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מערכת ההשכלה הגבוהה













 Environmental Studies, Environmental protection, sustainability and conservation -
אוניברסיטת בן גוריון

 Introduction to Kabbalah -גוריון אוניברסיטת בן 

 System Development Using Visual Formalisms - המכון הטכנולוגי חולון

 Design Theory: The Fundamentals of Understanding Design - שנקר

 Islam's First Millennium – The History of the Middle East 600-1500 AD - תל אביב אוניברסיטת 

 Our immune defenses against viral diseases - תל אביב אוניברסיטת 

 The Bible and Ancient Near Eastern Civilizations: An Introduction - אוניברסיטת בר אילן

 Digital Culture/Clutter: Life or Death in the Digital Domain - אוניברסיטת חיפה

 Sparse & Redundant Representations – Theory and Applications in Image Processing – טכניון 

למידה דיגיטלית
edX.orgקורסים עלו על הפלטפורמה הבינלאומית I-9קול קורא 



למידה דיגיטלית
campus.gov.ilהפלטפורמה הלאומית –IIקול קורא 

בהפקה–קורסי מופת וקורסי ליבה , קורסי הוראה34 בהפקה–קורסי מופת וקורסי ליבה , קורסי הוראה34

קורסים במדעי הטבע9
אוניברסיטת בר אילן–'מבוא לפיסיקה א
אחוהמכללת –ואבולוציה של חולייתנים פאוניסטיקה
 האוניברסיטה העברית–רביה מינית ממולקולות לפילים
 הטכניון–כימיה אורגנית למהנדסים
 הטכניון–מערכות לומדות
 א"ת' אונ–אשנב למדעי המחשב
 א"ת' אונ-מבוא לכימיה כללית
 א"ת' אונ-רעיונות מרכזיים בפיסיקה
 הבנת הצמחיםunderstanding plants-א"ת' אונ



למידה דיגיטלית
campus.gov.ilהפלטפורמה הלאומית –IIקול קורא 

המשך

ההמ
המשך

בהפקה–קורסי מופת וקורסי ליבה , קורסי הוראה34

קורסים במדעי הרוח והחברה13
 אוניברסיטת תל אביב–ההיסטוריה של ישראל המודרנית
 אוניברסיטת תל אביב-מבוא למדעי הפסיכולוגיה
 אוניברסיטת תל אביב-צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי
אוניברסיטת חיפה–ביואתיקה
 אוניברסיטת חיפה–גריאטריה וגרונטולוגיה
 האוניברסיטה הפתוחה–אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד למאה העשרים
 אוניברסיטת אריאל–טיפול באדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית
 אוניברסיטת בר אילן–זהות יהודית באמנות נשים
 מכללת אשקלון–מלחמה ושלום באסלאם הקדום ובן זמננו
 מכללת אשקלון–סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב
 בצלאל-אדריכלות ישראלית
 המכון הטכנולוגי חולון–ניהול משא ומתן
 ספיר-טלוויזיה כחול לבן



למידה דיגיטלית
campus.gov.ilהפלטפורמה הלאומית –IIקול קורא 

המשך

ההמ
המשך

בהפקה–קורסי מופת וקורסי ליבה , קורסי הוראה34

קורסים בתחום ההוראה12
 מכללת אורנים–חדשנות בהוראה בעידן הניו מדיה
 מכללת בית ברל–אתגרי החינוך בעידן הפוסטמודרני
מכללת גורדון–מסע של צמיחה בתוך מערכות יחסים : פסיכולוגיה התפתחותית
 מכללת אוהלו–ביופיליה–הכרת הטבע והסביבה
 סמינר הקיבוצים–מבוא לפילוסופיה של החינוך
סמינר הקיבוצים–תרבות ומורשת בחמישה מעגלי זהות : מאדם לעם
 ח"בשיתוף מטאלקסאמי–מבוא לחינוך החשיבה
 מכללה   , סמינר הקיבוצים, סכנין, אוהלו, אלקאסמי, מכללת תלפיות בשיתוף מכללת קיי-מבוא לרב תרבותיות

ערבית לחינוך      
"אחוהמכללת –חגי ישראל במבט פדגוגי חדשני ובגישה רב תרבותית ": כזה ראה וחדש
ח"מט, שאנן, לוינסקי–מחשב ומה שביניהם , מחוגה, סרגל: בניות גיאומטריות
האוניברסיטה הפתוחה–הוראה והערכה , תכנון לימודים
 מכללת בית  , מכללת אורנים, א-ת' בשיתוף אוני, אוניברסיטת חיפה-טיפוח סביבה אכפתית ומיטיבה בחינוך

ברל



edX.orgקורסים נוספים על הפלטפורמה הבינלאומית 10

למידה דיגיטלית
edX.orgקורסים נוספים על הפלטפורמה הבינלאומית III–10קול קורא 

מדעי הטבע
 Genomics and Biomedical Informatics – אוניברסיטת בר אילן

 Model-Based Systems Engineering with  Object-Process Methodology – הטכניון

 Multidisciplinary health informatics for better and safer healthcare – אוניברסיטת חיפה

מדעי החברה והרוח  

 Data Driven Operation Management  - הטכניון

 The role of resilience in the management of disasters and emergency situations  -אוניברסיטת בן גוריון

 The Archaeology of the Land of Israel in the First Temple Period – אוניברסיטת בר אילן

 Art and Design in the Digital Age  -שנקר

 Reading Conversion – האוניברסיטה הפתוחה

 Early Christian Outlook and Its Jewish Matrix: Narratives of Gospels and Acts – האוניברסיטה העברית

 Critical Thinking – אוניברסיטת חיפה



edX.orgקורסים נוספים על הפלטפורמה הבינלאומית 10

למידה דיגיטלית
edX.orgוגם campus.gov.ilהקורסים יעלו על הפלטפורמה הלאומית –IVקול קורא 

בדגש  , 40%של לפחות " טק-מקצועות ההיי"הקובעת יעד גידול במספר הסטודנטים ב, 15.1.2017מיום 2292בהתבסס על החלטת הממשלה 

;טק בישראל-וזאת על מנת לספק כוח אדם ראוי לתעשיית ההיי, ל באוניברסיטאות"על גידול במספרי הסטודנטים הנ

;ובמדע הנתונים Big Data-ב בתחום ה"תשפ-ז"ת לשנים תשע"שנתית להשכלה גבוהה של ות-ובהתאם ליעדי התכנית הרב

בסדרת הקולות הקוראים  4' ת להמשיך ולתמוך בהרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות קול קורא מס"מחליטה ות

.ללמידה דיגיטלית
.  טק ומדע הנתונים-או הסבה של קורסים דיגיטליים לשם יצירת מאגר רחב של קורסים רלוונטיים למקצועות ההיי/ת תעודד הפקה ו"ות

:הקורסים יכלולמאגר 
קורסי בסיס במתמטיקה  •
קורסי ליבה במדעי המחשב  •
המחשבקורסי בחירה במדעי •
קורסים במדע הנתונים•

edX.orgוגם campus.gov.ilיעלו על הפלטפורמה הלאומית הקורסים -Vקול קורא 
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