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תואר ראשון 
במדעי החברה והרוח 

עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי 
בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה 

ומרכז השלטון המקומי
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דבר ראש המחלקה

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

הפתוחה,  האוניברסיטה  של  מקומי  לשלטון  הספר  ל-בית  להצטרף  אתכם/ן  מזמין  אני 

שהוקם ביוזמת מרכז השלטון המקומי ובשותפות עם מפעל הפיס. עתה גם העמותה לקידום 

מקצועי מצטרפת כשותפה לדרך. 

בית הספר מציע את תכנית הלימודים האוניברסיטאית הטובה ביותר לעובדי/ות השלטון 

המקומי בישראל. התכנית ללימודי תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי 

כי היא מציעה התמחות במגוון תחומי הידע של המדיניות הציבורית  שלטון מקומי טובה 

עם דגש על רכישת כלים שיאפשרו לסטודנטים ולסטודנטיות להבין לעומק את השלטון 

נייר  לכתוב  כיצד  תלמדו  שבהן  סדנאות  עם  יחד  עיוני  ידע  הלימודים משלבים  המקומי.  

מדיניות, לחקור גלובליזציה ברמה המקומית או תכנון מקומי ומרחבי ועוד.  

התכנית טובה בפרט לאור סגל ההוראה המצויין שלנו והתמיכה הייחודית הניתנת לסטודנטים/ות 

במסגרת תכנית לימודים מובנית המובילה יד ביד את כל מי שיכול/ה ורוצה אל התואר וכן בזכות 

התמיכה הכספית הייחודית שהיא מעניקה.

בברכה,

פרופ׳ יגל לוי  

ראש המחלקה למדעי החברה והרוח
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המסלול ללימודי תואר ראשון במדעי החברה והרוח 
עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי

מידע והרשמה 

מטרות המסלול

1. תשתית ידע רחבה במדעי החברה, תוך התמקדות במדיניות ציבורית על 
מגוון היבטיה ובמיוחד בשלטון המקומי.   

2. הקניית כלים להבנת ההיבטים הכלכליים, החברתיים, המשפטיים והפוליטיים  
של השלטון המקומי וניתוח יחסי השלטון המקומי עם מוסדות המדינה.  

אודות המסלול

הלימודים מתקיימים בקבוצות לימוד מובנות בכל רחבי הארץ, בליווי וסיוע אקדמי 
צמוד של מנחי האוניברסיטה הפתוחה ומערך הייעוץ של האוניברסיטה. התכנית 
מיועדת לעובדי הרשויות המקומיות ועובדי תאגידים מקומיים ומותאמת במיוחד 
יום  יחד את הקורסים באופן מרוכז במשך  לאנשים עובדים. כל קבוצה לומדת 
אחד בשבוע עד לסיום התואר. יום הלימודים נלמד מהבוקר ועד אחר הצהריים.  

ישנן קבוצות אשר לומדות בלימודי אחר צהריים – פעמיים בשבוע.

הלימודים מתקיימים במשך 3 סמסטרים בשנה וניתן לסיים אותם בתוך 4 שנים 
)או 3 שנים למי שסיימו את הקורס “מינהל השלטון המקומי”(

השלטון  “מינהל  הקורס  את  שלמדו  סטודנטים  קודמים:  בלימודים  הכרה 
תכנית  וילמדו  זכות(  )נקודות  נ”ז   18 של  בהיקף  הכרה  יקבלו  המקומי” 
אינם  אלה  סטודנטים  והדיפלומה.  התואר  את  לקבל  מנת  על  נ”ז   90 של 
דיפלומה.                                                                                                                                 לימודי  הכולל  בתכנית,  האחרון  החלק  את  ללמוד  צריכים 
סטודנטים שלמדו לימודים על-תיכוניים במוסדות אחרים, רשאים להגיש בקשה 
לאוניברסיטה הפתוחה להכרה בלימודיהם הקודמים. הוועדה להכרה בלימודים 
זו  הכרה  החלטותיה.  על  לסטודנטים  ותודיע  לגופה  בקשה  בכל  תדון  קודמים 
מאפשרת לסטודנטים בתכנית קבלת פטור מלימוד קורסים בעלי תוכן אקדמי 
דומה לזה של קורסים אשר למדו בעבר, ומקנה להם נקודות זכות הנצברות לסך 

כל הנקודות הדרושות לשם קבלת התואר.
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תנאי הקבלה 

אקדמית,  קדם  במכינה  בגרות,  תעודת  בהצגת  מותנית  אינה  ההרשמה 
בעמידה במבחן פסיכומטרי או במספר שנות לימוד.

לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישת 
הוכחה מקדימה של יכולות והישגים.

לימודי אנגלית: חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית )במבחן מיון או במבחן 
פסיכומטרי או על סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת( וללמוד את קורסי 
באוניברסיטה  בוגר  לתואר  הלימודים  של  הראשונים  בשלבים  כבר  האנגלית 
הלימודים  תחילת  עם  מקומי.  לשלטון  הספר  בית  להנחיות  ובהתאם  הפתוח 
תנתנה הנחיות באשר לבחינת המיון. סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות אלה, 

לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד אשר יעמדו בדרישות.

