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קידום מקצועי של עובדי הוראה 
השנה הסתיים בהצלחה מחזור נוסף של התכנית להכשרת 
נמשכה  כן  כמו  ראשה".  “אבני  מכון  עם  בשיתוף  מנהלים 
למורים  מקצועי  לפיתוח  הדו־שנתיות  התכניות  הפעלת 
בדרגות הגבוהות במסגרת רפורמת “אופק חדש" והכשרה 
של בעלי תפקידים המובילים את הטמעת תכנית התקשוב 
הלאומית בפריסה ארצית בכל המגזרים )יהודי, ערבי, דרוזי 
תכניות  כמה  הופעלו  גם  תשע"ו  הלימודים  בשנת  ובדווי(. 

חדשות:

לסטודנטים  מיועדת  התכנית  כיתה:  אקדמיה  תכנית   0

לתעודת הוראה בשלב הפרקטיקום.  מטרותיה, בין היתר, 
להעמיק ולהשביח את תהליכי ההתנסות של הסטודנטים 
להוראה, לקדם תהליכי למידה משמעותית בבתי הספר 
הספר  לבתי  האקדמיה  בין  שותפות  של  מודל  וליצור 
שולבו  בתכנית  המעשית.  ההתנסות  מתבצעת  שבהם 
ספרות  פסיכולוגיה,  היסטוריה,  מהמקצועות  סטודנטים 

ואזרחות, אשר לוו על ידי מדריכה פדגוגית. 

במכרז  זכייה  בעקבות  מחוננים:  להוראת  הכשרה   0

נפתחה לראשונה במל"י בירושלים תכנית ייחודית בהיקף 
240 שעות המיועדת להכשרת מורות חרדיות להוראת 

מחוננים. 

תכנית אתגרים: בשנה זו הופעלה לראשונה ובהצלחה   0

במטרה  הערבי  במגזר  ספר  בתי  ב־12  פיילוט  תכנית 
ניהולית  שדרה  וליצור  בית־ספרית  מנהיגות  לפתח 

מובילה בבית הספר. 

למידה(:  תפקודי  של  )מעריכים  מת"לים  0   הכשרת 

הכשרה  תכנית  והבדווי  היהודי  במגזר  נפתחה  השנה 
למת"לים שתפקידם לשלב את כלל התכניות העוסקות 
מענה  לתת  במטרה  הספר  בית  בתוך  הפרט  בקידום 
מיטבי לצורכיהם הייחודיים של תלמידים מתקשים ושל 
דו־שנתית  היא  התכנית  למידה.  לקויות  עם  תלמידים 

בהיקף 240 שעות. 

לימודים חוץ־אקדמיים

מערך לימודי החוץ )מעל"ה( 
אסכולות

באסכולות, בית הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת, 
תלמידים.   24,000 על  ועלה  ההרשמות  מספר  השנה  גדל 
הפורום “ממשל ואסטרטגיה: מודיעין וביטחון לאומי", שנערך 
השמינית  השנה  )זאת  בן־אליהו  איתן  בהנחיית  בתל־אביב 
בהנחיית  ובירושלים  ישי  בן  רון  בהנחיית  בחיפה  ברציפות(, 
טלי ליפקין־שחק, זכה להצלחה גם בשנה החולפת. כמו כן 
פלוצקר  סבר  בהנחיית  הכלכלי"  “הפורום  לפעול  המשיכו 
יועז.  ויובל  אליהו  בן  איתן  בהנחיית  המשפטי"  ו"הפורום 
והורחבה  אילה,  בבית  בנושאי אמנות  קורסים  גם  התקיימו 
בתחום  אילה.  לבית  מחוץ  גם  הבוקר  לימודי  של  הרצועה 
הקולנוע נוסף קורס, והיום באים בשערי אסכולות כ־7,000 
תלמידים שוחרי תרבות הקולנוע לסוגיה בכל הארץ. בתחום 
באר  חיים  הסופר  בהנחיית  חדש  קורס  נוסף  הספרות 
“טרום הוצאה לאור".  וחדש שנקרא  נוסף  וקורס  בירושלים 
בתחום המוסיקה נמשכה הפעילות עם המלחין והמנצח גיל 
קורסים  בשישה  אמנים מהשורה הראשונה  שוחט, שאירח 
התזמורת  עם  הפעולה  שיתוף  גם  נמשך  השנה  שונים. 
הנמשכת  פעילות  “טרום־קונצרט",  בקורס  הפילהרמונית 
כשני עשורים ברציפות. נוספו מגוון קורסי מוסיקה קלאסית 
ואחרים. נוסף על כך נפתחה שלוחה חדשה בראשון לציון 

