לימודים
תוכנית לימודים ייחודית של האו"פ
ללוחמים וללוחמות בצה"ל

סיירת
אקדמית

תוכנית לימודים אקדמית יוצאת דופן גובשה באוניברסיטה
הפתוחה כמימוש יוזמה של נשיא המדינה ,שמעון פרס •
התוכנית מיועדת ללוחמי צה"ל העומדים לפני סיום שירותם
הצבאי • "הסיירת האקדמית" ,זה שמה ,תאפשר לחיילים
ולחיילות לסיים את שירותם הצבאי ולפתוח את עידן החיים
האזרחיים שלהם כשהם מצוידים בהישגים אקדמיים מוכחים
• החיילים והחיילות המשתחררים יוכלו להמשיך מיד את
לימודיהם לתואר אקדמי בתחומי ההנדסה ובמדעי המחשב

תוכנית אקדמית נועזת ,המיועדת ללוחמים וללוחמות
צה"ל ,ערב שחרורם ,המכונה "סיירת אקדמית" ,יצאה
לדרכה בשנת  ,2010לאחר טקס השקה במשכן נשיא
המדינה ,שמעון פרס .התוכנית הופעלה כפיילוט ,בשיב
תוף פעולה של האוניברסיטה הפתוחה ,צה"ל ,משרד
הביטחון ובית הנשיא.
האוניברסיטה הפתוחה גיבשה עבור החיילים
מסלול לימודים ייחודי ,המאפשר להם ללמוד בקצב
מואץ ואינטנסיבי קורסים בהיקף של שנת לימודים
מלאה ,בתחומי ההנדסה ,בפיסיקה ובמדעי המחשב .עם
סיום תוכנית הלימודים בהצלחה עומדות בפני הבוגרים
מספר אפשרויות:
•להמשיך ללמוד לתואר באוניברסיטה הפתוחה
באחד המסלולים המתאימים לקורסים שלמדו בתוב
כנית המיוחדת.
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•לעבור לאוניברסיטה אחרת ולהמשיך ללמוד לתואר
באחד ממסלולי אפיקי המעבר בהנדסה ,בפיסיקה או
במדעי המחשב.
•להשלים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים הנדב
רשים על מנת לעבור באפיק מעבר למסלול אחר
באוניברסיטה אחרת.

קבוצה נבחרת מהמערך הלוחם
את הלימודים החלו  48לוחמים ,מהם  5לוחמות ,בתנאי
פנימייה בגבעת חביבה .חמישה מהם חתמו על ויתור
כבר בהתחלה 41 ,סיימו בהצלחה קורס אחד ויותר .שני
חיילים לא סיימו אף קורס ,אחד מהם הודח בשל בעיות
משמעת .כשליש מהם עמדו בכל תנאי הסף של אפיקי
המעבר ,ואחרים הצליחו בקורסים אחדים שלגביהם
יקבלו הכרה בכל המוסדות .וכמובן ,הם יוכלו להמשיך

ללמוד באוניברסיטה הפתוחה באחת ממגוון התוכניות
לתואר ראשון שהיא מציעה.
בשיחות משוב שערכו לחיילים-הסטודנטים לקראת
סיום הפיילוט ,גם המפקדים בשטח וגם יועצי האוניברב
סיטה הפתוחה שליוו את הפרויקט ,צוינה לחיוב הלמיב
דה בקבוצה .קבוצת התלמידים הייתה תומכת ,והמנב
חים הטובים הקדישו זמן מעבר לשעות ההנחיה ,וגילו
גמישות במענה לבקשות הסטודנטים .הייתה שביעות
רצון מהחונכים ששולבו במהלך הסמסטר כדי לעזור
לסטודנטים להתמודד עם החומר .רבים הביעו הכרת
תודה על הרעיון היפה  -השקעה בחיילים קרביים .כן
דובר על החשיבות של החשיפה ללימודים אקדמיים ,גם
אם בחירתם תהיה שונה בסופו של דבר.
אחד החיילים ,נועם" :מסגרת הלימודים בקבוצת
החיילים הייתה מאוד תומכת .היה תמיד מי שהיה ליד,

שאפשר היה להיעזר בו ,ואני עזרתי לאחרים בתחומים
שבהם אני חזק יותר" .החייל צחי" :זה היה נפלא .נהניב
תי מכל רגע" .והחייל אור מאושר" :זאת ממש מתנה
נהדרת .מאוד שמחנו ליטול חלק בתוכנית".
פרופסור יהודית גל-עזר ,סגנית נשיאת האוניבב
רסיטה הפתוחה ,ציינה" :מנקודת מבט של האוניבב
רסיטה הפתוחה אנו שמחים על ההישגים ,שהם ללא
ספק מרשימים .שוב ,כמו תמיד ,כאשר מטילים על
האוניברסיטה הפתוחה משימה לאומית ,הרי שבזב
כות הגמישות שלה בשיטת ההוראה ,בזכות ארגז
הכלים שהיא מציעה לסטודנטים והשיטות הטכנוב
לוגיות שהיא משלבת ,מבלי לוותר על רמת הלימוב
דים והמקצועיות ,היא נענית לאתגר ומצליחה בו .כך
יכולה הייתה האוניברסיטה הפתוחה לתת מענה ראוי
וליישם את חזון הנשיא".

למעלה :נשיא המדינה
שמעון פרס בחברת
החיילים והחיילות
הלוחמים מ"הסיירת
האקדמית"
למטה מימין :חיילי
התוכנית במהלך שיעור
באוניברסיטה
למטה משמאל :חיילות
וחיילי "הסיירת
האקדמית" בחברת נשיאת
האו"פ ,פרופ' חגית
מסר-ירון (מימין) ,וסגנית
הנשיא ,פרופ' יהודית
גל-עזר
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