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סטודנטים

בשנת תשע“ז למדו בקורסים לתואר ראשון 144,191  סטודנטים )כולל כותבי עבודות סמינריוניות בלבד(. 12,514 מהסטודנטים 
לתואר ראשון בשנה זו )28%( היו סטודנטים חדשים )לנתונים על סטודנטים לתואר ראשון ראו נספח א(.

לקראת תואר שני למדו השנה 22,682 סטודנטים )כולל כותבי תזה או עבודות מסכמות בלבד(. עוד 697 סטודנטים למדו 
קורסים במסגרת לימודי השלמה )לנתונים על סטודנטים לתואר שני ראו נספח ג(.

שיטת הלימודים באו“פ אינה מחייבת את הסטודנט לתואר ראשון לבחור תכנית מובנית התחומה בזמן. לפיכך הוחלט להציג, 
 Full Time = FTE( בצד המספרים המוחלטים, גם נתונים שיאפשרו להשוות לנתוני סטודנטים הלומדים תכנית מלאה לתואר
Equivalent(. החישוב מבוסס על מספר ההרשמות לקורסים בשנה נתונה, והוא מחולק בפקטור המבטא את מספר ההרשמות 
השנתי שבאמצעותו סטודנט יכול לסיים לימודים לתואר בוגר בארבע שנים. במונחי FTE למדו באוניברסיטה הפתוחה בתשע“ז 

23,535 סטודנטים לתואר ראשון )לעומת 24,546 בתשע“ו(. 

הצטיינות בלימודים
בטקס שהתקיים בתשע"ז מנתה הרשימה של מצטייני נשיא שלמדו בשנת תשע"ו 215 סטודנטים )מהם 33 שלמדו לתואר 
שני(, והרשימה של מצטייני דיקן הלימודים מנתה 805 סטודנטים )מהם 178 שלמדו לתואר שני(. שיעורם של מצטייני נשיא 

היה 0.5% מכלל הסטודנטים באו"פ, ושיעורם של מצטייני דיקן מכלל הסטודנטים היה 1.9%.

סטודנטים באו"פ נרשמים מדי סמסטר לקורסים בודדים )ולא לשנה אקדמית או לתכנית לימודים(. בשלבים מתקדמים של הלימודים סטודנטים   1
כותבים עבודות סמינריוניות, עבודות תזה או עבודות גמר. 

בשנים קודמות, מספר הסטודנטים הלומדים באו"פ בשנה נתונה התבסס על סטודנטים שהיו רשומים באותה שנה אקדמית לקורסים, ולא נכללו בו   
סטודנטים שבאותה שנה כתבו עבודות סמינריונות בלבד, מבלי להיות רשומים לקורס. 

החל משנת הלימודים תשע"ז, נכללים במניין הסטודנטים בשנה נתונה גם סטודנטים כותבי עבודות אקדמיות שלא היו רשומים לקורס באותה שנה.  
בעבר כלל מספר הסטודנטים לתואר שני באו"פ גם סטודנטים שלמדו לימודי השלמה לתואר שני.  2

החל משנת הלימודים תשע"ז נכללים במניין הסטודנטים לתואר שני בשנה נתונה אך ורק סטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ורשומים לקורסי   
התכנית או כותבים בה עבודה אקדמית.

קבוצות אוכלוסייה ייחודיות 
)תואר ראשון(

מספר סטודנטיםאוכלוסייה
6,656דוברי ערבית
1,243תלמידי תיכון

694חיילים בשירות חובה
1,432חרדים*

816בעלי צרכים מיוחדים
706תלמידי חו"ל

46אסירים

* על פי נתוני הלמ"ס.
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סטודנטים עם מוגבלות
מוגבלות.  עם  סטודנטים   861 באו"פ  למדו  תשע"ז  בשנת 
סטודנטים   82 בשמיעה,  מוגבלות  עם  סטודנטים   51 מהם 
עם מוגבלות בראייה, 244 עם מגבלות פיזיות או מוטוריות, 
פגועי  ו־129  כרוניות  ממחלות  הסובלים  סטודנטים   372
נפש )לחלק מהסטודנטים יש יותר ממוגבלות אחת(. חומרי 
הלימוד הונגשו עבורם, נעשו התאמות במרכזי הלימוד שבהם 

למדו והם קיבלו תנאי בחינה מותאמים.

