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לימודים חוץ־אקדמיים

קידום מקצועי של עובדי הוראה 
היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה עוסקת 
בפיתוח מקצועי של מורים ובעלי תפקידים שונים במערכת 

החינוך ובהובלת תהליכים של חדשנות חינוכית וטכנולוגית.

בשנת הלימודים תשע"ז העמיקה העשייה החינוכית והופעלו 
תכניות חינוכיות מגוונות. 

הכשרת מורים להוראת מדעי המחשב ביסודי בכיתות    0

מדעי  נושא  הכנסת  במסגרת  ארצית:  בפריסה  ד-ו 
המחשב במערכת החינוך לשלבי הגיל המוקדמים )ד-ו( 
הוחל בהכשרה של מורים בחינוך היסודי להוראת נושא 
למתמטיקה  מהמחלקה  שחלקו  מנחים,  של  צוות  זה. 
ולמדעי המחשב, עסק בהקניית יסודות של מדעי המחשב 
למורים תוך שימוש בסביבת התכנות סקרץ'. ההכשרה 
)יהודי, ערבי,  התבצעה בפריסה ארצית בכל המגזרים  

דרוזי ובדואי(. 

בשנת  בהוראה:  והתמחות  כיתה  אקדמיה  תכניות    0

כיתה  אקדמיה  תכנית  התרחבה  תשע"ז  הלימודים 
המיועדת לסטודנטים לתעודת הוראה בשלב הפרקטיקום  
ההתנסות  תהליכי  את  להעמיק  היתר,  בין  ומטרתה, 
של הסטודנטים להוראה ולהשביחם. התכנית התקיימה 
מלווים  בהובלת  הארץ  ברחבי  ספר  בתי  בארבעה 
שעבדו  הוראה  עובדי  לקידום  היחידה  מטעם  פדגוגיים 
בפיתוח  גם  ובעונה אחת  ועסקו בעת  עם הסטודנטים, 
מקצועי של המורים המכשירים. הסטודנטים שהשתתפו 
בפרויקט השתלבו במשך יומיים בשבוע בפעילות הבית 
ספרית וזכו למלגה שנתית. במסגרת ההתמחות בהוראה 
נמשכה הפעלה של סדנאות הסטאז' לבוגרים של תעודת 
כדי השתלבותם בתהליכי ההוראה בבית  ההוראה תוך 
הספר, וכן הופעלו קורסים לליווי מורים חדשים. כמו כן 
חונכים  מורים  להכשרת  תכניות  הארץ  ברחבי  הופעלו 

למורים חדשים.

בשנת  ספר:  בתי  של  מנהלים  להכשרת  תכנית    0

של  נוסף  מחזור  בהצלחה  הסתיים  תשע"ז  הלימודים 
“אבני  מכון  עם  בשיתוף  מנהלים  להכשרת  התכנית 
שבעת  לבוגרי  עיון  יום  התקיים  הקיץ  במהלך  ראשה". 
המחזורים של התכנית להכשרת המנהלים. השתתפו בו 
כ־60 מבוגרי התכנית, שרובם  מתפקדים כמנהלים של 

בתי ספר.   

הלימודים  בשנת  תעודה:  ולימודי  הכשרה   תכניות    0

הדו־שנתית  בתכנית  קבוצות  שתי  הופעלו  הנוכחית 
)בהיקף 240 שעות( להכשרה להוראת מחוננים. הושם 
אוכלוסיית  של  הייחודים  ובמאפיינים  בהיבטים  דגש 
תאוריות,  למשתתפים  והוקנו  והמצטיינים,  המחוננים 
אלו.  אוכלוסיות  עם  לעבודה  מעשיים  וכלים  עקרונות 
בנוסף לכך נמשכה הפעלת התכנית להכשרת מת"לים 
והערבי.  היהודי  במגזר  למידה(  תפקודי  של  )מעריכים 
כגון  נושאים,  במגוון  תעודה  לימודי  קיימה  גם  היחידה 
להדרכת  מקצוע  אנשי  של  הכשרה  מתקנת,  הוראה 

הורים לילדים עם לקויות למידה, רכזים פדגוגיים ועוד.

זו הופעלה בעשרים בתי ספר  בשנה  תכנית אתגרים:    0

שנועדה  אתגרים  בשם  ייחודית  תכנית  הערבי  במגזר 
לפתח מנהיגות בית ספרית וליצור שדרה ניהולית מובילה 
הופעלה  התכנית  הספר  מבתי  בחלק  הספר.  בבית 
העקרונות  את  יישמו  ומשתתפיה  השנייה,  השנה  זו 
והמיומנויות שנלמדו להובלת שינויים פדגוגיים, חינוכיים 

וארגוניים בצוותים שהם מובילים ובבית הספר בכלל.

תכניות ופעילויות נוספות
הפעלת התכניות הדו־שנתיות לפיתוח מקצועי למורים   0

חדש"  “אופק  הרפורמה  במסגרת  הגבוהות  בדרגות 
במגוון  נושאים.

