
24

ירת אקדמית"  "סי
וללוחמות יחודית ללוחמים  י תוכנית לימודים 

חזונו של נשיא המדינה, שמעון פרס, להקדים ולהעניק לצעירים בחברה ישראלית השכלה אקדמית עוד במהלך שירותם 
הצבאי כדי לתרום לשגשוג החברה, הביא לגיבוש תוכנית לימודים אקדמית ייחודית. התוכנית, המכונה "סיירת אקדמית", יוחדה 
ללוחמים וללוחמות העומדים לפני סיום שירותם הצבאי. מטרת התוכנית לאפשר לחיילים להתחיל את חייהם האזרחיים 
לאחר השירות הצבאי כשהם מצוידים בהישגים אקדמיים מוכחים, ולהמשיך ברציפות ללימודים לתואר אקדמי בתחומי הנדסה 

שונים ובמדעי המחשב.

האוניברסיטה הפתוחה היא המוסד האקדמי היחיד בארץ שיכול להירתם למשימה זו, בשל מאפייניה הייחודיים: קבלה פתוחה 
וגמישות במקום הלימודים ובבניית תוכנית לימודים, לצד רמה אקדמית גבוהה. נבנה מסלול לימודים מיוחד לחיילי התוכנית, 

במטרה לאפשר להם ללמוד בקצב מואץ ואינטנסיבי קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה. 

לפני בוגרי התוכנית עומדות כמה אפשרויות להמשך הלימודים:

להמשיך ללמוד לתואר באוניברסיטה הפתוחה, באחד המסלולים המתאימים לקורסים שלמדו בתוכנית המיוחדת.   0

לעבור דרך מסלול של אפיק מעבר לאוניברסיטה אחרת, ולהמשיך ללמוד לתואר באחד ממסלולי הלימודים המתאימים   0

בהנדסה או במדעי המחשב. 
להשלים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים הנדרשים כדי לעבור באפיק מעבר למסלול אחר באוניברסיטה אחרת.  0

 43 הביטחון.  ומשרד  צה"ל  האוניברסיטה הפתוחה,  הנשיא,  בית  לה  ושותפים   ,2010 באפריל  לדרך  יצאה  פיילוט  תוכנית 
לוחמים ו־5 לוחמות החלו ללמוד בתנאי פנימייה במתקן צבאי. מערך הייעוץ האקדמי של האו"פ ליווה את הלומדים בכל 
תקופת לימודיהם בתוכנית, וכן ניתנה להם תמיכה לימודית באמצעות מתרגלים שצה"ל גייס למשימה. את הלימודים מימנו 

האוניברסיטה הפתוחה, משרד הביטחון וקרן לב"י. 

מרבית משתתפי התוכנית סיימו אותה בהצלחה. חלקם עומדים בתנאי אפיקי המעבר, ואחרים סיימו קורסים אחדים, שיוכרו 
להם בהמשך לימודיהם לתואר במוסדות אחרים. משתתפים ספורים המשיכו את הלימודים לתואר כבר בשנת הלימודים 
חשובה  התנסות  עבורם  הייתה  התוכנית  כי  וחשו  שקיבלו,  ומהתמיכה  מהלימודים  רצון  שביעות  הביעו  החיילים  תשע"א. 

בלימודים אקדמיים.

בבית הנשיא התקיים אירוע חגיגי לרגל השקת תוכנית "הסיירת האקדמית". בתמונה נראים חיילים הלומדים בתוכנית עם )מימין לשמאל(: שר החינוך 
גדעון סער, נשיא המדינה שמעון פרס, נשיאת האו"פ פרופ' חגית מסר-ירון, שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי.