סטודנטים עם לקויות למידה
משנת  החל  באו"פ,  שנעשו  ארגוניים  שינויים  בעקבות 
הלימודים הנוכחית היחידה ללקויות למידה פועלת במסגרת 

דיקנט הסטודנטים. 

המטופלים  סטודנטים   2,628 באו"פ  למדו  תשע"ז  בשנת 
התקבלו  זו  בשנה  למידה.  לקויות  עם  לסטודנטים  ביחידה 

1,150 פניות חדשות, ומהן הוכרו 766 סטודנטים. 

לקויות  עם  סטודנטים  לטובת  שירותים  מגוון  קיים  ביחידה 
ועד  ובדיקתם  לאבחונים  ההמלצות  משלב  החל  למידה, 
התאמה של דרכי סיוע. הסיוע כולל ייעוץ ייחודי וליווי אישי 
להעצמת הסטודנט ויכולותיו בלמידה אקדמית, בעיקר במצבי 
משבר. כמו כן הוא כולל טיפול במקרים של קשיים אישיים 
מורכבים, מעקב אחר סטודנטים מתקשים ומציאת פתרונות 
יצירתיים שיאפשרו להם לקבל מענה הולם. במסגרת הליווי 
ניתנים לסטודנטים הדרכה בלמידה אישית או קבוצתית; ליווי 
התאמה,  זרה;  כשפה  אנגלית  קורסי  בלמידת  פרטני  וסיוע 
של  דינמי  ותהליך  מסייעת  טכנולוגיה  בנושא  והדרכה  ייעוץ 
התקיימה  ג2017  בסמסטר  ויישומן.  בבחינות  התאמות 

לראשונה סדנה לטיפול בחרדת מבחנים.

כמו כן במסגרת היחידה פועל מרכז לאבחון לקויות למידה 
הארצי  המרכז  )בחינות  מת"ל  בחינות  על  המבוסס  )מל"ל( 
לבחינות ולהערכה לאבחון לקויות למידה(. בשנת הלימודים 

תשע"ז אובחנו במרכז 250 פונים.  

סטודנטיות בהיריון ולאחר לידה
בהתאם לחוק זכויות הסטודנט ולנוהל המל"ג בנושא קיבלו 
1,206 סטודנטיות התאמות מסיבות של היריון ולידה, הנקה, 

טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.    

נגישות מתקני הלימוד באוניברסיטה הפתוחה 
שנים  מזה  מקדם  הסטודנטים  בדיקנט  הנגישות  מדור 
והבינוי.  בתחומי התשתיות  מגוונות  הנגשה  פעילויות  רבות 

בעקבותיו  שהותקנו  ולתקנות  זכויות  שוויון  לחוק  בהתאם 
האו"פ נדרשת לקיים את לימודיה ושירותיה במרכזי לימוד 
האו"פ  מנכ"ל  הקים  כך  לשם  בלבד.  נגישות  אישור  בעלי 
החוק  של  ההיבטים  בכלל  לטפל  שתפקידו  נגישות  פורום 
כדי לאפשר לאו"פ לעמוד בדרישות החוק עד ה־1 בנובמבר 

 .2017

רבים  לימוד  למרכזי  נגישות  אישורי  התקבלו  בתשע"ז 
בטקסים   - נוספות  הנגשה  פעילויות  ונעשו  באוניברסיטה, 
שחלק  כיוון  ובקמפוסים.  הלימוד  בכיתות  האו"פ,  ובאירועי 
תשתיות  מבנים,  מתו"ס -  לנגישות  נוגע  הנגישות  מנושא 
וסביבה, מחלקת מרכזי לימוד בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים 
בנושא במרכזי הלימוד של האו"פ, שבהם האו"פ  מטפלים 
חמישה  פורסמו  כן  כמו  למקום.  נגישות  באישור  מחויבת 
גיליונות נגישאו"פ - מידעון תקופתי בנושאי נגישות המופץ 

לכלל עובדי האוניברסיטה הפתוחה.

