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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"ט הפעילה היחידה תכניות שונות ובהן:

השנה הופעלה תכנית חדשה וייחודית שמטרתה להכשיר   0

תהליכי  החינוך  במערכת  שיקדמו  מובילים  ולהצמיח 
ולמידה חדשניים בשילוב טכנולוגיות מתקדמות  הוראה 
בהקשרים  מערכתיים  דיגיטליים  שינוי  תהליכי  ויובילו 
עצמאית  חקירה  על  מתבססת  התכנית  חינוכיים. 
פדגוגיים- בנושאים  עמיתים  הוראת  ועל  שיתופית 
ארגוניים הרלוונטיים לעידן הדיגיטלי, וכן על תכנון פרויקט 

יישומי. השתתפו בתכנית כ־45 מובילים דיגיטליים.

בקול הקורא החדש של  זכייה בפעם השלישית  לאחר   0

תכנית  להפעלת  ראשה  אבני  מכון  ושל  החינוך  משרד 
האקדמיים,  במוסדות  הספר  בבתי  מנהלים  להכשרת 
הלימודים  בשנת  מנהלים  להכשרת  תכנית  הופעלה 
על  יישומי  דגש  שימת  תוך  חדשה  במתכונת  תשע"ט 

תהליכי ההתנסות של פרחי הניהול בבתי הספר.

ההכשרה  תכנית  נמשכה  תשע"ט  הלימודים  בשנת   0

התלת־שנתית של רכזי ההשתלבות, שנבחרו לתפקידם 
במסגרת   .2018 המיוחד  החינוך  חוק  שינוי  בעקבות 
הנדרשים  ומיומנויות  כלים  לרכזים  ניתנים  התכנית 
להובלה מערכתית של הוראה ולמידה בכיתה הטרוגנית 
והתייחסות לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים. הופעלו כ־50 

קבוצות בפריסה ארצית.

דתית  מנהיגות  להובלת  תכניות  שתי  נפתחו  השנה   0

אגף  בשיתוף  מוסלמים  דת  לאנשי  המיועדות  חינוכית 
 300 בהיקף  בסיסית  תכנית  הפנים:  במשרד  עדות 
מטרת  שעות.   200 בהיקף  מתקדמת  ותכנית  שעות 
המשתתפים  את  ולהעשיר  לקדם  להעצים,  התכניות 
מבחינה מקצועית ואישית ולהעניק להם מיומנויות וכלים 

הרלוונטיים לעבודת האימאמים. 

היחידה זכתה בקול קורא חדש להפעלת תכנית הכשרה   0

להוראת מחוננים והמשיכה להפעיל את תכנית ההכשרה 
להוראת מחוננים במתכונת הקודמת.

במסגרת תכנית אתגרים לפיתוח של סגלי מנהיגות בבתי   0

יישובית  ייחודית  תכנית  הופעלה  הערבי  במגזר   הספר 

באום אל פאחם למובילים חינוכיים כחלק מתכנית אתגרים 
לפתוח של סגלי מנהיגות בבתי הספר במגזר הערבי.

להוראת  היסודי  בחינוך  מורים  של  הכשרה  נערכה   0

מדעי המחשב ורובוטיקה במערכת החינוך בשלבי הגיל 
בפריסה  התבצעה  ההכשרה  ד-ו(.  )כיתות  המוקדמים 

ארצית בכל המגזרים )יהודי, ערבי, דרוזי(.

היחידה קיימה לימודי תעודה במגוון נושאים, כגון הוראה   0

הורים  להדרכת  מקצוע  אנשי  של  הכשרה  מתקנת, 
לילדים עם לקויות למידה ועוד.

נערכו קורסים וימי עיון למורים בתחומי דעת שונים, כגון   0

רוסית, תורה שבעל פה, מדעי המחשב  מדעי החברה, 
ועוד בשיתוף עם המחלקות האקדמיות הרלוונטיות.

מערך לימודי החוץ )מעל"ה( 

אסכולות
ולתרבות  רב־תחומיים  ללימודים  הספר  בית  באסכולות, 
הדעת, גדל השנה מספר ההרשמות בשבעה אחוזים והגיע 

לכ־29,870 תלמידים. 

ממשל  פורום   - אסכולות  של  הוותיקים  הקורסים  לצד 
ואסטרטגיה בראשותו של האלוף במיל' איתן בן אליהו ופורום 
משפטי בראשותו של עו"ד יובל יועז - נוספו השנה קורסים 
ופורומים חדשים: פורום משפטי ברעננה בהנחיית עו"ד קובי 
סודרי ובהשתתפות בכירי מערכת המשפט ופורום משפטי 
ובהשתתפות  שטרן  ידידיה  פרופ'  בהנחיית  בירושלים  נוסף 
הנשיא אהרן ברק, הנשיאה דורית ביניש ושופטי בית המשפט 

העליון בדימוס נוספים. 

