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בית הספר לטכנולוגיה
פיתוח ועדכון של קורסים

מהקורסים  לכמה  הלימוד  חומרי  פיתוח  הושלם  השנה 
חשמלאי  רישיון  לבעלי  חשמל  להנדסאי  החדשה  בתכנית 
במגמת  נתונים"  תקשורת  "רשתות  הקורס  ועודכן  מוסמך 
הנדסאי תוכנה. כמו כן הוחל בעדכון שני קורסים מרכזיים 

במגמת הנדסאי אלקטרוניקה.

הגברת האקדמיזציה של בית הספר
למדעי  במחלקה  שאושרה  חדשה,  משולבת  תכנית   �
של  קודמים  בלימודים  להכרה  ובוועדה  והחיים  הטבע 
.B.A של האו"פ  האוניברסיטה: הנדסאי חשמל בשילוב 
זכות  נקודות   48 עד  לצבור  אפשר  בתכנית  במדעים. 

מתוך 108 הדרושות לקבלת התואר האקדמי.
הקורס "מיקרוגלים ואנטנות" במגמת אלקטרוניקה הוכר   �
כקורס אקדמי המקנה 6 נ"ז במסלול בוגר במדעי הטבע.

תכניות לימוד חדשות
לימודים  תכניות  שתי  השנה  הציע  לטכנולוגיה  הספר  בית 

חדשות:
תכנית הכשרה חדשה להנדסאי חשמל המיועדת לבעלי   �

רישיון חשמלאי מוסמך.
חברת  של   MCPD לתואר  חדשה  הסמכה  תכנית   �
לסביבת  רשת  יישומי  ופיתוח  תכנון   מיקרוסופט: 

.Microsoft.Net Framework 2.0

ראשונה  קבוצה   — חשמל  לחברת  לימודים  תכנית 
תכנית  תשס"ז.  בסתיו  לימודיה  את  החלה  איש   36  של 
ההכשרה — שִמשכּה כשנתיים וחצי והיא כוללת 11 קורסים 
ופרויקט גמר — מיועדת להסב טכנאי חשמל עובדי החברה 

להנדסאי חשמל.

בשיתוף  וניהול  תעשייה  להנדסאי  לימודים  תכנית 
פרויקט שיקום שכונות בפתח–תקוה — באביב תשס"ז 
הנדסאי  תואר  לקראת  ללמוד  איש   21 של  קבוצה  החלה 
תעשייה וניהול, בהתמחות בשיווק וניהול. ההכשרה נערכת 
בשיתוף פרויקט שיקום השכונות בפתח–תקוה ובמימון חלקי 

שלו. משך ההכשרה כשנתיים, וכלולים בה 16 קורסים. 

מקבלי תארים ותעודות
תואר  בתשס"ז  קיבלו  לטכנולוגיה  הספר  בית  תלמידי   41
הנדסאי או טכנאי. 21 סטודנטים ממכללות הנדסאים אחרות 
וקיבלו  לטכנולוגיה  הספר  בבית  לימודיהם  את  השלימו 

לימודים חוץ–אקדמיים

קיבלו  איש   15 שלהם.  המקור  מכללת  של  הנדסאי  תואר 
תואר "חשמלאי מוסמך". 13 בוגרי קורס "תחזוקת רשתות 
תקשורת נתונים" קיבלו תעודות גמר של משרד התעשייה, 
המסחר והתעסוקה. 170 סיימו השתלמויות מורים בתחום 

הטכנולוגי.

נתוני הרשמה 
מספר נרשמיםמסלול / מגמה

תשס"זתשס"ו

מסלול טכנאי/הנדסאי )כולל מסלול 
974951משולב( — מגמות ותיקות

65228טכנאי/הנדסאי חשמל — מגמה חדשה

254235מסלול הכשרה מקצועית והשתלמויות

�1,2��1,�1סה"כ

היחידה להשתלמות עובדי הוראה
היחידה להשתלמות עובדי הוראה מציעה מגוון מסלולי לימוד 
מרכזיים  בפרויקטים  מעורבת  והיא  החינוך  מערכת  לאנשי 
שמוביל משרד החינוך. בתשס"ז חלה עלייה בהיקפי הפעילויות 
של היחידה. התקיימו השתלמויות שנתיות להכשרת בעלי 
לימוד,  במרכזי  השתלמויות  החינוך,  במערכת  תפקידים 
 79 הכול  בסך   — ועוד  שונים  דעת  בתחומי  השתלמויות 
השתלמויות ל–1,857  משתלמים. בשנה זו החלו לפעול כמה 

תכניות חדשות, ובהן התכניות המפורטות מטה. 