קידום יוצאי אתיופיה באוניברסיטה הפתוחה
במסגרת תכנית הסיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי מוענקים 
ליווי ותמיכה אקדמיים וחברתיים לסטודנטים יוצאי אתיופיה 
הפתוחה.  האוניברסיטה  של  הייחודיים  מאפייניה  ניצול  תוך 
ואישיות  אקדמיות  מיומנויות  בחיזוק  מתמקדת  התכנית 
ובעידוד ההתמדה בלימודים. בשנת תשע"ז השתתפו בתכנית 
כ־250 סטודנטים יוצאי אתיופיה. שתי בוגרות ראשונות של 
וקיבלו תואר ראשון בטקסים  התכנית סיימו את הלימודים 

 שנערכו במאי 2017.
השנה ציינה האוניברסיטה הפתוחה לראשונה את יום הזיכרון 
לעולי אתיופיה שנספו במסע לישראל בטקס רשמי בנוכחות 

כ־300 סטודנטים, עובדים ואורחים.

תכנית לקידום שילוב חרדים 
באוניברסיטה הפתוחה 

לקידום  מקיפה  תכנית  הושקה  תשע"ז  הלימודים  בשנת 
היא  זו  תכנית  הפתוחה.  באוניברסיטה  חרדים  של  שילובם 
האוניברסיטה  של  המרכזי  ייעודה  למימוש  נוסף  אמצעי 
אוניברסיטאית  ברמה  גבוהה  השכלה  הנגשת   - הפתוחה 
של  המרכזיים  יעדיה  האפשר.  ככל  רחבות  לאוכלוסיות 
התכנית הם העלאת המודעות בקרב המגזר החרדי ללימודים 
באו"פ והעלאת מספר החרדים הלומדים באו"פ ומשלימים 
את לימודיהם לתואר. לשם כך התכנית מפרטת שורה של 
משימות חוצות ארגון בשני ערוצים מרכזיים: משימות שיווק 
ופרסום ומשימות ליווי, שמטרתן יצירה של מעטפת תמיכה 
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וחברתית לסטודנטים חרדים. על התכנית מופקד  אקדמית 
בראשות  היגוי  ועדת  בהובלת  הפועל  החרדי  מהמגזר  צוות 

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.

צעדיה הראשונים של התכנית בשנת תשע"ז:
אביב  לסמסטר   - תקשורתיים  קמפיינים  שני  הושקו   0

2017 ולסמסטר חורף 2018 - שגובו במערך של יחסי 
ציבור שנועד להעלות את מודעות הציבור החרדי לאו"פ 

וליתרונותיה. 

חרדים  למתעניינים  מענה  למתן  ייעודי  מערך  הוקם   0

לעבר  הראשון  הצעד  את  לצלוח  להם  לעזור  במטרה 
לימודים באו"פ. 

נמשך מיפוי הצרכים של סטודנטים חרדים באו"פ שהוחל   0

בעת גיבוש התוכנית.

ידידות  עמותת  ועם  קמ"ח  קרן  עם  הקשרים  הוסדרו   0

לסטודנטים  ייעודיות  מלגות  מעניקות  אשר  טורונטו 
מהאוניברסיטה  רבים  סטודנטים  זכו  כך  עקב  חרדים. 

הפתוחה לקבל מלגות מארגונים אלה.  

המתמחים  שונים  ארגונים  עם  פעולה  שיתופי  קודמו   0

באקדמיה.  להשתלב  המעוניינים  לחרדים  אקדמי  בסיוע 
הלומדים  חרדים  סטודנטים  צפויים  זו  במסגרת 
באוניברסיטה הפתוחה להשתתף בקורסי עזר באנגלית, 
בעולם  בהשתלבות  לסיוע  ובתכנית  חונכות  בתכנית 

התעסוקה שארגונים אלה מובילים. 

