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קידום מקצועי של עובדי הוראה 
היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה עוסקת 
בפיתוח מקצועי של מורים ובעלי תפקידים שונים במערכת 
וטכנולוגית  חינוכית  ובהובלת תהליכים של חדשנות  החינוך 
הוראה—למידה— לתהליכי  הנוגעים  פדגוגיים  בנושאים  הן 
הערכה והן בנושאים דיסציפלינריים בהתבסס על התשתית 
האקדמית הקיימת באו"פ. בשנת הלימודים תשע"ד השתלבה 
היחידה לקידום עובדי הוראה בהובלתו של הפיתוח המקצועי 
ברמה  ולתכניות  לרפורמות  הנוגע  בכל  החינוך  במערכת 
הוראה  לעובדי  מקצועי  פיתוח  להלן:  כמפורט  הארצית 
בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית; תכנית להכשרת 
תכניות  ראשה;  אבני  עם  בשיתוף  ספר  בתי  של  מנהלים 
 — מקצוע  לאנשי  הכשרה  תכנית  תעודה;  ללמודי  ייחודיות 
הדרכת הורים לילדים עם לקות למידה והפרעת קשב; ניהול 
היהודי  במגזר  הוראה מתקנת  דיגיטלי;  לימודי  תוכן  ופיתוח 
והערבי; סדנאות סטאז' למורים שנכנסים למערכת החינוך; 

פיתוח מקצועי דיסציפלינרי וימי עיון. 

מערך לימודי החוץ )מעל"ה( 
מערך לימודי החוץ מאגד את בתי הספר אסכולות, חשיפה, 
תפנית, דיפלומה, דיאלוג ומירב. בכל הקורסים של מעל"ה 
השנה  גם  הפרטי.  מהמגזר  תלמידים   26,000 מעל  למדו 
נמשכה הפעילות הענפה בפריפריה, והועמקו הקשר ושיתוף 

הפעולה עם המגזר החרדי. 

אסכולות
ולתרבות  רב־תחומיים  ללימודים  הספר  בית  באסכולות, 
על  ועמד  ב־9%  ההרשמות  מספר  השנה  גדל  הדעת, 
כ־21,400 הרשמות. תכניות הלימוד רבות ומגוונות. הקורס 
וביטחון לאומי", בהובלת איתן  ואסטרטגיה: מודיעין  “ממשל 
בן־אליהו, הועבר בחיפה ובירושלים בהנחיית טלי לפקין שחק 
פלוצקר,  סבר  בהובלת  כלכלי",  “פורום  בקורס  איילון.  ועמי 
בנק  ונגידת  לפיד  יאיר  מר  האוצר  שר  היתר:  בין  התארחו 
בתחום  קורסים  התקיימו  כן  כמו  פלוג.  קרנית  ד"ר  ישראל 
האמנות בבית אילה, ובתחום המוסיקה הוביל השנה המלחין 
אמנים  ואירח  שונים  קורסים  שישה  שוחט  גיל  והמנצח 
עם  הפעולה  שיתוף  גם  נמשך  השנה  הראשונה.  מהשורה 

התזמורת הפילהרמונית בקורס “טרום־קונצרט". 

לימודים חוץ־אקדמיים

חשיפה
הטלוויזיה  התקשורת,  לאמנויות  הספר  בית  חשיפה, 
מוכרים  שחלקם  לימוד  מסלולי  מקיים  והמולטימדיה, 
כנקודות זכות לתואר ראשון באקדמיה, והוא שותף למרכז 
ללימודי תקשורת. השנה אירח בית הספר את “גיים ג'אם" 
נדרשו  ובו  בין־לאומי המתקיים אחת לשנה,  כחלק מאירוע 
המשתתפים לפתח משחק תוך 48 שעות ולפרסמו באתר 
האינטרנט העולמי של הארגון. במהלך שנת הלימודים קיים 
ללימודי  המרכז  עם  בשיתוף  כנסים  סדרת  הספר  בית 
תקשורת, תערוכות סיום של המגמה למשחקי מחשב של 
המחלקה לתקשורת חזותית וערב חגיגי של הקרנות סרטים 
עלילתיים  סרטים  דוקומנטריים,  סרטים  אנימציה,  סרטי   —
ועוד. בית הספר זכה השנה לחשיפה תקשורתית בעיתונות 
יוצרת  ובטלוויזיה באמצעות עבודת הגמר של אסתי שושן, 

הסרט עקרה. 

