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בשנת תש"ע למדו בקורסים לתואר ראשון 43,118 סטודנטים, 
לעומת 42,386 בתשס"ט. עוד 3,752 סטודנטים היו רשומים 
מהסטודנטים   12,503 בלבד.  סמינריוניות  לעבודות  השנה 

לתואר ראשון בשנה זו )29%( היו סטודנטים חדשים.

)כולל  סטודנטים   3,665 השנה  למדו  שני  תואר  לקראת 
בלימודי השלמה(, לעומת 3,274 בתשס"ט, ועוד 58 סטודנטים 
היו רשומים לעבודות סמינריוניות בלבד, 47 נרשמו לעבודות 

מסכמות ו־41 נוספים — לעבודות תזה. 

"סטודנט" באוניברסיטה הפתוחה הוא מי שלמד קורס אקדמי 
אחד לפחות בשנה מסוימת. סך כל הסטודנטים מתייחס אל 
מספר האנשים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה. בנתונים על 
יותר, נספר  הסטודנטים, סטודנט שנרשם לשני קורסים או 

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 לקורסים בשנה נתונה, מחולק בפקטור 
יכול  שבאמצעותו  השנתי  ההרשמות  מספר  את  המבטא 
בוגר בשלוש שנים. במונחי  לימודים לתואר  לסיים  סטודנט 

ם י ט נ ד ו ט ס ה

FTE למדו באוניברסיטה הפתוחה בתש"ע 19,656 סטודנטים 
לתואר ראשון )לעומת 18,884 בתשס"ט(.

תחרויות מתמטיקה בין־לאומיות 
לסטודנטים 

של  נוכחותם  בלטה  בתש"ע  גם   ,2008 מאז  שנה  כמדי 
הלאומיות  בנבחרות  הפתוחה  מהאוניברסיטה  סטודנטים 
שייצגו את ישראל בתחרויות בין־לאומיות במתמטיקה והגיעו 

להישגים נכבדים.

וליווה  האיגוד הישראלי למתמטיקה, שארגן את המשלחות 
לאולימפיאדה  הישראליים  הנציגים  ששת  את  בחר  אותן, 
ואת   ,SEEMOUS למתמטיקה  לסטודנטים  הבין־לאומית 
לסטודנטים הבין־לאומית  המתמטיקה  לתחרות  השבעה 
IMC על סמך בחינות מיון שהתקיימו בכל האוניברסיטאות 
בארץ. בכל אחת משתי המשלחות השתתפו שני סטודנטים 

למתמטיקה מהאוניברסיטה הפתוחה.

שני תלמידי האוניברסיטה הפתוחה שהתחרו ב־IMC קיבלו 
למקומות  הגיעו   SEEMOUSב־ שהתחרו  השניים  שני.  פרס 
המתחרים,  כלל  של  הבין־לאומי  בדירוג  והשלישי  הראשון 

ושניהם זכו במדליות זהב. 
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ספורט באוניברסיטה הפתוחה
הובילו  שולחן  בטניס  הגברים  ונבחרת  השחמט  נבחרות 
במקום  וזכו  האו"פ,  של  הקבוצתיים  ההישגים  את  השנה 
השני במשחקי אס"א הבין־לאומיים. נבחרת הנשים בכדורסל 
ונבחרת הגברים בטניס זכו במקום השלישי במשחקים אלה.

אישיים,  ענפים  ספורטאי האו"פ השתתפו במגוון רחב של 
ובכמה מהם זכו במדליות: בטניס שולחן, בג'ודו, בקיאקים, 

בשחמט ובאתלטיקה קלה. 

במקום  דורגנו  השנה  הבין־לאומיים  אס"א  משחקי  בסיכום 
הנשים,  בתחרויות  ה־8  במקום  הגברים,  בתחרויות  ה־15 
להשכלה  מוסדות   26 מבין  הכללי,  בדירוג  ה־12  ובמקום 

גבוהה מהארץ.

גם השנה התקיימו אליפויות פנימיות של האו"פ לסטודנטים 
ולעובדים, בשחמט, בטניס שולחן ולראשונה גם בבאולינג.

סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה הוביל את נבחרת ישראל 
לזכייה במקום השלישי באליפות העולם לסטודנטים בברידג', 

שהתקיימה בטייוואן.

אגודת הסטודנטים
את  לבסס  הסטודנטים  עמותת  המשיכה  השנה  במהלך 
מעמדה ואת יכולותיה הארגוניות. היא בנתה אתר אינטרנט 
בעלי  מינתה  הכספי,  מצבה  את  ביססה  לסטודנטים,  חדש 
תפקידים חיצוניים לסיוע בניהול האגודה )למשל, מנהלנית(, 
הכינה תוכנית עבודה ותקציב, פרסמה ארבעה גיליונות של 
עיתונה אופס וקיימה קשר עם סטודנטים. העמותה אף קיימה 
פתיחת  סמסטר,  פתיחת  אירועי  ובהן  מיוחדות  פעילויות 
מועדון ויכוח )debate club(, מסע לפולין וטקס הצדעה לחיילי 

מילואים שבו חולקו להם מלגות. 

בשלהי סמסטר האביב התקיימו בחירות למועצת האגודה, 
בהשתתפות 1,629 סטודנטים,  שהם  6.8% מקרב 25,053 
חברי האגודה בעלי זכות הבחירה. נבחרו 39 נציגים למועצה 

החדשה, וזו בחרה בעלי תפקידים שונים. 

סיוע כלכלי ומלגות 
השנה חולקו 3,118 מלגות מסוגים שונים )גובה מלגה שלמה 
זהה לשכר לימוד של קורס אחד(. מתוכן 2,925 מלגות סיוע 
כלכלי והשאר מלגות למצטיינים בלימודים ומלגות למצטיינים 
חובה  בשירות  לחיילים  מלגות  ניתנו  כן  כמו  בספורט. 

ולמשרתים בשירות לאומי, וכן לחיילים משוחררים ומסיימי 
שירות לאומי: 2,213 מלגות לחייל/ת בשיעור 10% משכר 

הלימוד ועוד 632 מלגות לחייל/ת לוחמ/ת בשיעור 50%. 

מיזם התח"ל: סטודנטים ותיקים 
מסייעים לסטודנטים חדשים 

בסמסטר  חדשים,  לסטודנטים  מוצעת  הקורסים  מן  בכמה 
מצטיינים.  סטודנטים  של  חונכות  ללימודיהם,  הראשון 

החונכים נבחרו בקפידה ועברו תהליך הכשרה קצר. 

השנה פעל מיזם התח"ל בקורסים "מבוא למיקרו כלכלה", 
"מבוא  א'",  החברה  מדעי  לתלמידי  לסטטיסטיקה  "מבוא 
לפסיכולוגיה" ו"מבוא למדעי המחשב ושפת Java". והשתתפו 

בו 117 חונכים ו־218 חניכים.

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

מעורבות חברתית. להלן הבולטים שבהם. 

 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 

והתנסויותיהם. עד כה השתתף במיזם מחזור אחד.

מיזמי פר"ח, סחל"ב ואייסף
במיזם פר"ח )חונכות לתלמידי בתי ספר( השתתפו השנה 
980 סטודנטים ובמיזם סחל"ב )תוכניות העשרה בבתי ספר 
שחנכו  סטודנטים   63 ארוך(  לימודים  יום  המלמדים  וגנים 
יסודיים בכל רחבי הארץ, אם במתכונת  תלמידי בתי ספר 

קבוצתית או כחונכות אישית.

