
  באוניברסיטה הפתוחה מובנית תכנית לימודים             

  ליוצרים, מבצעים ואמנים בקבוצה מאורגנת בוגר באמנויות במסלול ניהול אמנויותלתואר 

 לפי החלוקה הבאה: מתקדמות"ז נ 24 ובהן לפחות ,)נקודות זכות( נ"ז  108 לפחותלצבור  יש

 נ"ז 84 :לימודי אמנויות .א

(i )נ"ז 18 – תחומית בתרבות ובאמנויות-רב חטיבה 

 סמסטר נ"ז רמה יםקורסה

 ג2020,  ב2020 6 גילר (10496מבוא לאסתטיקה )

 ג2021,  ב2021

 ב2020,  א2020 6 רגיל  (10659סוציולוגיה של התרבות )

 ב2021,  א2021

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות 

(10931) 

 א2021,  א2020 6 תקדםמ

 
(ii ) (נ"ז בכל חטיבה 6)נ"ז  24 –בארבע חטיבות  מבואקורסי 

 סמסטר נ"ז רמה יםקורסה

 בקולנועחטיבה 

 (10640להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע )

 ב2020,  א2020 6 רגיל

 ב2021,  א2021

 חטיבה בתולדות האמנות

  (10489יסודות שפת האמנות החזותית )

 ב2020,  א2020 6 תיחהפ

 ב2021,  א2021

 חטיבה בתאטרון

  (10154החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון )

 ב2020,  א2020 6 תיחהפ

 ב2021,  א2021

 חטיבה בספרות

  (10778יצירות נבחרות בספרות המערב )

 ב2020 6 רגיל

 ב2021

 
(iii )ובהן קורס מתקדם אחדנ"ז  18 – חטיבה בקולנוע 

 סמסטר נ"ז רמה יםקורסה

 ב2020,  א2020 6 רגיל  (10421)מבוא לקולנוע ישראלי 

 ג2020

 ב2021,  א2021

 ג2021

 א2020 6 רגיל (10693מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי )

 א2021

 ב2020,  א2020 6 מתקדם (10927זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני )

 ב2021,  א2021

 
 (iv )ובהן קורס מתקדם אחדנ"ז  18 – חטיבה בתולדות האמנות 

 סמסטר נ"ז רמה יםקורסה

 א2020 6 רגיל (10124אמנות בעידן הטכנולוגי )

 א2021

דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם "טבע 

(10675) 

 ב2020,  א2020 6 רגיל

 ב2021,  א2021

 ב2020 6 מתקדם (10594סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית )

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10496
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10496
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10659
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10659
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10931
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10931
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10931
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10640
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10640
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10489
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10154
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10154
https://www.openu.ac.il/courses/10778.htm
https://www.openu.ac.il/courses/10778.htm
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10421
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10693
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10693
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10927
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10927
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10124
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10124
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10675
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10675
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10675
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10594
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10594


 
(v ) נוסףקורס  

 סמסטר נ"ז רמה קורסה

 א2020 6 רגיל (10762קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד )

 א2021

 

 נ"ז 24 –. מסלול ניהול אמנויות ב

 סמסטר נ"ז רמה יםקורסה

 ב2020,  א2020 6 פתיחה (10800דיני חוזים )

 ג2020

 ב2021,  א2021

 ג2021

 ב2020 6 רגיל (10279ניהול משאבי אנוש )

 ב2021,  א2021

 ב2020,  א2020 6 רגיל  (10430מיקרו )-ארגוניתהתנהגות 

 ב2021,  א2021

 ב2020,  א2020 6 מתקדם  (10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה )

 ב2021,  א2021

 

 סמינריוניות. דרישות ג

 : הבאים מתקדמיםהקורסים מה יםשנישתי עבודות סמינריוניות בלהגיש  יש

  (10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה )

 (10594סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית )

 (10927זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני )

 (10931המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות )

 

 . דרישות כלליות לתוארד

 :דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף

 לתואר הנדרשות זכותהנקודות כל צבירת  .1

 *הוכחת ידע באנגלית .2

 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה .3

שר הם כוללים לעמוד בתנאי הקבלה גם כא לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש

 .בתכניתהקורסים שת קורסים שאינם ברשימ

 .המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר

אנגלית קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע באנגלית. יתר על כן, העמידה בדרישות ה *

 .אוניברסיטה הפתוחה, בכל תחומי הלימודבלכל הקורסים המתקדמים  תנאי קבלה היא

בהליך  יקבלו. בעלי שליטה מספקת בשפה אנגליתההליך מיון לרמת  יש לעבורכדי לקבוע את רמת הידע באנגלית, 

עד  להם בהליך המיון פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה. האחרים ילמדו אנגלית בהדרגה בהתאם לרמה שנקבעהזה 

 בסיסי, בסיסי ומתקדמים.-האוניברסיטה הפתוחה מציעה קורסים ברמות טרום .רמה של פטור

 

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10762
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10762
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10800
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10800
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10279
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10279
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10430
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10901
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10901
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10594
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10594
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10927
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10927
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10931
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10931
https://academic.openu.ac.il/degrees/Pages/ba.aspx
https://academic.openu.ac.il/yedion/english/Pages/default.aspx


 

 לימודיםה תכנון

 קורסים סמסטר שנת הלימודים

2020 

 

 (10640) הקולנוע לאמנות מבוא: סרטים להבין א

 (10154) ולתאטרון לדרמה מבוא: התאטרונית החוויה

 (10659) התרבות של סוציולוגיה ב

  (10489) החזותית האמנות שפת יסודות

 (10421) ישראלי לקולנוע מבוא ג )קיץ(

2021 

 

 (10931) ותרבותיות אסתטיות סוגיות: באמנויות המדיום א

 (10693) הישראלי בקולנוע ואתוס מיתוס

 (10778) המערב בספרות נבחרות יצירות ב

 (10800) חוזים דיני 

     (10430) מיקרו-ארגונית התנהגות ג )קיץ(

2022 

 

 (10124) הטכנולוגי בעידן אמנות א

 (10496) לאסתטיקה מבוא   (10279) אנוש משאבי ניהול ב

 (10762) סיינפלד עד מאריסטופנס: קומדיה )קיץ(ג 

2023 

 

 (10927) האמריקני בקולנוע ופנטזיה טראומה, זיכרון א

 (10675) עצמם ברשות לחפצים חפצים ממקבץ": דומם טבע"

 (10594) הישראלית בתרבות ציוניים חזותיים סמלים ב

 (10901) בעבודה אפליה ואיסור הזדמנויות שוויון

  ג )קיץ(

 

 שכר לימוד משוער

 ₪  10,877 –שנה א 

 ₪  9,245 –שנה ב 

 ₪ 9,245 –שנה ג 

 ₪  7,396 –שנה ד 

 , בימי שישי בבוקר. 16הלימודים יערכו בקמפוס רמת אביב, רח' קלאוזנר 

 לסטודנטים הנזקקים ללימודי אנגלית יתקיימו שיעורים באמצע השבוע בעלות נוספת.

 


