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הסטודנטים

42,129 ראשון  לתואר  בקורסים  למדו  תשע"א   בשנת 
סטודנטים  3,837 עוד  בתש"ע.   43,118 לעומת   סטודנטים, 
11,959 בלבד.  סמינריוניות  לעבודות  השנה  רשומים   היו 
זו )28%( היו סטודנטים  מהסטודנטים לתואר ראשון בשנה 

חדשים.

)כולל סטודנטים   3,657 השנה  למדו  שני  תואר   לקראת 
 בלימודי השלמה(, לעומת 3,665 בתש"ע, ועוד 50 סטודנטים
 היו רשומים לעבודות סמינריוניות בלבד, 63 נרשמו לעבודות

 מסכמות ו־45 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  תכנית  לבחור  ראשון  לתואר  הסטודנט 
המוחלטים,  המספרים  בצד  להציג,  בחרנו  לכך  אי  בזמן. 
הלומדים  סטודנטים  לנתוני  להשוות  שיאפשרו  נתונים  גם 

תכנית מלאה לתואר )Full Time Equivalent = FTE(. החישוב 
מבוסס על מספר ההרשמות לקורסים בשנה נתונה, מחולק 
בפקטור המבטא את מספר ההרשמות השנתי שבאמצעותו 
שנים.  בשלוש  בוגר  לתואר  לימודים  לסיים  סטודנט  יכול 
במונחי FTE למדו באוניברסיטה הפתוחה בתשע"א 18,995 

סטודנטים לתואר ראשון )לעומת 19,656 בתש"ע(.

סיוע כלכלי ומלגות  
השנה חולקו 2,900 מלגות מסוגים שונים )גובה מלגה שלמה 
זהה לשכר לימוד של קורס אחד(. מתוכן 2,707 מלגות סיוע 
כלכלי והשאר מלגות למצטיינים ומלגות הצטיינות בספורט. 
חובה,  בשירות  לחיילים  מלגות   1,557 ניתנו השנה  כן  כמו 
100 מלגות למשרתים בשירות לאומי, 129 מלגות לחיילים 

משוחררים ו־13 מלגות למסיימי שירות לאומי. 

 23 סטודנטיות ו־23 סטודנטים )סך הכל 46( קיבלו תעודות
ומלגות סעדון,  חיים  ד"ר  הסטודנטים,  דיקן  של   הצטיינות 
 לימודים בשיעורים שונים, על הישגיהם בייצוג האוניברסיטה

 הפתוחה בתחרויות השנה.
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סטודנטים לתואר ראשון — 
מגוון אוכלוסיות ייחודיות

מספרהאוכלוסייה

3,627המגזר הערבי

489תלמידי תיכון

647חיילים בשירות חובה

278חרדים*

485בעלי צרכים מיוחדים

634תלמידי חו"ל

339אסירים

*  חרדים שמשתתפים בתכניות מיוחדות למגזר זה.

סטודנטים עם צרכים מיוחדים 
מיוחדים,  צרכים  עם  סטודנטים   485 למדו  תשע"א  בשנת 
ובכללם: 35 חירשים וכבדי שמיעה, 65 עיוורים וכבדי ראייה, 
80 עם לקויות מוטוריות ו־181 סטודנטים עם מחלות כרוניות 
שונות. סטודנטים אלה קיבלו התאמות בלימודים ותנאי בחינה 

מיוחדים, כמתבקש ממגבלותיהם.

 סיפורו של סטודנט עיוור: אריה ברנדר, המתגורר בחיפה,
 החל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה בסוף שנת 1997 לאחר
הטכניון. של  להנדסאים  הספר  בית  את  בהצטיינות   שסיים 
היה מחלה,  בשל  שנה   16 לפני  ראייתו  את  איבד   בטרם 
באורט למחשבים  מרצה  בסמ"ת,  תיכון  ספר  בבית   מורה 
 קריירה ומתרגל בבית ספר להנדסאים מבוגרים של הטכניון.
וחינוך בניהול  באו"פ  ראשון  תואר  בהצטיינות   אריה סיים 
לומד הוא  כיום  הוראה.  ושיטות  לימודים  תכניות   במגמת 

 בהצלחה רבה לתואר שני בחינוך במגמת מערכות למידה.

הכוון והשמה בעבודה
בשוק להשתלב  ולבוגריה  שלה  לסטודנטים  מסייעת   האו"פ 
משרות של  רחב  למגוון  חשיפה  באמצעות   התעסוקה, 
ובוגר לסטודנט  כסיוע  ארצית.  ובפריסה  שונים   בתחומים 
 בתהליך ההשתלבות בשוק התעסוקה מתפרסמות הצעות
לוחות על  עבודה,  הצעות  לחיפוש  חדשני  באתר   עבודה 
 המודעות במרכזי הלימוד ובאמצעות דיוור ישיר למייל האישי.