תפנית
את  להרחיב  השנה  המשיך  למנהלים,  הספר  בית  תפנית, 
ועודכנו  חדשים  תוכן  תחומי  פותחו  נגישותו.  ואת  פעילותו 
במקצועות  ולהתפתחות  השוק  למגמות  בהתאם  קורסים 
את  שחשפו  מיזמים  השנה  גם  קיים  הספר  בית  הניהול. 
באוניברסיטה  המגוונות  הלימוד  לאפשרויות  המשתתפים 
קורס  בודדים;  ולחיילים  לעולים  סדנאות  ובכללן  הפתוחה, 
להכשרת דירקטורים למשרתי קבע ובני משפחתם החברים 

בחבר ידע; קורס דירקטורים לארגון יוצאי מרכז אירופה. 
 

דיפלומה
מציע  והסמכה,  תעודה  ללימודי  הספר  בית  דיפלומה, 
מסלולים להכשרה מקצועית והכנה למבחני הסמכה במגוון 
ללימודי  המרכז  ועיצוב.  פיננסים  תיירות,  ובהם  תחומים 
המוצעות  הלימוד  תכניות  את  ושדרג  הרחיב  פנים  עיצוב 
וכיום אפשר להשתלב במודולות מעבר למסלול  במסגרתו, 
פנים,  ותכנון  עיצוב  לימודי  הנלמדים:  הנושאים  בין  המלא. 
ולימודי   )Sketch Up( עיצוב רהיטים, תכנון תאורה, סקצ'אפ 

עיצוב הבית — הום סטיילינג.
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דיאלוג
הרחב  לקהל  קורסים  מקיים  לשפות,  הספר  בית  דיאלוג, 
בעשרה מרכזי לימוד ברחבי הארץ במגוון רחב של שפות, 
ובהם שולבו גם השנה חיילים רבים במסגרת שיתופי פעולה 
עם צה"ל ועם הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים. 
שונים  מגזרים  בקרב  רבים  קורסים  מקיים  גם  הספר  בית 
וארגונים עסקיים במשק הישראלי. לדוגמה, במסגרת שיתוף 
קורסי  התקיימו  עמותת מפתח  לבין  דיאלוג  בין  הפעולה 
אנגלית לציבור החרדי, שכללו רכישת יסודות השפה ויכולת 
לנהל שיחה בסיסית. במגזר העסקי מתקיימת פעילות ענפה 
הביטחון.  ובמשרד  הישראלי  עסקיות במשק  חברות  במגוון 
כמו כן במסגרת הכשרות לבכירים בית הספר מקיים מערך 
הכשרה ארצי לשיפור של יכולות ההסברה בשפה האנגלית 
של נציגים ישראלים בפני גורמי חוץ ותקשורת בין־לאומיים. 
ההכשרה ניתנת במתכונת שיעורים פרטיים לבכירים ולקצינים 
וסדנאות לבכירים בהנהלת בנק  במשטרת ישראל, קורסים 

ישראל, שיעורים פרטיים לנציגי משרד החוץ ועוד. 

מירב
מירב, בית הספר לרפואה משלימה, מציע מסלולים להכשרה 
מקצועית במגוון מקצועות מעולם הרפואה המשלימה לצד 
גם  המשיך  הספר  בית  אישית.  והעצמה  העשרה  קורסי 
יעד נוספים, כגון:  השנה להרחיב את פעילותו בקרב קהלי 
קורסי העשרה והכשרה מקצועית לעמיתי חבר ידע הפונה 
לכ־200,000 אנשי קבע ופורשי צה"ל, וכן קורסים מקצועיים 
לרשת בתי המרקחת של מכבי פארם בנושא תוספי מזון 
התנדבותית  פעילות  מתקיימת  הספר  בבית  מרפא.  וצמחי 
של בוגרי שנה ב המטפלים בנשים שיוצאות ממעגל הסמים 
והזנות במסגרת עמותת סלעית, בנשים המחלימות ממחלת 
הסרטן במסגרת עמותת ניצני ראשון לציון וכן במשפחות 

של נפגעי טרור במסגרת עמותת משפחה אחת.

בית דניאל
עיון  ימי  כנסים,  דניאל  בבית  האו"פ  קיימה  השנה  במהלך 
מפגשים  שלה,  והמינהליות  האקדמיות  למחלקות  וסדנאות 
עם יוצרים, אמנים ומשוררים, שלושה סופי שבוע מוסיקליים 
של  בוקר"  “שישי  וקונצרט  כרמי־גיברמן  סמדר  בהנחיית 
בית  מבנה  של  לפעילות  פתיחתו  לאחר  בנוסף,  האו"פ. 
המרכבות — אחד משני המבנים בבית לנגה — ערכה האו"פ 

השנה אירוע חנוכה חגיגי של המבנה.