הכשרת בעלי תפקידים
מומחים  מאבחנים  להכשרת  בתכנית  תעודה  לימודי 
לאוניברסיטה  אישר  החינוך  משרד  למידה:  בתפקודי 
מאבחנים  להכשרת  תעודה  לימודי  להפעיל  הפתוחה 
דידקטיים. התכנית תכשיר אנשי מקצוע, מומחים בעלי ידע 
במערכת  שישתלבו  אבחון,  ודרכי  למידה  לקויות  בתחום 
הנמשכת  ההכשרה,  למידה.  לקויות  תחום  כמַרכזי  החינוך 
שנתיים, כוללת גם הקניית ידע בתחום שילובם של ילדים עם 
צרכים מיוחדים והובלת צוותים רב–תחומיים במוסד החינוכי. 
בתכנית נכללים לימודים עיוניים ובהם קורסים אקדמיים של 
האוניברסיטה הפתוחה וכן מגוון של תחומי תוכן רלוונטיים, 
הכרת כלי אבחון והתנסות מעשית במרכזי אבחון מובילים. 
תכנית יוקרתית זו החלה לפעול השנה, ולומדים בה 18 איש 
ואישה. קבוצה נוספת תחל את הלימודים בתשס"ח. לבקשת 
שתי  גם  הקרובה  בשנה  ייפתחו  ובמימונו  החינוך  משרד 

קבוצות ללימודי תעודה להכשרת מאבחנים במגזר הערבי.
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תכניות הדרכה לסגלי הוראה: היחידה ממשיכה, בשיתוף 
הוראה  לסגלי  הדרכה  תכניות  בפיתוח  החינוך,  משרד  עם 
בבתי הספר בנושאים הקשורים באבחון ובקידום של תהליכי 
התקיימו  השנה  במהלך  מתקשים.  לומדים  בקרב  למידה 

שמונה השתלמויות במקומות שונים בארץ.

לימודים לתעודת הוראה
עם הרחבת מסלולי הלימוד להכשרת מורים לקבלת תעודות 
הפתוחה,  האוניברסיטה  של  האקדמיות  במחלקות  הוראה 
מהווה היחידה לעובדי הוראה חוליה מקצועית המתאמת בין 
המסלולים האקדמיים של האוניברסיטה לבין דרישות משרד 
החינוך בכל הקשור לתעודות הוראה, למתן רישיונות הוראה 

ולקליטת בוגרי האוניברסיטה במערכת החינוך הפורמלי.

השנה  אזרחות:  להוראת  להכשרת סטודנטים  המסלול 
למדו במסלול זה, שמשרד החינוך מממן אותו, 37 סטודנטים 
הקורס  את  למדו  קבוצות  שתי  הקבלה.  בתנאי  שעמדו 
קיבלו  סטודנטים   33 האזרחות".  הוראת  של  "מתודולוגיה 
תום  עם  להורות  התחייבותם  בגין  החינוך  ממשרד  מלגה 

לימודיהם בבתי הספר העל–יסודיים.
 

חובת  הנהיג  החינוך  התמחות בהוראה )סטאז'(: משרד 
ההוראה  בשנת  הוראה  תעודות  לבוגרי  בהוראה  התמחות 
הראשונה שלהם )שנת סטאז'(. השנה ליווינו עשרה מסיימי 
הלימודים לתעודת ההוראה באוניברסיטה הפתוחה שנקלטו 

בבתי הספר. 

קורס להכשרת מורים חונכים למתמחים: השנה למדו 16 
מורים בכירים בקורס למורים לחניכת מורים בראשית דרכם. 
את הקורס מממן משרד החינוך ובוגריו זכאים לתעודת מורה 

חונך מטעם משרד החינוך. 

הדרכת מורים במגזר הערבי 
הערבית,  דוברי  הספר  לבתי  תכנית  מממן  החינוך  משרד 
במטרה לקדם את תלמידיהם. השנה העברנו 16 השתלמויות 
ביישובים ערביים ברחבי הארץ. הנושאים העיקריים היו דרכים 

להוראה, למידה, הערכה ופיתוח סגלי הוראה. 