הכשרה של מורי מורים בשילוב נושא “חלופות בהערכה"   0

בסביבה טכנולוגית.

עיון למורים בתחומי דעת שונים,  וימי  הפעלת קורסים   0

כגון מדע וטכנולוגיה לכל )מוט"ל(, מדעי החברה, רוסית, 
עם  בשיתוף  ועוד,  המחשב  מדעי  שבעל־פה,  תורה 

המחלקות האקדמיות הרלוונטיות.

מערך לימודי החוץ )מעל"ה( 
אסכולות

באסכולות, בית הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת, 
תלמידים.   26,250 על  ועלה  ההרשמות  מספר  השנה  גדל 
פורום “ממשל ואסטרטגיה: מודיעין וביטחון לאומי" בהנחיית 
איתן בן־אליהו מתקיים זו השנה השמינית בתל אביב וזכה 
להצלחה גם בשנה החולפת. כמו כן המשיכו לפעול “הפורום 
הכלכלי" בהנחיית סבר פלוצקר בחיפה ו"הפורום המשפטי" 
בהנחיית עו"ד יובל יועז. התקיימו גם קורסים בנושאי אמנות 
בבית אילה, והורחבה הרצועה של לימודי הבוקר גם מחוץ 
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לבית אילה. בתחום הקולנוע נוסף קורס, והיום באים בשערי 
אסכולות כ־5,000 תלמידים אוהבי קולנוע בכל רחבי הארץ. 
חיים  הסופר  בהנחיית  חדש  קורס  נוסף  הספרות  בתחום 
באר בירושלים, ונפתחו מועדוני קריאה בהנחיית קובי מידן 
נמשכה  המוסיקה  בתחום  וברעננה.  בחיפה  בירושלים, 
אמנים  שאירח  שוחט,  גיל  והמנצח  המלחין  עם  הפעילות 
השנה  גם  שונים.  קורסים  בשלושה  הראשונה  מהשורה 
נמשך שיתוף הפעולה עם התזמורת הפילהרמונית בקורס 
“טרום־קונצרט", פעילות שנמשכת כשני עשורים ברציפות. 
נוספו מגוון של קורסי מוסיקה קלאסית ואחרים בהנחיית רונן 
וולף  אורית  ד"ר  מטה,  זובין  למאסטרו  המשנה  בורשבסקי, 
ועומר שומרוני. הפעילות בשלוחות החדשות יחסית, ראשון 

לציון, עומר ורחובות, נמשכת בהצלחה. 

חשיפה
הטלוויזיה  התקשורת,  לאמנויות  הספר  בית  חשיפה, 
והמולטימדיה, מקיים מסלולי לימוד שחלקם מוכרים כנקודות 
ללימודי  והוא שותף במרכז  לתואר ראשון באקדמיה,  זכות 
סדרת  הספר  בית  ערך  הלימודים  שנת  במהלך  תקשורת. 
כנסים בשיתוף המרכז ללימודי תקשורת וכן שתי תערוכות 
סיום של בוגרי בית הספר בפיתוח של משחקי מחשב, עיצוב  
ועריכת פוסט־פרודקשן בשיתוף המרכז ללימודי קולנוע. שני 
פינת  במסגרת  קאן  בפסטיבל  להצגה  נבחרו  בוגרים  סרטי 
הסרטים הקצרים. בית הספר קיים השנה קורס ייחודי עבור 
חברת  עם  חדשים  פעולה  שיתופי  ויצר  הביטחון  מערכת 
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תפנית
את  להרחיב  השנה  המשיך  למנהלים,  הספר  בית  תפנית, 
אנוש,  משאבי  ניהול  עסקי,  ייעוץ  כגון  מקצועות  פעילותו. 
הנחיית קבוצות, מידענות ואימון מנטלי צוברים תאוצה במספר 
הנרשמים, בנפח הפעילות ובמיצובם כמקצועות ליבה. נוסף 
השנה  קיים  תפנית  הספר  בית  הפרטי  במגזר  פעילות  על 
בתעשייה  מובילים  וארגונים  גופים  עם  איכותיים  פרויקטים 
ארצית  בפריסה  ניהול  סדנאות  לאומי,  בנק  בהם  ובמשק, 
במסלול משותף להכשרת בעלי עסקים, משרד המשפטים, 
בית הספר מארח  ועוד.  להכשרת מנהלים  לימודים  תכנית 
את  חושף  הוא  ובמסגרתו  האו"פ,  של  היזמות  פורום  את 

הפעילות בפני מנהלים ואנשי עסקים ברחבי הארץ.

