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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 תשע"ח הפעילה היחידה תכניות שונות:
תכנית להכשרה של מנהלי בתי ספר: בשנת הלימודים   0

התכנית  של  קבוצות  שתי  בהצלחה  סיימו  תשע"ח 
להכשרת מנהלים בשיתוף עם מכון "אבני ראשה". אחת 
מנהלים  של  קבוצה  היא  בתכנית  שלמדה  הקבוצות 
זכתה  האו"פ  ייחודית.  תכנית  נבנתה  ועבורם  בפועל, 
השנה, בפעם השלישית, בקול הקורא החדש של משרד 
החינוך ושל מכון אבני ראשה להפעלת התכנית במוסדות 

האקדמיים.   
הספר  בבתי  השתלבות  רכזי  של  להכשרה  תכנית   0

דורנר  חוק  אישור  עקב  הביניים:  ובחטיבות  היסודיים 
זכתה היחידה לקידום עובדי הוראה בקול קורא לתכנית 
חדש  תפקיד  בעלי  של  להכשרה  תלת־שנתית  ארצית 
במערכת החינוך — "רכז/ת השתלבות". תפקידם להיות 
לתת  המכוונות  עבודה  וסדירויות  שגרות  פיתוח  מובילי 
מענה לפרט ולהוביל תהליכי הוראה דיפרנציאלית בבית 
בפריסה  תכניות  כ־30  נפתחו  הזכייה  בעקבות  הספר. 

ארצית.  
גם  הפעילה  הפתוחה  האוניברסיטה  אתגרים:  תכנית   0

השנה את תכנית אתגרים בבתי הספר במגזר הערבי. 
ספרית  בית  מנהיגות  פיתוח  הנושא  מודגש  בתכנית 
משתתפי  הספר.  בבית  מובילה  ניהולית  שדרה  ויצירת 
יישמו את העקרונות והמיומנויות שנלמדו כדי  התכנית 
בצוותים  וארגוניים  חינוכיים  פדגוגיים,  שינויים  להוביל 

שהם מובילים ובבית הספר בכלל.

תכניות ופעילויות נוספות 
תכנית הכשרה למורים בפסיכולוגיה לקראת הטמעה של   0 

תכנית הלימודים החדשה.  
תכניות מיוחדות לרכזים פדגוגיים בחינוך העל־יסודי.  0 

המחשב  מדעי  להוראת  היסודי  בחינוך  מורים  הכשרת   0

המוקדמים  הגיל  בשלבי  החינוך  במערכת  ורובוטיקה 
)ד-ו(. ההכשרה נעשתה בפריסה ארצית בכל המגזרים 

)יהודי, ערבי, דרוזי ובדואי(.   
חיים" לצד תכנית  "לכתוב סיפור  יוצרת  קורס לכתיבה   0

יד  לשלוח  המעוניינים  בשבתון  מורים  של  אישי  לליווי 
בכתיבה בתחומים שונים.

מערך לימודי החוץ )מעל"ה( 
אסכולות

באסכולות, בית הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת, 
לכ־27,870  והגיע  ב־14%  ההרשמות  מספר  השנה  גדל 
פורום   — אסכולות  של  הוותיקים  הפורומים  לצד  תלמידים. 
ממשל ואסטרטגיה בראשותו של האלוף במיל' איתן בן אליהו 
השנה  נוסף  יועז,  יובל  עו"ד  של  בראשותו  משפטי  ופורום 
הדנים  לשעבר  לאומי  לביטחון  המועצה  ראשי  של  פורום 
זכה  הפורום  שונים.  בהיבטים  ישראל  של  הלאומי  בחוסנה 
של  טרום־בכורה  מועדון  התלמידים.  בקרב  רבה  להצלחה 
הבאים  קולנוע  שוחרי  ולשרת  להתפתח  ממשיך  אסכולות 
לצפות בסרטי איכות לפני כולם ולשמוע הרצאות על עולמות 
התוכן של הסרטים מפי מיטב המרצים. השנה נוצר שיתוף 
 — בצוותא"  "אסכולות  בתכנית  צוותא  מועדון  עם  פעולה 
תכנית על יצירה עברית, בהנחייתו של נעם סמל, המשלבת 
הרצאות מפי מיטב החוקרים, ביצועים לשירים מולחנים של 
מיטב המבצעים הישראלים והקראת קטעי שירה מפי שחקני 
תיאטרון. תחום חדש המתפתח באסכולות הוא חקר המוח. 
זה  בתחום  חדשים  קורסים  השלוחות  בכל  נלמדו  השנה 

בהוראת ד"ר יוסי חלמיש וד"ר רועי תירוש. 

חשיפה
והדיגיטל, מקיים  חשיפה, בית הספר לאומנויות התקשורת 
לתואר  זכות  כנקודות  מוכרים  שחלקם  לימוד  מסלולי 
תקשורת  ללימודי  במרכז  שותף  והוא  באקדמיה,  ראשון 
ערבי  שני  הספר  בית  ערך  הלימודים  שנת  במהלך  באו"פ. 
נועז  "חדשני,  והאחר,   E-Sport בנושא  עיון מרתקים; האחד 
בשיתוף  בטלוויזיה",  תראו  שלא  הרשת  סדרות  ודיגיטלי! 

המרכז ללימודי תקשורת.

"הפעלת  חדשים:  קורסים  שני  השנה  פתח  הספר  בית 
רחפנים וצילום אווירי" ו"מרעיון לספר — כתיבה יוצרת" עם 
הסופרים ניר ברעם ויוסי סוכרי. בסיום הקורס הופקה חוברת 

יצירות ביכורים של בוגרי הקורס. 

השנה  הוזמנה  קולנועי  בימוי  בתכנית  הספר  בית  בוגרת 
הלימודים  במסגרת  שיצרה  הביכורים  סרט  את  להקרין 
בפסטיבל הקולנוע בחיפה ובוגרת נוספת הקרינה את סרטה 
שתי  הספר  בבית  התקיימו  כן  כמו  אביב.  תל  בסינמטק 
תערוכות סיום של בוגרי תכניות הלימוד בפיתוח של משחקי 

מחשב ווידאו, עיצוב גרפי דיגיטלי ועריכת פוסט־פרודקשן.
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תפנית
את  להרחיב  השנה  המשיך  למנהלים,  הספר  בית  תפנית, 
אנוש,  משאבי  ניהול  עסקי,  ייעוץ  כגון  מקצועות  פעילותו. 
תאוצה  צוברים  מנטלי  ואימון  מידענות  קבוצות,  הנחיית 
כמקצועות  ובמיצובם  הפעילות  בנפח  הנרשמים,  במספר 
תפנית  הספר  בית  הפרטי  במגזר  פעילות  על  נוסף  ליבה. 
קיים השנה פרויקטים איכותיים עם גופים וארגונים מובילים 
בתעשייה ובמשק וסדנאות ניהול בפריסה ארצית. 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 
הכשרה מקצועית במגוון תחומים, כמו תיירות, חשבונאות, 
מכין  הספר  בית  מהמסלולים  בחלק  ועיצוב.  אירועים  ניהול 
את הלומדים בו למבחני הסמכה של גופים רלוונטיים לפי 
התחום הנלמד. המרכז ללימודי עיצוב פנים הוא הגוף הגדול 
והמשמעותי בבית הספר, והוא מאפשר לשלב גם מודולות 
הנושאים  בין  שלם.  מסלול  במקום  לימודים  של  קצרות 
הנלמדים: עיצוב ותכנון פנים, עיצוב רהיטים, עיצוב תאורה 

ועיצוב הבית. 

