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 תשע"ט, ניסן י"א ירושלים,

 2019, אפריל 16

 לכבוד
 16/19מס' פניה:          

  

 , שלום רב

 

 יזם קמפוס מידע בנוגע לכמות המשתתפים במ – הנדון: בקשה לקבלת מידע

 3.4.2019 ( מיום153626סימוכין: פנייתך באמצעות היחידה לחופש המידע )

 

 .המשרד( –לשוויון חברתי )להלן  במענה לפנייתכם שבנדון, להלן התייחסות המשרד

 
( או אתר קמפוס מיזם קמפוס –)להלן בפתח הדברים נבקש להבהיר כי אתר האינטרנט "קמפוס" 

שאים שונים ומגוונים, ביניהם קורס הכנה מקוון לבחינה כולל קורסים מקוונים בנו
הקורס החינמי( וקורס הכנה מקוון לבחינה  –הפסיכומטרית אשר מוצע בחינם )להלן 

 הקורס בתשלום(.   –הפסיכומטרית בעלות סמלית )להלן 
 

 סעיפי הפנייה: פי ל המשרד להלן התייחסות

ברישום לקורס החינמי הפתוח  לקורס החינמי: 2019למועד אפריל  הנרשמיםמספר  .1
מתכוונים הם לציבור הלומדים לא מבקשים לדווח לאיזה מועד בחינה פסיכומטרית 

לקורס החינמי )ללא חלוקה  הנרשמיםלגשת, ועל כן אין נתון זה בנמצא. יצוין כי מספר 
 נרשמים.  23,381למועדים( עומד נכון להיום על 

ברישום לקורס החינמי : קורס החינמיב 2019מועד אפריל למספר התלמידים שלומדים  .2
הפתוח לציבור הלומדים לא מבקשים לדווח לאיזה מועד בחינה פסיכומטרית הם 

אשר נכנסו ללמוד  ומדים,מספר הלמתכוונים לגשת, ועל כן אין נתון זה בנמצא. יצוין כי 
 14,298לפחות פעם אחת )ללא חלוקה למועדים( עומד נכון להיום על  בקורס החינמי

 לומדים. 

 נרשמים.  622: לקורס בתשלום 2019למועד אפריל  הנרשמיםמספר  .3

 לומדים.  512: בקורס בתשלום 2019ריל מספר התלמידים שלומדים למועד אפ .4

קורס החינמי: ברישום לקורס החינמי הפתוח לציבור ל 2019למועד יולי  הנרשמיםמספר  .5
מטרית הם מתכוונים לגשת, ועל הלומדים לא מבקשים לדווח לאיזה מועד בחינה פסיכו

לקורס החינמי )ללא חלוקה למועדים(  הנרשמיםכן אין נתון זה בנמצא. יצוין כי מספר 
 .נרשמים 23,381עומד נכון להיום על 

 נרשמים. 248לקורס בתשלום:  2019למועד יולי  הנרשמיםמספר  .6

מועד אפריל להחינמי ובקורס בתשלום משתתפים באופן פעיל בקורס התלמידים ה מספר .7
: ברישום לקורס החינמי הפתוח לציבור הלומדים לא מבקשים לדווח לאיזה מועד 2019

בחינה פסיכומטרית הם מתכוונים לגשת, ועל כן אין נתון זה בנמצא. יצוין כי מספר 
לפחות פעם אחת )ללא חלוקה למועדים(  בקורס החינמיהלומדים, אשר נכנסו ללמוד 

 2019לומדים. מספר הלומדים בקורס בתשלום למועד אפריל  14,298עומד נכון להיום על 
 לומדים. 512עומד על 
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 אין באתר קמפוס אפשרות להשארת פרטים ליצירת קשר -השארת פרטים ליצירת קשר  .8
 יםמיועד והטופס ליצירת קשר . מספר הטלפון המצוין באתרלצורך רישום מאוחר

 תמיכה טכנית ומנהלתית. רישום עצמי ול

 1069שהגישו חיבורים לבדיקה: ס בתשלום בקורס החינמי ובקורמספר התלמידים  .9
 תלמידים.

 2.5: רס החינמי ובקורס בתשלוםבקו מספר החיבורים שהגיש כל תלמיד בממוצע .10
 חיבורים.

 חינמי ובקורס בתשלוםבקורס ההציון הממוצע של התלמידים שהשתתפו בסימולציות  .11
  נקודות. 637: 2019למועד אפריל 

בקורס החינמי ובקורס  2019למועד אפריל  מספר התלמידים שהשתתפו בסימולציות .12
 תלמידים. 1076: בתשלום

הקורס פותח בליווי  – הערכהללבחינות וגובה התשלומים המשולמים למרכז הארצי  .13
. במסגרת שיתוף ובתמיכה מקצועיים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה )מאל"ו(

החומרים למאל"ו, ומהמשרד לא מועברים תשלומים ו, הפעולה שמתקיים עם מאל"
 ללא תמורה. לטובת הקורס נמסרים למשרד שמועברים 

השירותים המסופקים על ידי המרכז הארצי לבחינות וההערכה למשרד: העברת חומרי  .14
 הכשרת בודקי החיבורים.  מעורבות בבחינות פסיכומטריות ממועדים קודמים, ו –לימוד 

קבוע למיזם קמפוס.  נתי של מיזם קמפוס: אין תקציב שיווק שנתיתקציב השיווק הש .15
 תקציב השיווק מתוכנן באופן נקודתי לפי מטרות המיזם והפעילויות המתוכננות.

 בחלוקה למדיות: באתר קמפוס תקציב קמפיין לקורס פסיכומטרי  .16

 725,035  חוצות: שילוט

 232,075 רדיו:      

 649,780 :  דיגיטל

 1,877,897  טלוויזיה:

   382,710 :דיגיטל ראשון גל

 657,848  ומחקר: הפקה

 61,580  קריאיטיב:

 4,586,925 סה"כ:   

 

-: כבאתר קמפוס הייחודיים בממוצע חודשי עבור חצי השנה החולפת המשתמשיםמספר  .17
 משתמשים ייחודיים בממוצע חודשי.  89,000

 
 
 

 בברכה,                                                                                                          
 
 
 יעלה גרין לשם                

 ממונה על העמדת מידע לציבור              
 

 