לחינוך( השתתפו השנה  הבין־לאומית  )הקרן  אייסף  במיזם 
הלומדים  ו־2  ראשון  לתואר  סטודנטים   16 סטודנטים:   18
לתואר שני. הפעילות באייסף מחולקת לשני חלקים, חלק 
הכולל  עיוני  וחלק  פר"ח,  במסגרת  חברתית  מעורבות  של 

סדנת מנהיגות חברתית לאורך כל השנה האקדמית.
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סטודנטים עם צרכים מיוחדים 
עם  סטודנטים   374 הפתוחה  באוניברסיטה  למדו  בתש"ע 
יותר ממגבלה אחת(: 36 חרשים  )לחלקם  צרכים מיוחדים 
לקויות  עם   53 ראייה,  וכבדי  עיוורים   59 שמיעה,  וכבדי 
מוטוריות, 45 עם נכות כללית, 13 פגועי ראש, 52 עם בעיות 
אלה  סטודנטים  שונות.  כרוניות  מחלות  עם  ו־118  נפשיות 
מיוחדים, כמתבקש  בחינה  ותנאי  בלימודים  קיבלו התאמות 

ממגבלותיהם.

סטודנטים לתואר ראשון — מגוון 
אוכלוסיות ייחודיות 

מספרהאוכלוסייה

3,206המגזר הערבי

530תלמידי תיכון

847חיילים בשירות חובה

223חרדים*

374בעלי צרכים מיוחדים

617תלמידי חו"ל 

311אסירים

חרדים שמשתתפים בתוכניות מיוחדות למגזר זה.   *

הכוון והשמה בעבודה 
בשוק  להשתלב  ולבוגריה  שלה  לסטודנטים  מסייעת  האו"פ 
התעסוקה, וזאת — באמצעות חשיפה למגוון רחב של משרות 
ובפריסה ארצית. השנה הוצעו לסטודנטים  בתחומים שונים 
ולבוגרים כ־2,100 משרות שפורסמו באתר למשרות פנויות 
באמצעות  הוגשו  מועמדויות   6,000 מעל  האו"פ.  שהקימה 

האתר ישירות לחברות המפרסמות. 

כמו כן התקיימו שני ירידי תעסוקה. האחד היה וירטואלי — 
כיאה לאוניברסיטה המובילה בעשיית שימוש בטכנולוגיה — 
והשתתפו בו 25 חברות מהמובילות במשק מאזורים שונים 
בארץ. נבנה עבורו אתר באינטרנט, שסיפק מידע על החברות 
תחומים  במגוון  משרות  כ־700  בו  הוצעו  המשתתפות. 
משאבי  טכנולוגי,  תחום  תכנות,  ופיננסים,  בנקאות  ובהם: 
אנוש, שיווק ומכירות, ניהול אדמיניסטרטיבי, שירות לקוחות. 
הגשת המועמדות התבצעה דרך אתר היריד. למשתתפיו גם 
ניתנה אפשרות להשתתף בפורום ולהיעזר בֵעצות וכתבות 
לראיון  חיים, הכנה  קורות  כגון: תעסוקה, כתיבת  בנושאים 

עבודה ועוד. 

היריד האחר התקיים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, 
בשיתוף העירייה ושירות התעסוקה הארצי, והוא נועד בעיקר 
השרון.  מאזור  ולאקדמאים  היי־טק  למפוטרי  מענה  לתת 
ביריד השתתפו 23 חברות שהציעו משרות במגוון תחומים 

והתקיימו הרצאות העשרה. 

שירותים ממוחשבים לסטודנטים 
השירות הווירטואלי לסטודנטים המשיך גם השנה להתרחב 

ולהתגוון, ואף הוכנסו בו חידושים רבים. בין היתר:

הצגת פריסת מרכזי בחינה של האוניברסיטה הפתוחה  0
ומועדי הבחינות לפי קורסים באתר הבית: אתר הבית 
מציג עתה את פריסת מרכזי הבחינה של האוניברסיטה 
הפתוחה בערים המרכזיות ואת מועדי הבחינה. כמו כן 
מועדי  חתך  ולפי  קורס  של  חתך  לפי  מידע  בו  מוצע 

בחינה לסמסטר מבוקש. 

ב"שאילתא":  0 לסטודנטים  מיוחדים  בחינה  תנאי  הצגת 
הוכנסו שינויים במערכת, כך שכל המידע העדכני בנקודת 
במערכת  מלאה  בנראות  לסטודנט  מוצג  נתונה  זמן 

"שאילתא".

נתונים על הסטודנטים ראו בעמודים 65-62 )נספחים ב ו־ג(.


