




  יוצרים, אמנים ומבצעים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה בניהול
      ובארגון מוסדות תרבות 

  בעלי רקע במדעי הרוח או באמנויות המעוניינים לרכוש ֶידע ניהולי וארגוני
  אנשים העוסקים בניהול ומעוניינים בגיוון מקצועי או בהרחבת עיסוקם

      לתחום אחר
 

מה הן מטרות המסלול?
      המסלול נועד להכשיר סטודנטים למיגוון תפקידי ניהול, כגון:

   ניהול מוסדות תרבות ואמנות )גלריות, מוזיאונים, קונסרבטוריונים,
      תיאטראות, פסטיבלים, סינמטקים ועוד(

  ניהול קרנות מימון או ארגונים פרטיים וציבוריים לקידום התרבות
  ניהול מחלקות לאמנות במוסדות חינוך

  ניהול בתי הוצאה לאור או רשתות למכירת ספרים
 

מתי ואיפה לומדים?
הלימודים ייפתחו באוקטובר 2020 )סמסטר 2021א(, ויתקיימו בקמפוס 

 האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב בימי שישי בבוקר )יום לימודים בשבוע(.
קורסים ללימוד אנגלית כשפה זרה ייערכו באמצע השבוע, כמפורט בהיצע 

הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה המפורסמים באתר:
www.openu.ac.il

היקף הלימודים:
הלימודים יתקיימו במהלך 3 סמסטרים בכל שנה על פי תוכנית מובנית,

כך שסטודנטים הלומדים בתוכנית יוכלו לסיים את לימודי התואר 
בתוך 4 שנות לימוד.

*   המסלול אינו נרשם בתעודת הבוגר. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה.
איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט בישראל, ע״ר, איגוד שחברים בו יוצרים ** 

    בתחומי הפוסט-פרודקשן, האנימציה וההדמיה.

למי מיועד המסלול?



  צבירת נקודות זכות לתואר, בהתאם לתוכנית הלימודים המוצעת.
 

 דרישות חובה סמינריוניות - כתיבת שתי עבודות סמינריוניות: עבודת
       סמינר אחת המבוססת על נושאים שנלמדו באחד מתוך שלושה קורסים
נוספת המבוססת על הקורס "מצטיינים ועבודת סמינר  מתקדמים,        

      בניהול: התנסות בארגונים" )10981(.

ידע באנגלית - קבלת תואר מותנית בהוכחת  הוכחת ידע באנגלית   
       )רמת פטור(. יתר על כן, העמידה בדרישות האנגלית היא תנאי קבלה לכל

הקורסים המתקדמים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל תחומי הלימוד. כדי         
        לקבוע את רמת הידע באנגלית, על כל הסטודנטים להשתתף בהליך המיון

      לרמות באנגלית.

  הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
      פירוט מקיף של דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון ומידע 

       על לימודי אנגלית כשפה זרה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה הפתוחה:
www.openu.ac.il      

דרישות לימודים כלליות
לתואר ראשון:





שמות הקורסיםסמסטרשנה

2020-2021
ראשונה

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע )  10640( א
החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ולתיאטרון 

 )10154  (

סוציולוגיה של התרבות )  10659(ב
יסודות שפת האמנות החזותית )  10489(   

מבוא לקולנוע ישראלי )  10421(ג )קיץ(

2021-2022
שנייה

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי )  10693( א
אמנות בעידן הטכנולוגי )  10124(

יצירות נבחרות בספרות המערב )  10778( ב
 התנהגות ארגונית – מיקרו )  10430(  

 ניהול טכנולוגיה וחדשנות )10777( ג )קיץ(

2022-2023
שלישית

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות א
 )10931  (

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות 
עצמם )  10675( 

ניהול משאבי אנוש )  10279(  ב
זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני 

  )10927  (

מבוא לאסתטיקה )  10496(  ג )קיץ(

2023-2024
רביעית

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים א
)10981( – שנתי

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד )  10762( 

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית ב
 )10594  (

תוכנית הלימודים:






