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 LD184: סימוכין    
 לכבוד

 ראשי המוסדות להשכלה גבוהה
 מנכ"לי המוסדות להשכלה גבוהה

 
 ,שלום רב

 
 קורסים מקוונים באנגלית: נדוןה

 2015באוקטובר  7בהמשך למכתבנו מיום                                
 

בדבר פיתוח קורסים  2015ביולי  16ת מיום  "הבאנו לידיעתכם את החלטת ות 2015באוקטובר  7בתאריך 
נוספים לשיפור במטרה לאפשר אופקים , מקוונים ללימודי אנגלית לקראת לימודי הפטור בתואר ראשון

 .וליעל את הוראת האנגלית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות

והפיקה אותם עבורנו במקצועיות ראויה , האוניברסיטה הפתוחה נענתה לפניתנו לפיתוח הקורסים הללו
הכולל הרצאות מצולמות ותרגולים , ואכן אנו שמחים לבשר כי הרובד הראשון של המיזם. לשבח

ובעקבות כך ניתן כבר , יעלה בימים אלה לאתר הקורסים המקוונים באנגליתהושלם והוא , בסיסיים
 (.study.onl.co.ilכתובת האתר )להשתמש בהם 

 . הקורסים פתוחים בחינם לשימוש בתכני הלימוד והתרגולים לכל המעוניין

מים לצד הקורסים הפרונטלים הקיי, נבקש להדגיש כי הקורסים המקוונים מוצעים לסטודנטים כחלופה
כמו כן . והסטודנט יוכל לבחור בין הקורס המקוון לבין הקורס הפרונטלי במוסד בו הוא לומד, במוסדות

אנו מציעים כי המוסדות יציעו לסטודנטים אלטרנטיבה של מספר מפגשי תירגול כתמיכה בלמידה 
כמקובל , מהובכל מקרה על כל מוסד להציע כיתה פרונטלית אחת לפחות בכל ר, העצמית בקורס המקוון

סטודנט המעוניין להעלות את סיווג רמתו באנגלית יצטרך לגשת לאחר הקורס למבחן רמה במוסד . כיום
 (.ם"ר או אמיר"או למבחן מיון חיצוני אמי)בו הוא לומד 

למוסדות תהיה אפשרות לקבל שאלוני מבחן כסיוע של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת הפרוייקט עם 
בכל . מוסד יוכל לאמץ שאלון כזה או לחלופין לחבר מבחן בעצמו. רס מקווןלכל רמה של קו, ג"המל

המבחן בכל מוסד יהיה אחיד הן לתלמידי קורס האנגלית שלו והן לתלמידיו שנרשמו  לבחינת , מקרה
 .   הרמה בלבד

על מנת לאפשר שימוש נרחב במיזם וכדי לסייע לסטודנטים לעמוד באתגר השימוש בקורסים המקוונים 
אנו מבקשים מכל מוסד לידע את הסטודנטים ולפרסם בכל הדרכים האפשריות את האופציה , אנגליתב

וכן את '( ב-ו' מועדים א)את מועדי ההרשמה לבחינה באנגלית (, ללא קורס)להרשם במוסד לבחינה בלבד 
 . לבחינה ₪ 300 -אנו ממליצים על מחיר של כ. עלות בחינה כאמור לסטודנט

 .שהמיזם אכן ישיג את מטרתו לטובת הסטודנטים ומערכת ההשכלה הגבוהה כולהאנו מקווים 

 . ב עלון הסבר למוסדות"מצ, על מנת לסייע למוסדות לאפשר לתלמידיהם להשתמש באופציה המקוונת

 :ר דפנה אידלסון מהאוניברסיטה הפתוחה לקבלת הסברים"ניתן לפנות לד
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  nimrag@che.org.ilאמיתי –ת היא נמרה גורן"ות/ג"אשת הקשר במל, כמו כן 

באתר האוניברסיטה הפתוחה ובאתר התאחדות , ג"על מנת לסייע לסטודנטים יפורסם באתר המל
 .הסטודנטים עלון מידע לסטודנט

 !תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה לכולם

 

 ,בברכה                                                                       
 גדי פרנק              פרופ' יפה זילברשץ       

 
 מל"ג/ות"תמנכ"ל                                  יו"ר ות"ת            

 
 

 העתקים:
ירון, סיו"ר מל"ג-פרופ' חגית מסר  

לשר החינוךמר עמית פרסיקו, יועץ   
 ד"ר דפנה אידלסון, מנהלת "אקדמיה מקוונת", האוניברסיטה הפתוחה

 מר גלעד ארדיטי, יו"ר התאחדות הסטודנטים
ג"מל ומזכיר אקדמיים לעניינים ל"גב' מיכל נוימן, סמנכ  

ל"ד"ר ורדה בן שאול, סמנכ והבטחתה איכות הערכת   
 גב' נמרה גורן, יועצת ליו"ר ות"ת

 
 

 

 

 


