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קידום מקצועי של עובדי הוראה 
היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה פועלת 
בישראל.  החינוכית  המערכת  לתועלת  מגוונים  בתחומים 
מקצועי  בפיתוח  היחידה  עסקה  תשע"ה  הלימודים  בשנת 
ובפיתוח מנהיגות חינוכית של בעלי תפקידים שונים במערכות 
חינוכיות ובהובלת תהליכים של חדשנות חינוכית וטכנולוגית. 

הפיתוח  בתחום  היחידה  פעילות  התרחבה  זאת  בשנה   0

הגבוהות  בדרגות  בכירים  הוראה  לעובדי  המקצועי 
לפתח  שמטרתה  חדש",  "אופק  הרפורמה  במסגרת 
חשיבה חינוכית אקדמית ויישומית אצל המורים כדי לסייע 
שינויים  בהובלת  ולקדמם  עבודתם  את  להשביח  להם 
פדגוגיים, חינוכיים וארגוניים במערכת שבה הם פועלים. 
ב־54 קבוצות ברחבי הארץ נלמדו מגוון תכניות בנושאים 
— הערכה לשם  הל"ל  עשייתו,  חוקר את  מורה  האלה: 
למידה, חונך בכיר, מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות. 
ספציפיים,  בתחומים  התמחויות  גם  הוצעו  זו  במסגרת 

כגון: תקשוב, לקויות למידה וזכויות הילד והתלמיד. 

להתמחות  במרכז  הפעילות  התרחבה  השנה  במהלך   0

להכשרת  קורסים   20 הארץ  ברחבי  התקיימו  בהוראה. 
כלים  לספק  הייתה  אלו  קורסים  חונכים. מטרת  מורים 
ומיומנויות למורה החונך כדי שיוכל לתמוך במורה החדש 

בתהליך קליטתו בבית הספר, ללוותו ולהדריכו.

התרחבה הפעילות של הכשרת בעלי תפקידים המובילים   0

הפעילות  הלאומית.  התקשוב  תכנית  הטמעת  את 
המגזרים  בכל  ארצית  בפריסה  קבוצות  ב־70  התבצעה 

)יהודי, ערבי, דרוזי ובדווי(. 

להכשרת  התכנית  של  נוסף  מחזור  בהצלחה  הסתיים   0

מנהלים בשיתוף עם מכון אבני ראשה.

מוסלמים  דת  לאנשי  מתקדם  קורס  בהצלחה  התנהל   0

בשיתוף אגף עדות במשרד הפנים, בהובלתו האקדמית 
נושאים  הקורס כלל  כבהא.  מוסטפא  פרופ'  של 
הרלוונטיים לעבודת האימאמים, ומטרתו  להעצים, לקדם 

ולהעשיר את המשתתפים בהיבט המקצועי והאישי. 

תעודה  לימודי  בתחום  הייחודיות  התכניות  במסגרת   0

להכשיר  שנועדה  דו־שנתית,  תכנית  בהצלחה  הופעלה 
אנשי מקצוע למתן מענה ייעוצי והדרכתי להורים לילדים 
בעלי לקויות למידה והפרעות קשב. בשנה זו החל תהליך 
יהודה  באור  הורים  עם  המשתתפים  של  הפרקטיקום 

ובבית אקשטיין בגבעתיים. 

לימודים חוץ־אקדמיים

וימי  ארצית  בפריסה  דיסציפלינריות  נערכו השתלמויות   0

עיון למורים בתחומי דעת שונים, כגון: מדע וטכנולוגיה 
בחברה )מוט"ב(, מדעי החברה, היסטוריה, רוסית, תורה 

שבעל־פה ומדעי המחשב. 