ונמשכת הפעילות בעומר וברחובות.

חשיפה
הטלוויזיה  התקשורת,  לאמנויות  הספר  בית  חשיפה, 
והמולטימדיה, מקיים מסלולי לימוד שחלקם מוכרים כנקודות 
ללימודי  והוא שותף במרכז  לתואר ראשון באקדמיה,  זכות 
תקשורת. בית הספר פתח לראשונה את תכנית הלימודים 
ויצר  וידאו,  סרטי  באמצעות  טיפולית  שיטה  בווידאותרפיה, 
התכנית.  בוגרי  עבור  תל־אביב  סינמטק  עם  פעולה  שיתוף 
במהלך שנת הלימודים ערך בית הספר סדרת כנסים בשיתוף 
עם המרכז ללימודי תקשורת וכן תערוכת סיום של המגמה 
למשחקי מחשב. שניים מבוגריו יצרו את המשחק “החלוצים" 
וזכו במקום השני בקטגוריית משחקי ילדים בתחרות משחק 
להצגה  נבחרו  בוגרים  סרטי  כמה   .GameIS של  השנה 

בפסטיבל קאן במסגרת פינת הסרטים הקצרים.
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תפנית
את  להרחיב  השנה  המשיך  למנהלים,  הספר  בית  תפנית, 
אנוש,  משאבי  ניהול  עסקי,  ייעוץ  כגון  מקצועות  פעילותו. 
שיווק דיגיטלי, מידענות ואימון מנטלי צוברים תאוצה במספר 
הנרשמים, בנפח הפעילות ובמיצובם כמקצועות ליבה. בנוסף 
פרויקטים  השנה  קיים  תפנית  הספר  בית  הפרטי  למגזר 
איכותיים עם גופים וארגונים מובילים בתעשייה ובמשק, בהם 
בנק לאומי, סדנאות ניהול בפריסה ארצית במסלול משותף 
לימודים  תכנית  עסקים, משרד המשפטים,  בעלי  להכשרת 
להכשרת מנהלים ועוד. בית הספר מארח את פורום היזמות 
של האו"פ, ובמסגרתו הוא חושף את הפעילות בפני מנהלים 

ואנשי עסקים ברחבי הארץ.
 

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

סטיילינג.

דיאלוג
בקרב  רבים  קורסים  מקיים  לשפות,  הספר  בית  דיאלוג, 
בית  הישראלי.  במשק  עסקיים  ובארגונים  שונים  מגזרים 
הלימוד,  בתכניות  ופיתוחים  חידושים  השנה  הנהיג  הספר 
ותכניות  סילבוסים  בחידוש  וכן  איכות  מדדי  בנושא  במיוחד 
לאורך הסמסטרים בשנה  בקורסים  אחידות  ביצירת  לימוד, 

ובהטמעת שיטת הלימוד. 