דיאלוג
בקרב  רבים  קורסים  מקיים  לשפות,  הספר  בית  דיאלוג, 
במגזר  הישראלי.  במשק  עסקיים  וארגונים  שונים  מגזרים 
העסקי התקיימה השנה פעילות ענפה בקרב מגוון חברות 
הספר  בית  לבכירים  הכשרות  במסגרת  הישראלי.  במשק 
ישראלים  לנציגים  שמסייע  ארצי  הכשרה  מערך  מקיים 
לשפר את יכולות ההסברה בשפה האנגלית בפני גורמי חוץ 
וגורמי תקשורת בין־לאומיים. ההכשרה ניתנת במתכונת של 
שיעורים פרטיים לבכירים ולקצינים במשטרת ישראל, קורסים 
וסדנאות לבכירים בהנהלת משרד הבריאות, שיעורים פרטיים 
ועוד. כמו כן  ובני משפחותיהם ממשרד הכלכלה  לשליחים 
תפקידים  לבעלי  הערבית  בשפה  הכשרה  קורסי  התקיימו 
במשטרת ישראל, ברשות המיסים, במשרד החקלאות ועוד. 
קורסי שפות נוספים )בעברית, ברוסית, בספרדית ובצרפתית( 

הועברו בהצלחה בחברות ובגופים עסקיים.

מירב
קורסי העשרה  פיתח  לרפואה משלימה,  בית הספר  מירב, 
ותכנים חדשים בתחום הרפואה המשלימה, העשרה והעצמה 
אישית שהוצעו למגזר הפרטי. בית הספר מקיים פעילויות 
מתחום הרפואה המשלימה בארגונים שונים במגזר העסקי 

בהתאם לאופי הארגון.

בית דניאל
פעילויות מגוונות של חברות וארגונים רבים התקיימו בבית 
דניאל במהלך שנת תשע"ח על בסיס יומי ועל בסיס ממושך 

יותר שכלל לינה במקום. 

הגילים:  בכל  מוסיקאים  של  השתלמויות  אירח  דניאל  בית 
מוסיקה  נגני  קאונטרי,  מוסיקת  זמרי  נשיפה,  בכלי  נגנים 
כן  כמו  ועוד.  קלאסית  מוסיקה  נגני  תזמורות,  קאמרית, 
התקיימו במקום שלושה סופי שבוע מוסיקליים לציבור הרחב 
בהנחיית סמדר כרמי־גיברמן, שהתמקדו ביצירות של באך, 
במלחינים מהעולם העתיק ועד תקופת הבארוק וביצירותיהם 

של שומאן, ברהמס וריכרד שטראוס. 

מוסדות אקדמיים וחינוכיים קיימו השנה בבית דניאל ימי עיון, 
ומהעולם,  מהארץ  וסטודנטים  מרצים  של  ומפגשים  כנסים 
כנסים שנתיים של חוגים ופקולטות, השתלמויות של עובדי 
להכשרה  ותכניות  שנתיות  עבודה  תכניות  והכנת  הוראה 
מקצועית בנושאים שונים. האו"פ ערכה בבית דניאל פעילויות 
של המחלקות האקדמיות, שאירחו חוקרים מאוניברסיטאות 
אחרות: סדנת טקסט וקונטקסט של המחלקה להיסטוריה, 
של  בין־אוניברסיטאית  סדנה  וכן  היהדות;  ומדעי  פילוסופיה 
המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת. כמו כן התקיים 
יום עיון לסטודנטים לתואר שני של האו"פ במחשבה ביולוגית, 
והתקיימו סדנאות של המחלקות האדמיניסטרטיביות באו"פ.

גופים  עמותות,  וקהילתיים,  אמנותיים  חברתיים,  ארגונים 
דניאל במהלך השנה  וחברות עסקיות ערכו בבית  ציבוריים 
מקצועיים,  בנושאים  כנסים  ולעובדים,  למנהלים  סדנאות 
הכשרות והשתלמויות, ימי גיבוש, סדנאות שירה ויצירה ועוד.