מערך לימודי החוץ )מעל"ה( 
את  מאגד  הפתוחה  האוניברסיטה  של  החוץ  לימודי  מערך 
דיאלוג  דיפלומה,  תפנית,  חשיפה,  אסכולות,  הספר  בתי 
למעלה  השנה  למדו  מעל"ה  של  הקורסים  בכל  ומירב. 
נמשכה  השנה  גם  הפרטי.  מהמגזר  תלמידים  מ־27,000 
הפעילות הענפה בפריפריה, והועמקו הקשר ושיתוף הפעולה 
עם המגזר החרדי. נמשכים המגעים לפתיחת מרכז הכשרה 

לאוכלוסייה הערבית בגבעת חביבה.

אסכולות
ולתרבות  רב־תחומיים  ללימודים  הספר  בית  באסכולות, 
על  ועמד  ב־5%  ההרשמות  מספר  השנה  גדל  הדעת, 
רבות  הספר  בבית  הלימוד  תכניות  הרשמות.  כ־22,500 
ואסטרטגיה:  "ממשל  הפורום  הצלחת  נמשכה  ומגוונות. 
מודיעין וביטחון לאומי", שהתקיים בתל־אביב בהנחיית איתן 
בן־אליהו, בחיפה בהנחיית עמי איילון ובירושלים בהנחיית טלי 
"הפורום  בהצלחה  להתקיים  המשיכו  כן  כמו  ליפקין־שחק. 
הכלכלי" בהנחיית סבר פלוצקר ו"הפורום המשפטי" בהנחיית 
איתן בן אליהו ויובל יועז. התקיימו גם קורסים בנושאי אמנות 
התלמידים   6,000 קו  נחצה  הקולנוע  בתחום  אילה.  בבית 
בסרטי  ולצפות  הרצאה  לשמוע  ובאים  בתחום  המתעניינים 
איכות. בתחום הספרות נוסף קורס חדש של הסופר חיים 
נמשכה  המוסיקה  ובתחום  עגנון,  ש"י  הסופר  על  באר 
אמנים  שאירח  שוחט,  גיל  והמנצח  המלחין  עם  הפעילות 
מהשורה הראשונה בשישה קורסים שונים. השנה נמשך גם 
שיתוף הפעולה עם התזמורת הפילהרמונית בקורס "טרום־
קונצרט". נוסף על כך, נפתחה שלוחה חדשה בראשון לציון 

והורחבה הפעילות בעומר וברחובות.

חשיפה
הטלוויזיה  התקשורת,  לאמנויות  הספר  בית  חשיפה, 
מוכרים  שחלקם  לימוד  מסלולי  מקיים  והמולטימדיה, 
כנקודות זכות לתואר ראשון באקדמיה, והוא שותף במרכז 
"גיים  את  הספר  בית  אירח  השנה  גם  תקשורת.  ללימודי 
ובו  לשנה,  אחת  בין־לאומי המתקיים  מאירוע  כחלק  ג'אם" 
נדרשו המשתתפים לפתח משחק בתוך 48 שעות ולפרסמו 
באתר האינטרנט העולמי של הארגון. במהלך שנת הלימודים 



44

קיים בית הספר סדרת כנסים בשיתוף עם המרכז ללימודי 
מחשב  למשחקי  המגמה  של  סיום  תערוכות  תקשורת, 
במחלקה לתקשורת חזותית וערב חגיגי של הקרנות סרטים — 
סרטי אנימציה, סרטים דוקומנטריים, סרטים עלילתיים ועוד.

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 
נמשך  בודדים.  ולחיילים  לעולים  סדנאות  ובכללם  הפתוחה, 
שיתוף הפעולה בקורס להכשרת דירקטורים למשרתי קבע 
ובני משפחתם החברים ב"חבר ידע", והחלה פעילות ענפה 
להכשרת בעלי עסקים בשיתוף בנק לאומי. בית הספר מארח 
את פורום היזמות של האו"פ ובמסגרתו חושף את הפעילות 

למנהלים ולאנשי עסקים ברחבי הארץ.