מחקר הערכה של תכניות לימודים  
תכניות  להערכת  במכרז  זכתה  הוראה  לעובדי  היחידה 
לימודים של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך. צוות 
היחידה בשיתוף עם אנשי אקדמיה מהאוניברסיטה הפתוחה 
ומחוץ לה יערוך חמישה מחקרים שעניינם סקירות ספרות 

בנושאים אלה: תהליך פיתוח תכניות לימודים בעולם, פיתוח 
במדינות  הלימודים  בתכניות  תוכן  של  סטנדרטים  ושילוב 
בתכניות  גבוה  מסדר  חשיבה  דרכי  שילוב  בעולם,  שונות 
פיתוח  לקראת  בעולם  לימוד במתמטיקה  לימודים, תכניות 
ליווי  ישראל,  במדינת  במתמטיקה  חדשה  לימודים  תכנית 

ניסוי בהוראת האזרחות. 

מרכז להדרכה בכתיבה
בעקבות פניות של אנשי חינוך המבקשים הדרכה בכתיבת 
פרויקטים אישיים נפתח אצלנו מרכז להדרכה אישית בכתיבה 
לפי צורכי הכותב. לפונים המתאימים מוצעת תכנית עבודה, 
הלימודים  בשנת  בתחום.  ממומחה  הדרכה  מקבל  והכותב 
הנוכחית קיבלו הדרכה שבעה כותבים. שישה מהם סיימו את 
עבודת הכתיבה. לקראת שנת הלימודים הבאה גדל מספר 

הפניות בתחום. 

המערך ללימודי המשך )מעל"ה(
המערך מאגד שבעה בתי ספר: אסכולות, חשיפה, תפנית, 
תפניטק, דיפלומה, דיאלוג ומירב. השנה המשכנו בהרחבת 
הפעילות בפריפריה ובחדירה לקהלי יעד חדשים במגזר החרדי 
ובמגזר הערבי. כל אתרי–הבית של מעל"ה נבנו מחדש, נוספו 
בהם טפסים קצרים להתקשרות והושם דגש על שימושיות 
אופטימלית: המידע נגיש ואפשר לבצע חיפושים שונים בדרך 
נוחה. כמו כן הושלם פיתוחה של מערכת לתכנון ולתפעול 
של הלימודים במעל"ה, והיא נתונה בשלבי הטמעה מתקדמים 
המסייעת  ממוחשבת  מערכת  ונבנתה  הספר,  בתי  בכל 
רבי–משתתפים  בקורסים  הישיבה  במקומות  הקהל  בשיבוץ 

שיש בהם סרטים או מופעים.

אסכולות
באסכולות, בית הספר ללימודים רב תחומיים ולתרבות ודעת, 
שלוחה  נפתחה  השנה  תלמידים.   12,600 בתשס"ז  למדו 
חדשה של אסכולות בקריית האוניברסיטה ברעננה והורחב 
קוימו  השנה  כל  במשך  בחו"ל.  הלימודיים  הסמינרים  מגוון 
שוחרי  ומביאות  הפעילות  את  המגוונות  תרבות"  "טעימות 
תרבות חדשים לשורות תלמידינו. כמו כן הורחבו פעילויות 
ארגון  לכל  מציעים  אנו  שבהן  הפנים–ארגוניות,  ההדרכה 

תכנית המתאימה למאפייניו הייחודיים. 

בית אילה: בשעות הבוקר פועל במקום בית ספר לגימלאים. 
בתשס"ז למדו בו 2,150 תלמידים. בשעות הערב התקיימו 
בבית אילה קורסים ייחודיים לקהל הרחב, בתחומי המוזיקה, 
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השנה  תלמידים.   1,500 בהם  ולמדו  והאמנות,  הפילוסופיה 
הוצעו לקהל הלומדים בבית אילה 16 קורסים חדשים. 

חשיפה
בתשס"ז למדו יותר מ–500 תלמידים בחשיפה, בית הספר 
קיים  השנה  והמולטימדיה.  הטלוויזיה  התקשורת,  לאומניות 

בית הספר כמה אירועים:

כרזות תיאטרון להצגה "לה גזטה" בתיאטרון הסמטה 
שביפו — בפרויקט מיוחד של המגמה לתקשורת חזותית 
בבית הספר חשיפה, עיצבו הסטודנטים כרזות תיאטרון להצגה 
התיאטרון  עם  הפעולה  שיתוף  שביפו.  הסמטה  בתיאטרון 
חשף את הסטודנטים להתנסות בהפקה אמיתית של כרזת 

תיאטרון. הכרזות הוצגו בערב הפתיחה בתיאטרון. 

ייחודית של  "מאיינשטיין ועד נינט" — תערוכת מסכות 
סטודנטים הוצגה באירוע פורים ססגוני בבית הספר.