נעשו פעולות ראשונות של ליווי ייעודי לסטודנטים חרדים   0

לרבות הנגשת מלגות, מתן מענה לפניות שונות וניהול 
קבוצות סטודנטים תחומיות וירטואליות המשמשות אתר 

לשיתוף בין הסטודנטים עצמם.

לפי נתוני הלמ"ס בשנת הלימודים תשע"ז למדו באוניברסיטה 
הפתוחה 1,432 סטודנטים חרדים.

תלמידי תיכון
בשנת תשע"ז למדו באוניברסיטה הפתוחה 1,243 סטודנטים 
צעירים שהחלו לימודיהם בגיל תיכון. מהם 81 תלמידי שנה 
י"ג נמצאים השנה בשנת דחיית שירות לשם השלמת התואר.
ו־20  הלימודים  דיקן  מצטייני  תעודת  קיבלו  תלמידים   32

תלמידים קיבלו תעודה ומלגת הצטיינות נשיא.

“אקדמיה  תכנית  של  החמישית  שנתה  היא  תשע"ז  שנת 
מאפשרת  החינוך  משרד  עם  בשיתוף  התכנית,  בתיכון". 
לימודים לתואר בתמיכת בית הספר ומשרד החינוך והמרת 

ספר  בתי  כ־190  האו"פ.  של  בקורסים  בגרות  בחינות 
הצטרפו לתכנית מאז הקמתה ו־150 מהם פעילים בשנה זו. 
1,199 תלמידי תיכון למדו השנה במסגרת התכנית.  ל־214 
מתלמידי התכנית הוענקו תעודות ומלגות הצטיינות מטעם 
משרד החינוך על הישגיהם בשנת תשע"ו בטקס שהתקיים 
להמרות  רשומים  תיכון  תלמידי   564  .2017 ביולי  באו"פ 

בגרויות מתחילת התכנית ו־137 נוספו בשנה זו. 

67 סטודנטים שהחלו לימודיהם כתלמידי תיכון קיבלו השנה 
תעודת בוגר. מהם 51 סיימו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה 

.)76%(

השנה פותח עבור תלמידי “אקדמיה בתיכון" באו"פ ממשק 
אוטומטי למשרד החינוך, המעביר בצורה מקוונת את מקבצי 
חישוב של  זה  ובכלל  בגרות  לשאלוני  הקורסים האקדמיים 
שקלול הבונוס הניתן לכל קורס על פי הנחיות משרד החינוך. 

מלגות 
בשנת תשע"ז הוענקו 5,021 מלגות, מהן 4,273 מלגות סיוע 

כלכלי. 

התמדה - הדרך לסיום הלימודים 
באוניברסיטה  בלימודיהם  סטודנטים  של  התמדה  שיפור 
לניהול  היחידה  כלל־מערכתי.  אסטרטגי  יעד  הוא  הפתוחה 
במטרה  הוקמה  האקדמיים  הלימודים  בדיקנט  ההתמדה 
להעלות את שיעור הסטודנטים המתמידים בלימודיהם באו"פ 
וערכים  ארגונית  יצירת שפה  ידי  על  הנשירה  את  ולצמצם 

ארגוניים שיובילו לשיפור שיעורי ההתמדה. 

עד 2016 טיפלה היחידה בעיקר בסטודנטים נושרים וכללה 
של  התמדתם  ולהגברת  לעידוד  ייחודיים  פרויקטים  גם 
הסטודנטים. הטיפול השוטף כלל כ־6,700 סטודנטים שהליווי 

שלהם ממשיך גם כיום. 

ללימודים  החוזרים  הסטודנטים  היחידה מספר  מאז הקמת 
נמצא בעלייה מתמדת. מספר הבוגרים שלווו על ידי היחידה 
כ־1,000  על  עומד   2017 ספטמבר  עד  ההתמדה  לניהול 

בוגרים.

לטיפול  חדשים  עבודה  נהלי  תשע"ז גובשו  שנת  במהלך 
בהתמדת הסטודנטים משלב ההרשמה ועד סיום התואר.
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שיפור השירות לסטודנטים
בתהליך  חדשים:  סטודנטים  של  מקוונת  הרשמה   0

שינויים  נעשו  חדשים  לסטודנטים  המקוונת  ההרשמה 
המאפשרים כיום לכלל המתעניינים והסטודנטים לבצע 
הרשמה מקוונת מלאה באמצעות המחשב אישי, הטלפון 

הנייד ועמדות המחשב במרחבי הלמידה. 

בקשה לתעודת סטודנט והעלאת תמונה באופן מקוון:   0

תהליך חדש מאפשר הפקה של תעודות סטודנט בצורה 
באמצעות  פספורט  תמונת  לצלם  ניתן  ומהירה.  יעילה 
באופן  למערכת  התמונה  את  ולהעלות  הנייד  המכשיר 
עצמאי. הבקשות לקבלת תעודת סטודנט יתקבלו באופן 
מקוון בלבד ויחליפו את השימוש בספח הבקשה לתעודת 
של  להרשמה  הבקשה  לטופס  מצורף  שהיה  סטודנט 

סטודנט חדש.

נוספה  הפקה של אישורי הרשמה ושכ"ל בשאילתא:   0

לסטודנטים אפשרות להזמין אישור הרשמה ושכר לימוד 
האישור  שאילתא.  במערכת  מקוון  באופן  תשלום  ללא 
לסטודנטים  ונשלח  סרוקה  וחותמת  חתימה  עם  מופק 

באמצעות שרת ההודעות.

פותח  דיגיטל(:  )או"פ  הדיגיטלית  הזהות  מנגנון   0

וניידים  נייחים  למכשירים  ומותאם  נגיש  תשתית  תוצר 
המאפשר סטנדרטיזציה בתהליכים של בקשות השירות 
לאפשר  נועד  המנגנון  השונות.  הממוחשבות  במערכות 
למגוון אוכלוסיות )מתעניינים, מועמדים, נבחנים חיצוניים, 
לקבל  ועוד(  תיכון  תלמידי  למלגות,  בקשות  מגישי 
אינם  עדיין  הם  אם  גם  מהאו"פ,  דיגיטליים  שירותים 
במעמד של סטודנט באו"פ. כמו כן המנגנון החדש תומך 
בתהליכי ההרשמה המקוונת לאו"פ בערוצים השונים - 
המתעניין עובר בתהליך מובנה משלב ההתעניינות ועד 
השלמת ההרשמה באופן עצמאי לגמרי. כל התהליכים 

הללו נתמכים באופן מקוון ללא טפסים למילוי ידני. 

האוניברסיטה  בין  הסדר  במסגרת   :Office 365 שירותי   0

באוניברסיטה  סטודנטים   Microsoft לחברת  הפתוחה 
בשירותי  חופשי  באופן  להשתמש  זכאים  הפתוחה 
הפרטי  במחשב  והן   online בשירותי  הן   ,Office 365
לכל  התוכנה  את  להתקין  יכולים  הסטודנטים  שלהם. 
נייד,  )מחשב  שונים  מסוגים  מכשירים  בחמישה  היותר 
פותחה  ההטבה  למימוש  ועוד(.  טאבלט  חכם,  טלפון 
המאפשרת  חדשה  שירות  בקשת  שאילתא  במערכת 
 Office 365 לסטודנט התחברות פשוטה ונוחה למערכת

במיקרוסופט וקבלה מיידית של שם משתמש וסיסמת 
כניסה למערכת.

תעודת תואר למסלולים: מוחשב התהליך של הענקת   0

תארים המשלבים מסלולי התמחות פנימיים של האו"פ 
הפיתוח  בנפרד.  או  התואר  מתחום  אינטגרלי  כחלק 
שתי  הלימודים  בסיום  לבוגרים  להפיק  מאפשר  החדש 
תעודות גמר - אחת הרשמית של סיום התואר המאושר 
על ידי המל"ג והאחרת של האו"פ עם פירוט ההתמחות.

