא המועצה ושני סגניו הנבחרים מקרב חברי המועצה. תפקיד נשיאות המועצה הוא לנהל את פעילות המועצה 

ולפקח עליה באמצעות קיום ותיעוד של ישיבות המועצה וכן קיום ותיעוד של ישיבות הוועדות.

המועצה בוחרת שבעה מחבריה לוועד האגודה. למעט יו"ר הוועד, אחראי כל אחד מהחברים על תחום מסוים: סגן היו"ר 
מסייע בנושאי לוגיסטיקה והאחרים אחראים על מחלקות שונות )קשרי חוץ ומעורבות חברתית, סיוע כלכלי ומלגות, עניינים 
ורווחת הסטודנט, הסברה ותקשורת(. הוועד הוא הזרוע המבצעת את החלטות המועצה, המנהלת את  אקדמיים, תרבות 

פעילות האגודה ברמה היומיומית.

של  לבעיות  קשבת"  "אוזן  ומשמשים  הלימוד  במרכזי  לאגודה  סטודנטים  פניות  של  כרכזים  מכהנים  המועצה  חברי  יתר 
האגודה,  של  המכרזים  ובוועדת  המועצה  של  הכספים  בוועדות  גם  משמשים  מועצה  חברי  מרכזים.  באותם  סטודנטים 

האחראיות על בקרה תקציבית ועל העסקת עובדים באגודה, בהתאמה.

המועצה מעסיקה גזבר )סטודנט מתקדם בחשבונאות( האחראי על הניהול הכספי התקין של האגודה, וכן מבקר ואף יועץ 
משפטי המסייע בנושאים משפטיים )שניהם אנשי מקצוע חיצוניים, שכן אין לימודי משפטים באוניברסיטה הפתוחה(. תפקידה 
של ועדת הביקורת של המועצה, המורכבת כולה מסטודנטים שאינם חברי המועצה, לבצע ביקורות שוטפות על פעילות 

המחלקות השונות באגודה ולשמש כתובת לכל טענה וקובלנה נגד פעילות האגודה. 

זרקור על אגודת הסטודנטים של האו"פ

פרויקט סל"ה: סטודנטים למען הקהילה 
מיזם סל"ה פועל בשיתוף פעולה עם בית החולים לוינשטיין 
ברעננה, שהוא מרכז לשיקום. סטודנטים לפסיכולוגיה מלווים 
המשתחררים  מבוגרים  של  לקהילה  החזרה  תהליך  את 
לשגרת  בחזרתם  ולמשפחותיהם  להם  ומסייעים  מאשפוז 
חיים עצמאית. החונכים משתתפים גם במפגשים קבוצתיים 
בפרטי  מתעדכנים  הם  שבהם  הרפואי,  הצוות  עם  מונחים 
חוויותיהם  על  ומדברים  המשתקמים  של  ההתקדמות 
 7 ובו  אחד  מחזור  במיזם  השתתף  כה  עד  והתנסויותיהם. 

סטודנטים.    

תא האוניברסיטה הפתוחה 
של "מגמה ירוקה" 

תא האוניברסיטה הפתוחה של "מגמה ירוקה", המורכב כולו 
מסטודנטים, המשיך בפעולתו במטרה להגביר את המודעות 
בקרב הסטודנטים לנושאי איכות הסביבה ושמירתה. נערכו 
מסעות הסברה, בין היתר בנושאי תחבורה ציבורית אזורית 
פעילויות,  על  מידע  ובו  בלוג  ונפתח  הרחצה,  חופי  וניקיון 

אירועים ותוכניות. 

רו"ח יצחק שמר, בעצמו בוגר האו"פ וחבר באגודת הידידים, תורם מדי שנה מלגות לזכר הוריו.

נתונים על הסטודנטים ועל ההרשמות ראו בעמודים 59-57 )נספח ב(