השימושיות  יום   — העולמי   )Usability( השימושיות  יום 
הזרוע  עם  בשיתוף  צוין  ובטכנולוגיות  במחשבים  העולמי 
הישראלית של ארגון מומחי השימושיות )UPA(. יום זה נועד 
טכנולוגיה,  במוצרי  השימוש  וקלות  הידידותיות  את  לקדם 
בתוכנות מחשב, ביישומים ובאתרי אינטרנט, ובה–בעת להביע 
את מחאתם של רבים, לנוכח "פלאי הטכנולוגיה" האמורים 

יום  באותו  לתסכול.  גורמים  למעשה  אך  חיינו  על  להקל 
התקיימו ב–39 מדינות 204 אירועים שונים תחת הסיסמה 
"Making life easy". בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
ומעולם  מהתעשייה  מהאקדמיה,  רב–משתתפים  כנס  נערך 

העסקים. 

האירוע  נערך  הלימודים  שנת  בסיום   — דיגיטלי  הפנינג 
בוגרי  עשרות  הציגו  ובו   ,"2007 דיגיטלי  "הפנינג  המסורתי 
עיצוב,  שונים:  בתחומים  מעבודותיהם  חשיפה  הספר  בית 
לגלריית  ועוד.  ועלילתיים  דוקומנטריים  סרטים  אנימציה, 

עבודות התלמידים:

http://www.openu.ac.il/hasifa/gallery.html

תפנית
פעילותו  את  השנה  הרחיב  למנהלים,  הספר  בית  תפנית, 
וקורסים קיימים  נגישותו. פותחו תחומי תוכן חדשים,  ואת 
מקצועות  ולהתפתחות  השוק  למגמות  בהתאם  עודכנו 
ואתרי  הספר  בית  של  חדשות  שלוחות  נפתחו  הניהול. 
בפעילות  וירטואליים.  לימוד  כמרכזי  המשמשים  אינטרנט 
מנהלים  כ–1,600  השנה  למדו  תפנית  של  הפנים–ארגונית 
שיתוף  הורחב  השנה  והציבורי.  העסקי  מהמגזר  ועובדים 
הפעולה עם נציבות שירות המדינה ומאות עובדים ומנהלים 

למדו בתפנית. 
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שבהם  היקף  רחבי  פרויקטים  לקיים  ממשיך  הספר  בית 
באוניברסיטה  הלימוד  לאפשרויות  המשתתפים  נחשפים 
הפתוחה. השנה למדו 9,000 חיילים משתחררים בסדנאות 
וללימודים  האזרחיים  לחיים  המכינות  עבורם,  ייחודיות 

אקדמיים. 

תפניטק
הרואה  בגישה  מאופיין  למחשבים,  הספר  בית  תפניטק, 
הספר  בבית  ההדרכות  מערך  העשייה.  במרכז  העובד  את 
מאפשר גם לחסרי רקע בתחום המחשבים, להיכנס בשערי 
למבקשים  נוחים  התעדכנות  אפיקי  ומספק  הטכנולוגיה 

להכיר את החידושים והפיתוחים העתידיים.

דיפלומה
דיפלומה, בית הספר ללימודי תעודה והסמכה, מציע מסלולים 
להכשרה מקצועית ולהכנה למבחני הסמכה במגוון תחומים 
קיים  החרדי  במגזר  ונדל"ן.  עיצוב  פיננסים,  תיירות,  ובהם: 
השנה בית הספר פעילות ענפה. בשיתוף עם הג'וינט נערך 
יועצי השקעות חרדים ולהשמתם בעבודה.  קורס להכשרת 
בשיתוף  ולנשים  לגברים  הכשרה  קורסי  התקיימו  כן  כמו 
שכונות,  שיקום  פרויקט  מינהלת  ועם  בני–ברק  עיריית  עם 
לנשים  ובחשבונאות  בגרפיקה  בעיצוב,  הכשרה  קורסי  וכן 

לחרדים,  ייעודיים  קורסים  התקיימו  בירושלים  בכפר–חב"ד. 
בשיתוף המכללה החרדית.

דיאלוג 
דיאלוג, בית הספר לשפות, הציע השנה מגוון קורסים לקהל 
בקורסים  ההוראה  שעות  מספר  עסקיים.  ולארגונים  הרחב 
ללימוד סינית ויפנית גדל בהתמדה, וחל גידול ניכר במספר 

שעות ההוראה בשפה האנגלית. 

וקורסים  פרטיים  שיעורים   — לארגונים  שעות  בנק 
במשק  מובילים  ארגונים  של  הדרגים  בכל  לעובדים  ניתנו 

הישראלי.    