השמה והכוון תעסוקתי
האו"פ  של  ובוגרים  סטודנטים  להכנת  פועל  אופג'וב  מדור 
להזדמנויות  אותם  וחושף  העבודה  לעולם  המגזרים  מכל 
רב  מידע  ובו  פעיל  אתר  אופג'וב  למדור  מגוונות.  תעסוקה 
על אפשרויות תעסוקה וקריירה וכן גישה למערכת לחיפוש 
וכ־1,700  סטודנטים  כ־6,000  רשומים  זו  במערכת  עבודה. 
מציעים  מעסיקים  מ־3,000  יותר  עבודה.  דורשי  בוגרים 
נשלחו  השנה  במהלך  יום.  מדי  המתעדכנות  משרות  בה 
לסטודנטים ולבוגרים ארבעה גיליונות של פותח או"פציות - 
ניוזלטר בנושא תעסוקה וקריירה המכיל כתבות, טיפים, מידע 

על משרות חמות ועוד.

לסטודנטים  לסייע  שמטרתו  קריירה  מרכז  הוקם  בתשע"ז 
כישוריהם.  את  שתהלום  בעבודה  להשתלב  הערבית  דוברי 
לעולם  הכנה  סדנאות  שש  התקיימו  הפעילות  במסגרת 
תעסוקתי  להכוון  סדנאות  ארבע  התקיימו  כן  כמו  העבודה. 
ועוד כמה מפגשי תעסוקה ברחבי הארץ לכלל הסטודנטים 

והבוגרים.  

את  אופג'וב  מדור  הרחיב  שוק  וסקר  צרכים  איפיון  לאחר 
המעניקים  הארץ  ברחבי  מכונים  רשימת  ופרסם  פעילותו 
לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ולבוגריה ייעוץ והכוון 

תעסוקתי־לימודי בתעריפים מיוחדים ובמגוון שפות.

אגודת הסטודנטים 
“אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה" 
המשיכה לפעול בתשע"ז לשיפור חוויית הלימודים והשירותים 
עבור הסטודנטיות והסטודנטים באו"פ. בשנה זו הוגדל מספר 
המשתתפים.  במספר  זינוק  ונרשם  שהוצעו  הפעילויות 
הוגברה משמעותית הפעילות במסגרת המועדונים  כן  כמו 
השונים והפרויקטים הייחודיים של האגודה: מועדון או"פל'ה 
דיקנט  בשיתוף  הפתוחה  באוניברסיטה  הורים  לסטודנטים 
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שנחנכה  חוץ  קשרי  מחלקת  הנדל"ן;  מועדון  הסטודנטים; 
שינוי";  “רוצים  פרויקט  הושק  ובמסגרתה  באגודה,  מחדש 
או"פרטיוניטי  מועדון  הדיבייט;  מועדון  האו"ם;  מודל  מועדון 
ההיכרויות  מועדון  השקת  ואמנים;  קטנים  עסקים  לבעלי 
הסטודנטיאלי הראשון בישראל, “אגודייט", ששם לו למטרה 
ליצור חיבורים, היכרויות וקשרים בין הסטודנטים. בנוסף לכך 

קיימה האגודה את הפעילויות האלה:

בשיתוף  מועדים  בחמישה  שהתקיים  הסטודנט"  “יום   0

אגודות סטודנטים ברחבי הארץ. האגודה יזמה גם פעילות 
והחרדי  הדתי  למגזר  הסטודנט  יום  וחדשה:  ייחודית 
ירושלים.  ועיריית  ירושלים  באזור  אגודות  עם  בשיתוף 
היישוב  בבריכת  בקיץ  התקיים  או"פל'ה  מועדון  ביוזמת 
ולילדים.  להורים  הראשון  הסטודנט  יום  קדימה־צורן 

באירוע  השתתפו יותר מ־1,000 סטודנטים וילדיהם. 