דיפלומה
דיפלומה, בית הספר ללימודי תעודה והסמכה, מציע מסלולי 
חשבונאות  תיירות,  כמו  תחומים  במגוון  מקצועית  הכשרה 
הלומדים  את  מכין  הספר  בית  מהמסלולים  בחלק  ועיצוב. 
בו למבחני הסמכה של גופים רלוונטים לפי התחום הנלמד. 
והמשמעותי  הגדול  הגוף  הוא  פנים  עיצוב  ללימודי  המרכז 
של  קצרות  מודולות  לשלב  מאפשר  והוא  הספר,  בבית 
לימודים מחוץ למסלול השלם. בין הנושאים הנלמדים: עיצוב 
 Sketch( ותכנון פנים, עיצוב רהיטים, עיצוב תאורה, סקצ'אפ

Up( ועיצוב הבית - הום סטיילינג. 

דיאלוג
בקרב  רבים  קורסים  מקיים  לשפות,  הספר  בית  דיאלוג, 
בית  הישראלי.  במשק  עסקיים  וארגונים  שונים  מגזרים 
הלימוד,  בתכניות  ופיתוחים  חידושים  השנה  הנהיג  הספר 
לימוד.  ותכניות  לימוד  שיטות  סילבוסים,  בחידוש  במיוחד 
במגזר העסקי התקיימה פעילות ענפה בקרב מגוון חברות 
בית  לבכירים  עסקיות במשק הישראלי. במסגרת הכשרות 
הספר מקיים מערך הכשרה ארצי שמסייע לנציגים ישראליים 
לשפר את יכולות ההסברה בשפה האנגלית בפני גורמי חוץ 
במתכונת  ניתנת  ההכשרה  בין־לאומיים.  תקשורת  וגורמי 
ישראל,  במשטרת  ולקצינים  לבכירים  פרטיים  שיעורים  של 
קורסים וסדנאות לבכירים בהנהלת משרד הבריאות, משרד 
הכלכלה ועוד. עוד במגזר העסקי התקיימו גם קורסי הכשרה 
בשפה הערבית לבעלי תפקידים במשטרת ישראל, ברשות 
המסים ועוד. קורסי שפות נוספות )כגון איטלקית, וצרפתית( 

הועברו בהצלחה בחברות ובגופים עסקיים.

מירב
קורסי העשרה  פיתח  לרפואה משלימה,  בית הספר  מירב, 
ההעשרה  המשלימה,  הרפואה  בתחום  חדשים  ותכנים 
וההעצמה אישית. קורסי מירב מוצעים למגזר הפרטי בכפר 
מירב  הספר  בית  שבע.  ובבאר  במודיעין  בירושלים,  הירוק, 
מתאים את עצמו למגמות המתפתחות כיום ועתיד לקיים 
העסקי,  במגזר  הבריאות.  עולמות  בתחום  חדשים  קורסים 
מתחום  פעילויות  בארגונים  ומקיים  משווק  הספר  בית 

הרפואה המשלימה בהתאם לאופי הארגון. 
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בית דניאל
התקיימו  רבים  וארגונים  חברות  של  מגוונות  פעילויות 
ועל בסיס  יומי  בבית דניאל במהלך שנת תשע"ז על בסיס 
ממושך יותר שכלל לינה במקום ובכללן: הכשרות מקצועיות 
וחברות  ארגונים  של  ועובדים  מנהלים  לפיתוח  וסדנאות 
בנושאים  ובין־לאומיים  ארציים  כנסים  הישראלי;  מהמשק 
סדנאות  ולמנהלים;  לעובדים  גיבוש  ימי  שונים;  אקטואליים 
שטח )ODT(; 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 
לקוחות;  כנסי  חדשים;  מוצרים  להשקת  כנסים  הבאה; 
הדרכות והכשרות של גופים ממשלתיים וציבוריים; סדנאות 
לפיתוח של צוותי עבודה מקומיים ובין־לאומיים; מפגשים של 

יוצרים, אמנים, משוררים ועוד.

דניאל  וחינוכיים רבים קיימו השנה בבית  מוסדות אקדמיים 
מהארץ  וסטודנטים  מרצים  של  ומפגשים  כנסים  עיון,  ימי 
ומהעולם; כנסים שנתיים של חוגים ופקולטות; השתלמויות 
והכנת תוכניות עבודה שנתיות; תוכניות  הוראה  עובדי  של 
להכשרה מקצועית בנושאים שונים. האו"פ ערכה בבית דניאל 
חוקרים  גם  שאירחו  האקדמיות  המחלקות  של  פעילויות 
מאוניברסיטאות אחרות ושל המחלקות האדמיניסטרטיביות 

שלה.

בית דניאל אירח גם השנה השתלמויות של מוסיקאים בכל 
הגילאים ובכללם: נגנים בכלי נשיפה; זמרי מוסיקת קאונטרי; 
קלאסית  מוסיקה  נגני  תזמורות;  קאמרית;  מוסיקה  נגני 
סופי  גם בשנת תשע"ז שלושה  כבכל שנה התקיימו  ועוד. 
שבוע מוסיקליים המוצעים לציבור הרחב מטעם בית דניאל 
בהנחיית סמדר כרמי־גיברמן, והשנה הם התמקדו בשוברט, 

היידן ומאהלר.