קיים  האחרונה  השנה  במהלך   — למען הקהילה  דיאלוג 
האנגלית  השפה  לחיזוק  התנדבותית  פעילות  הספר  בית 
בפנימיית  מאתיופיה,  חדשים  עולים  רובם  תלמידים,  בקרב 

הכפר הירוק.  

מירב
טבעי  מכבי  בשיתוף  משלימה  לרפואה  הספר  בית  מירב, 
מבית מכבי שירותי בריאות, הרחיב השנה את פעילותו בקרב 
הציבור החרדי. בשיתוף פעולה עם מכללת מעיינות לומדות 

כ–300 נשים לימודי תעודה ברפואה משלימה בירושלים.
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הנטורופתיה  מגמות  תלמידי   — הקהילה  למען  מירב 
)מוסד  עופרים  כפר  בילדי  השנה  טיפלו  הסינית  והרפואה 
צרכים  עם  )לילדים  קורצ'אק  הספר  ובית  לאוטיסטים( 
מיוחדים(, וכן בילדים עם לקויות למידה בכפר הירוק ובחטיבת 

ביניים ברמת השרון. 

בית דניאל
דניאל  בית  של  בשדרוגו  העת  כל  המושקעים  המאמצים 
להניב  ממשיכים  במקום  השירות  איכות  על  ובהקפדה 
פירות וגם השנה חל גידול בהיקף הפעילות במקום. חברות 
וארגונים רבים — אחדים מהם מהמובילים במשק — כבר 
מקיימים בבית דניאל דרך קבע סדרות של סדנאות למנהלים 
ולעובדים. הפעילויות הן על בסיס יומי או על בסיס ממושך 
הפעילויות  אחת  במקום.  האירוח  בחדרי  לינה  הכולל  יותר, 
בישול  סדנת  היא  ולחברות  לארגונים  מציע  דניאל  שבית 
ועריכת שולחן בהנחיית השף של בית דניאל יחד עם היועץ 
השנה  המשתתפים.  של  הלמידה  מתהליך  כחלק  הארגוני, 
הטכניון  של   M.B.A. בוגרי  כנס  כגון  אירועים  מגוון  נערכו 
לדורותיהם, כנסים של החוג לפסיכולוגיה והחוג לפילוסופיה 
של  בתזונה  העוסק  ספר  השקת  חיפה,  באוניברסיטת 
ילדים, סדנה בין–לאומית למשוררים. האוניברסיטה הפתוחה 
עורכת בבית דניאל אירועים שונים בעלי אופי פנימי. השנה 

בין היתר מפגשים של הסדנה לפיתוח המנהלים  התקיימו 
סדנה  וכן  לימוד  ומרכזי  מחלקות  של  עיון  ימי  האו"פ,  של 
המחלקה  מטעם  הביניים  ימי  חוקרי  של  בין–אוניברסיטאית 

להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות. 

השנה  גם  בו  התקיימו  דניאל  בית  של  המסורת  כמיטב 
פעילויות מוזיקליות, ובהן סופי שבוע מוזיקליים לציבור הרחב, 
סדנאות  ופעילויות מוזיקליות של גופים שונים, קונצרט מטעם 
וכן  המושבה,  לתושבי  יעקב  זכרון  של  המקומית  המועצה 
קורסי מוזיקה של משכנות שאננים לנוער ולחיילים, שגולת 

הכותרת שלהם היא קורס הקיץ הנמשך שבועיים. 

גם השנה פעלו בבית דניאל ארגונים חברתיים וקהילתיים. 
היהודי–ערבי  הקונפליקט  בנושא  סדנה  התקיימה  היתר,  בין 
בהכשרה  העוסק  )ארגון   RTC הבין–לאומי הארגון  מטעם 
חוצת–תרבויות לפעילים בארגונים הומניטריים וכיו"ב( ונערך 

כנס של אמנים למען הסביבה מטעם ארגון שתיל. 

הרצאות ברדיו בשפה הרוסית
השנה המשכנו בשיתוף הפעולה שלנו עם רדיו רק"ע )רשת 
ישראל"(. שודרו 184 הרצאות של  "קול  עלייה של  קליטת 
הנוגעים  בנושאים  הרוסית,  בשפה  שלנו  ההוראה  מרכזי 

למחשבת ישראל, לישראל כיום ולספרות עברית.

אל
דני

ת 
בי
ל 

ש
ם 

חי
ור
הא

ר 
ספ

ך 
תו

מ