עלות המסלול 

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי, הכפוף 
אחרות,  מאוניברסיטאות  בשונה  גבוהה.  להשכלה  המועצה  של  להנחיות 

שכר הלימוד משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד.

התחשיב למסלול מדעי החברה והרוח עם דיפלומה בשלטון מקומי, מסתמך על 20 
יחידות לימוד למי שאינו מחזיק בהכרות על לימודים קודמים, והוא יעמוד בקירוב 

על התחשיב הבא:  

1911 ₪ כפול 20 קורסים  = 38,220 סה”כ עלות התואר*
ידי המל”ג. שכר הלימוד מחושב על  כללי העדכון של שכר הלימוד המוגדרים על  לפי  יעודכנו  *המחירים בכל סמסטר 
הלימוד  את שכר  לעדכן  הזכות  את  לעצמה  שומרת  האוניברסיטה  שנה.  בכל  האינפלציה המשוער  קצב  ולפי  המדד  פי 

ותשלומים אחרים ואף לגבות הפרשים , בהתאם לעליית המדד.

חדש,  לסטודנט  הרשמה  דמי  כגון:  פעמיים  חד  תשלומים  כולל  אינו  זה  סכום 
כל  זה,  בתחשיב  כלולים  אינם  אנגלית  לימודי  יציג.  ועד  ודמי  סטודנט  תעודת 

סטודנט ילמד וישלם על פי רמת הסיווג שימצא בה.

החברים בעמותה לקידום מקצועי זכאים למלגת לימודים בסך של 1,200 ₪ לכל שנת 
לימוד וסה”כ עד  3,600 ₪ למסלול )לעמית ב-100% משרה החבר בשתי עמותות(.
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קריטריונים לקבלת מלגת לימודים – העמותה לקידום מקצועי: 

זכאי לקבלת מלגה כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר בהתאם לאחוזי    •
משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.  

עמית אשר יקבל מלגה לא יהיה זכאי לסבסוד העמותה בסמינרים בבתי מלון    •
בארץ ובחו”ל באותה שנת זכאות.  

הבקשה למלגה תוגש ותיבדק לאחר תשלום שכר הלימוד ובצירוף המסמכים    •
הנדרשים בלבד   

)את המסמכים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העמותה      
www.amitnet.co.il .לקידום מקצועי  

מלגות ייחודיות לתלמידי בית הספר לשלטון מקומי

• מרכז השלטון המקומי, בשיתוף מפעל הפיס, מעניק מלגה שנתית בסך כולל של  
₪5,000 לעובדי רשויות מקומיות. המלגה מותנית ב-60 שעות התנדבות בקהילה    
והיא משולמת בפעימה אחת בסיום שנת התנדבות. המלגה תנתן בכפוף לאישור    

מפעל הפיס למשך 3 שנים.  

• בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגה חד-פעמית בסך 1,000 ₪ לכל  
סטודנט העובד ברשות מקומית או בתאגיד הקשור לשלטון המקומי.    

אופן ההרשמה

• להרשמה ללימודי התואר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, יש לפנות לעמותה  
לקידום מקצועי לאישור זכאות בטלפון 073-2244134.   

להרשמה לקבוצות המתכנסות בסמסטר אביב )מרץ 2020( ניתן לפנות למוקד    •
האוניברסיטה הפתוחה 3500*.  

ועדי עובדים ברשויות מקומיות שמעוניינים לפתוח מסלול לתואר ראשון ברשות    •
מוזמנים לפנות למשרדי הנהלת בית הספר של האוניברסיטה הפתוחה    
בטלפונים: 09-7782038 או 09-7782194.                                                                                                      

או לשלוח מייל: 
saritav@openu.ac.il  |  michalce@openu.ac.il
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שנה א’ 

סמסטר א’

יסודות המנהל הציבורי

סדנה לכתיבה – ממטלה לבחינה

מדיניות ציבורית

סמסטר ב’

יסודות השלטון המקומי

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

סמסטר ג’

בין ציון לציונות

שנה ב’ 

סמסטר א’

סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון

ג’נוסייד

אנגלית טרום בסיסי א’
אנגלית טרום בסיסי ב’

סמסטר ב’

משפט השלטון המקומי בישראל

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית 
בעידן הגלובלי

אנגלית בסיסי

סמסטר ג’

אנגלית מתקדמים א’

דיני חוזים

* התכנית המצורפת היא דוגמה אחת מתוך מגוון אפשרויות לתואר בתחום זה. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות  
לשנות את סדר הקורס/ים ו/או להחליף קורסים, בכפוף לצרכים אקדמיים של בית הספר לשלטון מקומי.  

תוכנית לימוד תואר ראשון - במדעי החברה והרוח 
עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי

שנה ג’ 

סמסטר א’

כתיבת נייר מדיניות

דמוקרטיות ודיקטטורות: 
פוליטיקה השוואתית

אנגלית מתקדמים ב’

סמסטר ב’

חירויות הפרט בארה”ב

ביטחון סוציאלי

רגולציה סמינר מחקר

סמסטר ג’

נשים בחברה היהודית בא”י

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית

שנה ד’ 

סמסטר א’

תקשורת ודעת קהל

*לימודי תעודה –ניהול הכלכלה 
בשלטון המקומי

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית

תואר ראשון 
במנהל מערכות בריאות 

בשיתוף מכללת שערי מדע ומשפט




