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פיתוח אקדמי

המחלקה לספרות, ללשון
ולאמנויות

השנה אושר שפיתוחם קורסים
א' המערבית המוסיקה תולדות
ב' המערבית המוסיקה תולדות

µשינוי ותהליכי קונפליקטים הישראלי: התיאטרון
בחברה תיאטרון

האמריקאי העכשווי בקולנוע ופנטזיה זיכרון, טראומה

השנה נמשך שפיתוחם קורסים
תיאורטית לבלשנות מבוא

הביצוע אמנות
µ(עדכון) הקלאסי הסגנון

הרמוניים מבנים
(עדכון)  בך סבסטיאן יוהן של המוסיקה

חברתיים ורעיונות מוסיקה
הג'ז תולדות

המאה העשרים באמנות תחומיות הרב ביצירות היבטים כוליים
עצמם ברשות לחפצים חפצים ממקבץ דומם: טבע

 µסוגיות יסוד בתרגום
תחומי רב עיון נרטיב:
 µהפלסטיני הקולנוע

ובקולנוע בהיסטוריה ואתוס מיתוס
למסך הצופה בין קולנועיות: תיאוריות

המותחן בקולנוע ז'אנרים של

לפילוסופיה להיסטוריה, המחלקה
ולמדעי היהדות

השנה אושר שפיתוחם קורסים
 µהעשרים במאה ערב במדינות פוליטית דמוגרפיה

1939-1840 לאומיות, יהודית: תקשורת, זהות, עיתונות
פילוסופי מבט ואי–שוויון: שוויון

השנה נמשך שפיתוחם קורסים
1099-324 ואסלאם, נצרות בין ישראל ארץ

ישראל בארץ היהודי המזוין הכוח של התפתחותו
(1948-1882) ישראל בארץ היהודית בחברה נשים

1600-1350 אירופה: החדשה, העת סף על
µמוסלמים נוצרים, יהודים, לרגל: עלייה

 µנוצרים וילדים יהודים ילדים הביניים: בימי ילדות
עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית

וה–13 ה–12 במאות אירופה מערב האבירות: תור
(עדכון)  הקלאסית יוון

(עדכון) המוסר של בפילוסופיה בעיות
ללוגיקה מבוא

בתקופתנו הנפש של פילוסופיה
הביניים בימי היהודית המדינית המחשבה

היהודית המיסטית הספרות לתולדות מבוא
(עדכון) תלמוד פרקי

את קובעת האקדמית כך. הוועדה לשם במיוחד שפותחו לימוד חומרי על מושתתת באוניברסיטה הפתוחה מרחוק ההוראה
מבוססים הקורסים של הארי חלק אחרים. אקדמיים ופרויקטים לימודים תכניות קורסים, פיתוח לגבי ומחליטה הפיתוח מדיניות
מתחום הן הפתוחה, האוניברסיטה אנשי בכך מעורבים ארוך. בתהליך וגידים עור קורם שפיתוחם מודפסים, חומרים על בעיקר
שונות, מומחים מאוניברסיטאות אקדמיה ולצדם אנשי עצמית, ללמידה בהכנת חומרים וניסיון ידע בעלי והן של הקורס הדעת

הקורס. בנושא

הפתוחה נשענת האוניברסיטה לימוד. יוקרתה של תחומי של רחב במגוון קורסים כ–600 הפתוחה האוניברסיטה מציעה כיום
יחידות האוניברסיטאות בארץ. בכל ומרצים סטודנטים שמשתמשים בהם שלה, המצוינים הלימוד ספרי ובראשונה על בראש
על לשמור כדי עצמית. ללמידה מיועדים ומרביתם לסטודנט, הפנים עם נכתבים הלמידה ומדריכי הספרים המקראות, הלימוד,
את שלה העדיפויות סדר בראש האוניברסיטה להעמיד הנהלת החליטה האקדמית הגבוהה, רמתם ועל הספרים של עדכונם

המרץ. במלוא זה בעניין פועלת והיא ותיקים, קורסים של שכתובם

בהוראתו.   יוחל תשס"ז להסתיים ובשנת עומד שפיתוחו קורס   µ
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המחלקה למדעי הטבע והחיים
קורסים שפיתוחם אושר השנה 

אימונולוגיה
מעבדה בכימיה אי–אורגנית

אנליזה של ניסויים
µ(לתואר שני) הסוציוביולוגיה ונגזרותיה: מדע במחלוקת

קורסים שפיתוחם נמשך השנה 
µביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים
ביוכימיה I — חלבונים: מבנה ותפקוד (עדכון)

µפחמימות, ליפידים וחומצות גרעין — II ביוכימיה
ניהול והערכת פרויקטים עתירי טכנולוגיה 

עולם החיידקים (עדכון) 
פאונסטיקה של חולייתנים (עדכון)

 µ(עדכון) תקשורת כימית בין בעלי חיים
תורת הקוונטים ב': קשר כימי 

גלים ואופטיקה
מבוא לפיסיקה גרעינית

ספקטרוסקופיה של מינרלים

המחלקה למתמטיקה ולמדעי 
המחשב — החטיבה למתמטיקה

קורסים שפיתוחם נמשך השנה 
מבוא לאנליזה פונקציונלית (עדכון)

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (עדכון)
סימטריה: מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה

לוגיקה מתמטית (עדכון) 

המחלקה למתמטיקה ולמדעי 
המחשב — החטיבה למדעי המחשב

קורסים שפיתוחם אושר השנה
 µמבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות

אנליזה נומרית 

סדנה במערכות הפעלה
תכנות מתקדם בשפת JAVA (עדכון)

מעבדה בתכנות מערכות (עדכון)
עקרונות מערכות הפעלה (עדכון) 

µ(עדכון) סדנה בתכנות מכוון עצמים

קורסים שפיתוחם נמשך השנה 
חישוביות ביולוגית

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה 
קורסים שפיתוחם אושר השנה 

µ(לתואר שני) שינוי ארגוני במערכות למידה
µ(לתואר שני) מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים

תיזה בחינוך (לתואר שני)
פרויקט בחינוך (לתואר שני)

מבחנים פסיכולוגיים: תיאוריה ומעשה (עדכון) 
µפסיכולוגיה של השואה

קורסים שפיתוחם נמשך השנה 
פסיכולוגיה קוגניטיבית (עדכון)

  µ(עדכון) הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
µשינה והפרעות שינה בילדות

נוירופסיכולוגיים  קוגניטיביים,  היבטים  בחשבון:  למידה  לקויות 
 µוחינוכיים

המחלקה לסוציולוגיה, למדע 
המדינה ולתקשורת 

קורסים שפיתוחם אושר השנה 
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת 

חברה, פוליטיקה וכלכלה
הקולוניאליזם האירופאי: רעיון, יישום והתנגדות

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (עדכון)
שוויון ואי–שוויון: מבט פילוסופי (לתואר שני)

קורס שפיתוחו עומד להסתיים ובשנת תשס"ז יוחל בהוראתו.     µ
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קורסים שפיתוחם נמשך השנה 
אתניות יהודית בישראל: מהגמוניה אשכנזית למשא ומתן במציאות 

מורכבת
µהחברה הערבית בישראל

החברה הפלסטינית מ–1948 עד ימינו: סוגיות נבחרות
µמבוא ללימודי מגדר

µמבוא לספורט וחברה
µמבוא לסוציולוגיה של העיר

סוציולוגיה של התרבות 
אזרחות והפוליטיקה של האזרחות

 µדיקטטורות במאה העשרים
 µזכויות האדם ביחסים הבין–לאומיים

מלמעלה למטה: תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (הרחבה) 
 µמשטרים דמוקרטיים

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל (עדכון) 
מדיניות ציבורית

 µקלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש
דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל

תקשורת: טכנולוגיה, חברה ותרבות (עדכון) 
דמוקרטיה ופמיניזם: סוגיות נבחרות (לתואר שני) 

(לתואר  באירופה  בוחרים  הוגים,  מפלגות,  הנוצרית:  הדמוקרטיה 
שני)

החברה האזרחית (לתואר שני)
הישראלי  עיון במקרה  והמערכת הדמוקרטית:  הכלכלה הפוליטית 

(לתואר שני)

המחלקה לניהול ולכלכלה
קורסים שפיתוחם אושר השנה 

ניהול השיווק (עדכון)
דיני חוזים (עדכון) 

חשבונאות פיננסית מתקדמת

פרויקט רוסיה
והסתיימה  "מבוא לארכיאולוגיה של ארץ–ישראל בתקופת המקרא"  גמר תרגום הקורס  לידי  הגיע  השנה 
עבודת הפיתוח בשלושה קורסים נוספים ("חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית"; "אתיופיה — נצרות, 
אסלאם, יהדות"; "מבוא למקרא") והם נתונים בתהליך ההוצאה לאור. בכך מסתיים פיתוחם של 22 מתוך 24 
קורסים המתוכננים ללימודים לקראת תואר .B.A בשפה הרוסית. פיתוחם של שני הנותרים אמור להסתיים 

עד אביב תשס"ז.

מבוא למשפט ויסודות המשפט
יסודות המשפט העסקי

פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול
שיטות אופטימיזציה לא לינארית 

µ(לתואר שני) יזמות עסקית — היבטים תיאורטיים וניהוליים
אסטרטגיה עסקית תחרותית (לתואר שני) (עדכון)

קורסים שפיתוחם נמשך השנה 
µכלכלה ניהולית

µWinEcon מבוא לכלכלה מאקרו ללא כלכלנים
 µהעדפה ובחירה חברתית

כלכלה ציבורית 
חשיבה אסטרטגית — תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול

דינמיקה של משא ומתן (עדכון) 
חשבונאות פיננסית ב'

µ'מסים ב
דוחות כספיים מאוחדים

ארגונומיה
ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול

µמבוא למכטרוניקה
µמערכות ייצור בסיוע מחשב

ניהול פריון ואיכות
תורת חקר העבודה

ארגון ענפי (לתואר שני) 
דיני הסחר הבין–לאומי (לתואר שני)

מדיניות ציבורית: מתיאוריה למעשה (לתואר שני)
עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה (לתואר שני)

הערכת התפקוד בארגון: התפתחות ושינוי (לתואר שני)

קורס שפיתוחו עומד להסתיים ובשנת תשס"ז יוחל בהוראתו.     µ

אנגלית — הבנת הנקרא
נמשך איחוד מסלולי הלימוד באנגלית — הבנת הנקרא ברמה האקדמית A למדעי החברה: סוציולוגיה, מדעי המדינה וכלכלה וניהול. מאחר 
שמרבית הטקסטים בחומר הקיים אינם עדכניים, העבודה הפכה משכתוב לפיתוח חומרים חדשים. השנה הושלמה מחצית עבודת הפיתוח 

של הקורס, ובתוך כך בוצע פיילוט בהוראתו.