בתל אביב נפתח קורס חדש: "שומרי הסף של הדמוקרטיה 
המדינה  מבקר  נשא  הפתיחה  הרצאת  את  הישראלית". 
לשעבר, השופט יוסף שפירא, ומשתתפים בו המשנה ליועץ 
נוספים.  סף  ושומרי  זילבר,  דינה  עו"ד  לממשלה,  המשפטי 
העוסק  מדברים״,  לאומי  לביטחון  המועצה  ״ראשי  הקורס 
בחוסנה הלאומי של ישראל בהיבטים שונים, התקיים השנה 
גם בשלוחות חיפה ותל אביב וזכה להצלחה רבה גם בהן. 
השלוחות  בכל  גבוהה  לפופולריות  שזכה  נוסף  חדש  קורס 
הוא "מה עבר במוחם?". במסגרתו ניתחו ד״ר יוסי חלמיש 
וד״ר יצחק נוי את מוחם והתנהלותם של אישים היסטוריים 

רבי השפעה. 



57

מועדון טרום בכורה בקולנוע של אסכולות ממשיך להתפתח 
איכות  בסרטי  לצפות  הבאים  קולנוע  שוחרי  ולשרת  ולגדול 
הנוגעים  התוכן  עולמות  על  הרצאות  ולשמוע  כולם  לפני 
"אסכולות  הפעולה  שיתוף  המרצים.  מיטב  מפי  לסרטים 
השנה  גדל  עבריים"  משוררים  על  מופת  סדרת   - בצוותא 
החוקרים  גדולי  ובהשתתפות  סמל  נעם  בהנחיית  ומתקיים 
לקורס  ומוכרים.  אהובים  עבריים  וזמרים  עברית  שירה  של 
וולף  אורית  ד"ר  בהנחיית  ברעננה  אסכולות  של  המוזיקה 
הוספנו את תזמורת סימפונט רעננה והכפלנו עקב כך את 

כמות הנרשמים לקורס זה.

חשיפה
מקיים  והדיגיטל,  התקשורת  לאמנויות  הספר  בית  חשיפה, 
מסלולי לימוד שחלקם מוכרים כנקודות זכות לתואר ראשון 
באקדמיה והוא שותף במרכז ללימודי תקשורת באו"פ. במהלך 
שנת הלימודים ערך בית הספר שני ערבי עיון מרתקים, האחד 
בנושא e-Sport, והשני, "חדשני, נועז ודיגיטלי! סדרות הרשת 

שלא תראו בטלוויזיה", בשיתוף המרכז ללימודי תקשורת.

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. במהלך תשע"ט התפתח בית הספר לכיוונים 
ותחומים חדשים, בהם עולם התיירות ועולם הפרקטיקה, כמו 

לדוגמה קורס חוקרים פרטיים.

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 
במתכונת  ניתנת  ההכשרה  בין־לאומיים.  תקשורת  וגורמי 
של שיעורים פרטיים לבכירים ולקצינים במשטרת ישראל, 
הבריאות,  משרד  בהנהלת  לבכירים  וסדנאות  קורסים 
ממשרד  משפחותיהם  ובני  לשליחים  פרטיים  שיעורים 
בשפה  הכשרה  קורסי  התקיימו  כן  כמו  ועוד.  הכלכלה 
הערבית לבעלי תפקידים במשטרת ישראל, ברשות המיסים, 
)בעברית,  נוספים  שפות  קורסי  ועוד.  החקלאות  במשרד 
בחברות  בהצלחה  הועברו  ובצרפתית(  בספרדית  ברוסית, 

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 
קורסים  על  דגש  הושם  השנה  הארגון.  לאופי  בהתאם 

בתחומים בריאות ואורח חיים נכון.

בית דניאל
פעילויות מגוונות של חברות וארגונים רבים התקיימו בבית 
דניאל במהלך שנת תשע"ט על בסיס יומי ועל בסיס ממושך 
וסדנאות  מקצועיות  הכשרות  במקום:  לינה  שכלל  יותר 
במשק  וחברות  ארגונים  של  ועובדים  מנהלים  לפיתוח 
הישראלי; כנסים ארציים ובין־לאומיים בנושאים אקטואליים 
מאמנים  הכשרת  ולמנהלים;  לעובדים  גיבוש  ימי  שונים; 
ארגונים  של  כנסים  העצמה;  סדנאות  ארגוניים;  ויועצים 
והכשרות  הדרכות  לקוחות;  כנסי  וקהילתיים;  חברתיים 
צוותי  לפיתוח  סדנאות  וציבוריים;  ממשלתיים  גופים  של 
עבודה מקומיים ובין־לאומיים; מפגשים של יוצרים, אמנים, 

משוררים ועוד.

דניאל  בבית  התקיימו  השנים,  ארוכת  המסורת  מיטב  לפי 
שלושה סופי שבוע מוזיקליים בהנחיית סמדר כרמי-גיברמן 
המוצעים לציבור הרחב. השנה הם התמקדו במלחינים באך, 

בטהובן ושוברט.