 פעולות נוספות להכוון והשמה בעבודה:

התקיים יריד תעסוקה וירטואלי בהשתתפות 40 חברות  	0

מהמובילות במשק. נבנה עבורו אתר אינטרנטי, שהוצעו 
בנקאות  ובהם:  תחומים  במגוון  משרות  כ־500  בו 
שיווק  אנוש,  משאבי  טכנולוגי,  תחום  תכנות,  ופיננסים, 

ומכירות, ניהול אדמיניסטרטיבי, שירות לקוחות. 
נערך מפגש תעסוקה בקמפוס ואדי ערה עבור סטודנטים  		0

ובוגרים מהמגזר הערבי. הוצעו בו מגוון משרות בתחומים 
עבודה.  לחפש  כיצד  שהדריכה  הרצאה  ונישאה  שונים, 
האירוע סוקר בהרחבה על ידי כתבים מעיתונים ערביים. 
למציאת  ומיומנויות  דרכים  שמקנה  סדנה  מתקיימת  		0

הסטודנטים  של  הייחודיים  למאפיינים  בהתאם  עבודה, 
שלנו. 

בשיתוף עם חברת כוח אדם התקיים יום עיון לסטודנטים  		0

בנושא: "משאבי אנוש בדרך לניהול". 

אגודת הסטודנטים 
אגודת הסטודנטים שיפרה ושדרגה את השירותים וההטבות 
במישור  הן  האקדמי  במישור  הן  הרווחה,  דמי  למשלמי 
הצרכני, והתאימה את סל השירותים לכל גוני האוכלוסייה, 
עם  בשיתוף  האגודה  ארגנה  השנה  ומהמרכז.  מהפריפריה 
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר־אילן את יום הסטודנט 
כן נמשכו  ישראלי". כמו  "לילה  הגדול בארץ, שעמד בסימן 
"הלפיד"  פרויקט  לפולין,  המסע  והפרויקטים:  הפעילויות 
למען ניצולי שואה, מרתונים לפני בחינות, מלגות בסך מאות 
בבתי  פעילות  למילואים",  "מצדיעים  פרויקט  שקלים,  אלפי 
אקדמי  סיוע  הארץ,  רחבי  בכל  חברתיים  פרויקטים  חולים, 
ארצית  פניות  מערכת  הקמת  וותיקים,  חדשים  לסטודנטים 
לכלל הסטודנטים, אירועי תרבות, הרצאות, סדנאות, מסיבות, 
לאור  הוצאה  בגופים שונים,  ימי התנדבות מרוכזים  טיולים, 
של מגזין האגודה אופס, חלוקת מתנות לרגל פתיחת שנה, 

פיתוח אתר האגודה, מועדון הדיבייט. 
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מיזמים חדשים
הסטודנטים  עבור  ליצור  נועד  המיזם  המתמחים:  מיזם 
מובילות  בחברות  מבוקשות  במשרות  להשתלב  הזדמנות 
ובכך לפעול להעלאת יוקרתו של התואר האקדמי שמעניקה 
הסטודנטים  של  יכולתם  את  משפר  הפרויקט  האו"פ. 

להתמודד עם שוק העבודה ודואג לעתידם. 

חברתיים,  למובילים  מלגות  מיזם  ישראל":  "בשביל  מיזם 
בין  הפגיש  המיזם  חברתי.  לאקטיביזם  עידוד  שמטרתו 
סטודנטים מכל הארץ, בכל הגילים, מכל הדתות ובעלי קשת 
ודיונים פוריים על החברה  ובכך אפשר מפגשים  של דעות 
בישראל. הוזמנו חברי כנסת ומרצים בכירים, והוא כלל ימי 
סיור והתנדבות בארגונים חברתיים לטובת הכרת המציאות 

בצורה הטובה ביותר גם ברמת השטח. 

ספורט באוניברסיטה הפתוחה
טניס נבחרות  השנה  הובילו  הבין־לאומיים  אס"א   במשחקי 
 שולחן את ההישגים הקבוצתיים של האו"פ: נבחרת הגברים
ונבחרת הנשים במקום שני.  זכתה השנה במקום הראשון, 
טניס בקיאקים,  אישיות  זהב  במדליות  זכו  האו"פ   ספורטאי 
 שולחן, ג'ודו, שחייה במים־פתוחים ובטניס־חופים. ספורטאינו
 זכו גם במדליות כסף וארד אישיות בטניס שולחן, קיאקים,

 ג'ודו, אתלטיקה קלה ודיבייט.