דיפלומה
דיפלומה, בית הספר ללימודי תעודה והסמכה, מציע מסלולי 
תחומים  במגוון  הסמכה  למבחני  והכנה  מקצועית  הכשרה 
ובהם תיירות, פיננסים ועיצוב. המרכז ללימודי עיצוב פנים הוא 
הגוף הגדול בדיפלומה, והוא מאפשר לשלב מודולות  קצרות 
של לימודים מחוץ למסלול השלם. בין הנושאים הנלמדים: 
סקצ'אפ  תאורה,  תכנון  רהיטים,  עיצוב  פנים,  ותכנון  עיצוב 

)Sketch Up( ועיצוב הבית — הום סטיילינג.

דיאלוג
הרחב  לקהל  קורסים  מקיים  לשפות,  הספר  בית  דיאלוג, 
בעשרה מרכזי לימוד ברחבי הארץ במגוון רחב של שפות. 
גם השנה שולבו בהם חיילים רבים במסגרת שיתופי פעולה 
עם צה"ל ועם הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים. 
שונים  מגזרים  בקרב  רבים  קורסים  מקיים  גם  הספר  בית 
הפעולה  שיתוף  נמשך  הישראלי.  במשק  עסקיים  וארגונים 
והתקיימו קורסי אנגלית  "עמותת מפתח",  לבין  דיאלוג  בין 
לציבור החרדי, שהקנו רכישה של יסודות השפה ויכולת לנהל 
שיחה בסיסית. במגזר העסקי מתקיימת פעילות ענפה בקרב 
הביטחון.  ובמשרד  הישראלי  במשק  עסקיות  חברות  מגוון 
כמו כן במסגרת הכשרות לבכירים, בית הספר מקיים מערך 
הכשרה ארצי שמסייע לנציגים ישראלים לשפר את יכולות 
ההסברה בשפה האנגלית בפני גורמי חוץ וגורמי תקשורת 
בין־לאומיים. ההכשרה ניתנת במתכונת של שיעורים פרטיים 
וסדנאות  קורסים  ישראל,  במשטרת  ולקצינים  לבכירים 

לבכירים בהנהלת בנק ישראל, שיעורים פרטיים לנציגי משרד 
החוץ ועוד. 

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

הסרטן.

בית דניאל
יעקב  דניאל שבזכרון  בבית  במהלך שנת תשע"ה התקיימו 
פעילויות מגוונות של גופים שונים: השתלמויות מוסיקליות 
של נגנים בוגרים וצעירים; ימי עיון של מחלקות אקדמיות 
וכנסים  עיון  ימי  הפתוחה;  האוניברסיטה  של  ומינהליות 
לסטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים; סדנאות של חוקרים 
אחרים  אקדמיים  ממוסדות  חוקרים  עם  בשילוב  מהאו"פ 
בארץ ובעולם; הכשרות מקצועיות וסדנאות לפיתוח מנהלים 
ועובדים מארגונים וחברות במשק הישראלי והעולמי; כנסים 
לעובדים  גיבוש  ימי  אקטואליים;  בנושאים  בין־לאומיים 
ולמנהלים; מפגשים לסיכום שנת עבודה ארגונית והיערכות 
ארגוניים;  ויועצים  מאמנים  הכשרת  הבאה;  העבודה  לשנת 
סדנאות העצמה; כנסים של ארגונים חברתיים וקהילתיים; 
הלימודים  לשנת  והיערכות  הוראה  עובדי  של  השתלמויות 
הבאה; כנסים להשקת מוצרים חדשים; מפגשים של יוצרים, 
אמנים ומשוררים ועוד. בית דניאל שקד גם השנה על חשיפת 
המקום לגופים חדשים. אלה הצטרפו לגופים הרבים הפועלים 
על  הפתוחים,  ובשטחים  המבנים  בתוך  קבע  דרך  במקום 

בסיס יומי ועל בסיס לינה.

בתשע"ה  גם  התקיימו  השנים  ארוכת  המסורת  מיטב  לפי 
שלושה סופי שבוע מוסיקליים בהנחיית סמדר כרמי־גיברמן, 
המוצעים לציבור הרחב מטעם בית דניאל. השנה התמקדו 
סופי השבוע במלחינים מוצרט, בטהובן ושוברט. נוסף על כך 

נערך פעמיים הקונצרט "שישי בוקר".