חברתית  מעורבות  ולעודד  לפעול  המשיכה  האגודה   0

הוענקו  זו  במסגרת  הסטודנטים.  של  וקהילתית 
התנדבותית  פעילות  על  מלגות  עשרות  לסטודנטים 
מילואים  למשרתי  מלגות  בקהילה,  עזרה  בקמפוסים, 
ועוד. הורחבה הפעילות להעצמה נשית שכללה הרצאות, 
הארץ,  ברחבי  איכותיים  וסמינרים  חברתיים  מפגשים 

ובהם השתתפו עשרות סטודנטיות. 

במסגרת מועדון או"פל'ה הוקמה קבוצת מיקוד ייחודית   0

הורים.  סטודנטים  של  זכויותיהם  על  לעמוד  במטרה 
של  נסיעה  היה  המיקוד  קבוצת  של  הפעילות  שיא 
ליצור שיח  לפינלנד במטרה  הורים  משלחת סטודנטים 
עם סטודנטים ואנשי ציבור מקומיים, להבין לעומק את 
ולקיים  זו  במדינה  הורים  סטודנטים  של  הזכויות  מצב 
מסקנותיה  את  הגישה  הקבוצה  בנושא.  השוואתי  דיון 
והמלצותיה לגורמים רשמיים ולחלק ממקבלי ההחלטות 

במדינה.

האגודה הקימה השנה לראשונה “תא סמ"ן" - סטודנטים   0

בתחום  העשייה  את  והרחיבה   - נגישות  מובילים 
עמותות  עם  פעולה  בשיתוף  ההתנדבותית  הפעילות 
שונות בפרויקטים, כמו “זכור וכבד" למען ניצולי שואה, 

פעילויות בבתי חולים, פעילויות למען קשישים ועוד. 

הושק  האגודה  של  החוץ  לקשרי  המחלקה  במסגרת   0

ממלכתית  דגל  תוכנית  זוהי  שינוי".  “רוצים  פרויקט 
ובהפעלה  בפיתוח  בבנייה,  ביוזמה,  המתמחה  וייחודית 
עם  פעולה  בשיתוף  וחינוכיים  חברתיים  פרויקטים  של 
ארגונים ממשלתיים ולא־ממשלתיים מעבר לים. התוכנית 

ביטוי למגוון הקבוצות בחברה הישראלית בכלל  נותנת 
ערכים  קידום  תוך  בפרט  הפתוחה  ובאוניברסיטה 
האחר  קבלת  שוויון,  סובלנות,  כמו  חשובים,  חברתיים 
והשונה ותרבות דיון בד בבד עם שיפור מיומנויות אישיות 
וליווי  מנהיגות  קבוצות  של  והכשרה  טיפוח  ופוטנציאל, 

אישי ותומך למשתתפים בפרויקט.

פרויקט  הוא  השנה  שהושק  ומורכב  ייחודי  פרויקט   0

“אנגלית מדוברת". האגודה יחד עם “המרכז האמריקאי" 
קורס  פיתחה  בישראל  הברית  ארצות  ושגרירות 
הניתן  לסטודנטים המתקשים בשפה האנגלית. בקורס, 
בחינם, השתתפו בעיקר סטודנטים דוברי ערבית. הקורס 
התקיים בעכו, בירושלים ובמרכז הלימוד בגבעת חביבה.

האגודה המשיכה לפעול לקידום רווחתם של הסטודנטים   0

האגודה  הלימוד.  במרכזי  גם  הלימודים  חוויית  ולשיפור 
במרכזי  קפיטריות  ארבע  לראשונה  להפעיל  החלה 
הירוק.  ובכפר  בירושלים  בחיפה,  אביב,  ברמת  הלימוד 
מקפידה  האגודה  והאחרים  הטכניים  האתגרים  למרות 
על ביזור הפעילות בקמפוסים השונים ברחבי הארץ. גם 
השנתי"  “הפינוק  חלוקת  של  המסורת  נמשכה  השנה 
רווחה במרכזי  של האגודה לסטודנטים המשלמים דמי 

הלימוד השונים.