האוניברסיטה של  פנימיות  אליפויות  התקיימו  השנה   גם 
שולחן טניס  בשחמט,  ולעובדים  לסטודנטים   הפתוחה 
גם ונערך  בדיבייט  האו"פ  אליפות  נוספה  השנה   ובבאולינג. 
ארגן גם  האו"פ  של  הדיבייט  מועדון  לגברים.  טניס   טורניר 

ואירח תחרויות גדולות, אזורית וארצית.

מעורבות סטודנטים בקהילה
בית מדרש

בית מדרש פועל זו השנה החמישית באוניברסיטה הפתוחה 
היהודיים.  במקורות  וחברה  צדק  של  בסוגיות  ועוסק 
אלוהים, היחס  צלם  המדרש:  בבית  שעלו  הנושאים  בין 
וגבולותיה, אחריות  עצמית  לנשים, הגנה  לאחרים, היחס 
חברתי־כלכלי, חוק  צדק  וקיימות,  שמיטה  סביבתית, 
ועובדים  עובדים  זכויות  ויסקונסין,  תכנית  או  ההסדרים 
שקופים, שוויון בחינוך ובבריאות, חופש ביטוי ומצפון, חופש 
דת וחופש מדת, זכויות קבוצתיות ושאלת המדינה היהודית. 
חלק מהסטודנטים שהשתתפו בקורס בשנת תשע"א התנדבו 
במקביל לפעילות עיונית בארגונים שונים, ובתמורה לפעילות 

זו חולקו שתי מלגות למימוש עבור קורסים עתידיים.

מרינה לבקוביץ ודנה ממרייב, מקום שני וראשון במשחקי אס"א השנה בקיאק ימי, וביחד מקום ראשון בקיאק ימי לזוגות.
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מיזמי פר"ח, סחל"ב ואייסף
 במיזמי פר"ח )חונכות לתלמידי בתי ספר( וסחל"ב )תכניות
ארוך( לימודים  יום  המלמדים  וגנים  ספר  בבתי   העשרה 
 השתתפו השנה 1,042 סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה
לחונכים מתוכם  שלושה  בחרה  הארצית  פר"ח   והנהלת 
 מצטיינים. במיזם אייסף )הקרן הבין־לאומית לחינוך( השתתפו

 השנה 13 סטודנטים של האו"פ.

שירותים ממוחשבים לסטודנטים 
 השירות הווירטואלי לסטודנטים המשיך גם השנה להתרחב

ולהתגוון, ואף הוכנסו בו חידושים רבים. בין היתר:

המיועד חדש  אתר  עלה  חדשים:  לסטודנטים  חדש   אתר 
מאפשר והוא  הפתוחה,  באוניברסיטה  חדשים   לסטודנטים 
 להם להתמצא בצעדיהם הראשונים באוניברסיטה ולהכיר את

 עולם המושגים המקובל בה.

כל  יכול  הסלולרי  בפורטל  לסטודנטים:  סלולרי  פורטל 
סטודנט באוניברסיטה הפתוחה לצפות בלוח השנה האקדמי, 
על  להתעדכן  לקורסים,  ההרשמה  מצב  על  מידע  לקבל 
בעתיד  ופניות.  הודעות  ולקבל  תשלומים  ציונים,  מפגשים, 
סרטי  האו"פ,  של  דיגיטליים  ספרים  בו  להיכלל  מתוכננים 

הרצאות ומפגשי הנחיה בווידיאו.

פותחה בוגרים:  להיות  פוטנציאלים  סטודנטים   איתור 
 אפשרות להגשת בקשה לאישור זמני או קבוע לסיום התואר
 ישירות דרך מערכת שאילתא לסטודנטים העומדים לקראת

 סיום הדרישות לתואר.

החדש  השירות  לימוד:  קבוצת  או  לימוד  מרכז  שינוי 
לקבוצת  שלהם  השיבוץ  את  לשנות  לסטודנטים  מאפשר 

הלימוד בצורה מקוונת במערכת שאילתא. 

ערעור מקוון על ציון בחינה: שירות חדש מאפשר לסטודנט 
למלא טופס מקוון במערכת שאילתא עם פרטי ערעורו. 

אפשרות להזמנת סריקה של מחברת בחינה: שירות חדש 
להזמין  לסטודנטים  מאפשר  שאילתא  מערכת  באמצעות 
צילום מחברת הבחינה בדואר או קובץ ובו סריקת המחברת.

 הסדר חנייה עם אוניברסיטת תל־אביב: הושג הסדר חנייה
הלומדים סטודנטים  עבור  תל־אביב  אוניברסיטת   בחניוני 
המאפשר ממוחשב  מנגנון  נבנה  רמת־אביב.   בקמפוס 
 לסטודנטים אלה להצהיר שהם מעוניינים להצטרף להסדר
להעברת מנגנון  וכן  תל־אביב,  אוניברסיטת  בחניוני   החנייה 

 הנתונים לאוניברסיטת תל־אביב.