במגזר העסקי התקיימה פעילות ענפה בקרב מגוון חברות 
במסגרת  הביטחון.  ובמשרד  הישראלי  במשק  עסקיות 
ארצי  הכשרה  מערך  מקיים  הספר  בית  לבכירים  הכשרות 
שמסייע לנציגים ישראלים לשפר את יכולות ההסברה בשפה 
בין־לאומיים.  תקשורת  וגורמי  חוץ  גורמי  בפני  האנגלית 
לבכירים  פרטיים  שיעורים  של  במתכונת  ניתנת  ההכשרה 
לבכירים  וסדנאות  קורסים  ישראל,  במשטרת  ולקצינים 
בהנהלת בנק ישראל, שיעורים פרטיים לנציגי משרד החוץ 

ועוד.

מירב
קורסי העשרה  פיתח  לרפואה משלימה,  בית הספר  מירב, 
ותכנים חדשים בתחום הרפואה המשלימה, העשרה והעצמה 
הירוק,  בכפר  מוצעים  הפרטי  במגזר  מירב  קורסי  אישית. 
בירושלים, במודיעין ובבאר־שבע. במגזר החרדי נוצר שיתוף 
מימון  ערוצי  מציעה  העמותה  ק.מ.ח.  עמותת  עם  פעולה 
פותחו  כך  לשם  מירב.  לקורסי  להצטרף  לזכאים  ומלגות 
גם  הספר  בית  החרדי.  למגזר  וייעודיים  מותאמים  קורסים 
מכון  המשלימה:  הרפואה  בתחום  לארגונים  חסות  נותן 

פסגות, מכללת מעיינות ובית יציב. 

בית דניאל
שנת תשע"ו התאפיינה, כמו השנים שקדמו לה, בפעילויות 
בית  עניין.  ותחומי  נושאים  של  רחב  ובספקטרום  מגוונות 
דניאל אירח גם השנה השתלמויות של מוסיקאים בכל הגילים 
ובכללם נגנים בכלי נשיפה, זמרים של מוסיקת קאנטרי, נגני 
ועוד.  קלאסית  מוסיקה  נגני  תזמורות,  קאמרית,  מוסיקה 
כמיטב המסורת ארוכת השנים התקיימו במקום שלושה סופי 
שבוע מוסיקליים המוצעים לציבור הרחב מטעם בית דניאל 
בהנחיית סמדר כרמי־גיברמן, והשנה הם התמקדו במלחינים 
מוצרט, דבוז'ק, בריטן וראטר. הקהל הרחב נהנה גם השנה 

מקונצרט "שישי בוקר" שקיימה האו"פ בבית דניאל.

וחינוכיים רבים קיימו בבית דניאל בשנת  מוסדות אקדמיים 
וסטודנטים  מרצים  של  ומפגשים  כנסים  עיון,  ימי  תשע"ו 
מהארץ ומהעולם. כמו כן התקיימו כנסים שנתיים של חוגים 
תכניות  והכנת  הוראה  עובדי  של  השתלמויות  ופקולטות, 
עבודה שנתיות, תכניות להכשרה מקצועית בנושאים שונים 
המחלקות  של  פעילויות  דניאל  בבית  ערכה  האו"פ  ועוד. 
האקדמיות והאדמיניסטרטיביות שלה, ובכללן סדנת "טקסט 
ולמדעי  לפילוסופיה  להיסטוריה,  המחלקה  של  וקונטקסט" 
היהדות בהשתתפות חוקרים מכל האוניברסיטאות ויום עיון 

לסטודנטים של האו"פ לתואר שני במחשבה ביולוגית.

גופים  עמותות,  וקהילתיים,  אמנותיים  חברתיים,  ארגונים 
דניאל  וחברות עסקיות ערכו במהלך השנה בבית  ציבוריים 
מקצועיים,  בנושאים  כנסים  ולעובדים,  למנהלים  סדנאות 
הכשרות והשתלמויות, ימי גיבוש, סדנאות שירה ויצירה. נוסף 
על כך המועצה המקומית של זכרון יעקב אירחה בבית דניאל 
במשך שבוע את ראש העיר ועובדי העיר התאומה של זכרון 
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