ספורט באוניברסיטה הפתוחה
השנה הובילו את ההישגים הקבוצתיים של האו"פ נבחרות 
זכו במקום  וכולן  וטניס שולחן גברים,  ג'ודו נשים  השחמט, 
הראשון במשחקי אס"א הבין־לאומיים. נבחרת סקווש גברים 
זכו  ובאולינג  לגברים  ג'ודו  ונבחרות  השני  במקום  זכתה 

במקום השלישי.

בנוסף לזכיות הקבוצתיות זכו ספורטאי האו"פ במדליות זהב 
אישיות בשחייה גברים, בג'ודו נשים וגברים, בשחמט, בטניס 
שולחן גברים ובריצת ניווט, וכן במדליות נוספות מכסף וארד 

במקצועות הללו, בסקווש ובבאולינג.

ספורטאי האו"פ השתתפו גם בתחרויות כדורסל 3×3 לנשים 
ולגברים, בכדורעף חופים 2×2 לנשים ולגברים, באופני הרים 

לגברים ובקיאקים לנשים.

גם השנה התקיימו אליפויות פנימיות של האו"פ, לסטודנטים 
מכשירי  דיבייט,  באולינג,  שולחן,  טניס  בשחמט,  ולעובדים, 
חתירה, טניס וסקווש. האו"פ היא המוסד האקדמי הראשון 
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בארץ שיזם פעילות לנשים בענף הכדורשת,  עוד לפני שהוכר 
רשמית כענף ספורט. אימונים קבועים של קבוצת הכדורשת 
כן  כמו  אביב.  בתל  נערכים  הסטודנטים  אגודת  בשיתוף 
במהלך  תחרותי.  ובטורניר  במשחקים  השתתפה  הקבוצה 
כענף  ובעולם  בארץ  רשמית  הענף  הוכר  הנוכחית  השנה 
ספורט, והוא אמור להיכנס לראשונה לתכנית התחרויות של 

אס"א בשנת הלימודים הקרובה.

באוניברסיאדה שהתקיימה השנה בטייוון השתתפו בנבחרות 
וספורטאיות  ספורטאים  כמה  וסיוף  שחייה  בג'ודו,  ישראל 
שלומדים באו"פ. נבחרת האו"פ השתתפה השנה, לראשונה, 
שהתקיימה  לאוניברסיטאות  בשחמט  אירופה  באליפות 
בספרד ואף זכתה במקום שלישי באליפות. השנה הופיעה, 
לראשונה, סטודנטית של האו"פ באליפות העולם לסטודנטים 
עולם  לאליפויות  ישראל  בנבחרת  לחימה(.  )אמנות  בסמבו 

וגביעי עולם שהתקיימו במהלך השנה הופיעו כמה ג'ודאיות 
שזכו  באו"פ,  הלומדים  הקרח  על  ומחליק  שחיין  וג'ודאים, 

במדליות ונכללים בסגל האולימפי של ישראל.

ובין  האו"פ  בין  שנחתם  הסכם  בעקבות  השנה,  לראשונה 
לספורטאים  מלגות  חולקו  והפראלימפי,  האולימפי  הוועדים 
מצטיינים בסגלים האולימפיים שלומדים באו"פ מתוך הוקרה 
הבין־לאומית  בזירה  הספורטיביים  ולהישגיהם  למאמציהם 
ועל היותם דמויות מופת לשילוב לימודים עם השקעה רבה 

והצלחה בתחום נוסף.

11 סטודנטיות ו־23 סטודנטים קיבלו השנה תעודות הצטיינות 
על  שונים  בשיעורים  לימודים  ומלגות  הסטודנטים  דיקן  של 

הישגיהם בייצוג האו"פ בתחרויות. 

השחמטאים מיכאל זסלבסקי ויאן גלבורד, שזכו יחד בגביע באליפות אירופה לקבוצות. 


