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ברסיטה הפתוחה הםהפרסומים העיקריים של האוני
ספרי לימוד, מקראות ומדריכי למידה הנכתבים לצורך

ברסיטה הפתוחההקורסים. מעת לעת חוברת האוני
לגוף אקדמי אחר או לאחת מהוצאות הספרים לשם
הוצאה משותפת של ספר. כמו כן מוציאה האו"פ

כמה כתבי עת, חלקם דיגיטליים.

הפקת כותרים חדשים שלהפקת כותרים חדשים שלהפקת כותרים חדשים שלהפקת כותרים חדשים שלהפקת כותרים חדשים של
האוניברסיטה הפתוחההאוניברסיטה הפתוחההאוניברסיטה הפתוחההאוניברסיטה הפתוחההאוניברסיטה הפתוחה

עמודיםעמודיםעמודיםעמודיםעמודיםכותריםכותריםכותריםכותריםכותריםסוגסוגסוגסוגסוג
8927,246ספרי לימוד בהפקה סופית
447,313ספרי לימוד בהפקה זמנית

203,358מקראות ומדריכי למידה בהפקה סופית
488,452מקראות ומדריכי למידה בהפקה זמנית

תרגום ספרי האו"פ לשפות זרותתרגום ספרי האו"פ לשפות זרותתרגום ספרי האו"פ לשפות זרותתרגום ספרי האו"פ לשפות זרותתרגום ספרי האו"פ לשפות זרות
האר תינקירמאה  Transaction Publishersתאצוהב
The Pain of ןורוא ריאי 'פורפ לש ורפס רוא הנשה

Knowledge, תתתתתווווויייייגגגגגוווווססססס     :::::תתתתתעעעעעדדדדדההההה     בבבבבווווואאאאאכככככמממממ רפסה לש םוגרת אוהש
דומילה רמוחכ שמשמה ,דדדדדייייייייייסססססווווונננננ'''''גגגגגהההההווווו     הההההאאאאאווווושששששההההה     תתתתתאאאאארררררוווווהההההבבבבב
תאצוה םע הזוח ונמתח ןכ ומכ .הז םשב סרוקב יזכרמה

AV Verlag רומא אוהו ,תינמרגל רפסה םוגרתל הינמרגמ
גם םיאיצומ ונא .5002 תנש ףוס תארקל רואל תאצל
דומילה רפסכ שמשי אוהו ,תיסורל רפסה לש םוגרת
רפסש הנושארה םעפה וז .היסור טקיורפב סרוקה לש
תופש עבראב רוא האור ברסיטה הפתוחהוניאה לש
.ליבקמב

Idea Groupנוסף על כך, נחתם חוזה עם הוצאת 
Inc.מארצות הברית לתרגום ספרו של פרופ' פרץ 

 שילוב תהליכים שילוב תהליכים שילוב תהליכים שילוב תהליכים שילוב תהליכים—————ניתוח ועיצוב מערכות מידע ניתוח ועיצוב מערכות מידע ניתוח ועיצוב מערכות מידע ניתוח ועיצוב מערכות מידע ניתוח ועיצוב מערכות מידע שובל, 
. הספר בעברית נכתב לקורס המוצע בלימודיועצמיםועצמיםועצמיםועצמיםועצמים

.התואר השני במינהל עסקים

הפקת כותרים חדשים בשיתוףהפקת כותרים חדשים בשיתוףהפקת כותרים חדשים בשיתוףהפקת כותרים חדשים בשיתוףהפקת כותרים חדשים בשיתוף
פעולה עם גופים אחריםפעולה עם גופים אחריםפעולה עם גופים אחריםפעולה עם גופים אחריםפעולה עם גופים אחרים

בשיתוף פעולה עם יד יצחק בן-צבי הוצאנו לאור השנה
 אורה לימור ואלחנן ריינר (עורכים),—אסופת מאמרים 

 שהיא חלק— עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמיםעלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמיםעלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמיםעלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמיםעלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים
מחומר הלימוד בקורס הנושא את אותו שם.

השנה נחתם הסכם עם "עם עובד" להוצאה משותפת
 שכתבו פרופ' נוריתהקולנוע הפלסטיניהקולנוע הפלסטיניהקולנוע הפלסטיניהקולנוע הפלסטיניהקולנוע הפלסטינישל הספר 

גרץ וג'ורג' חלייפי. הספר אמור לשמש כחומר הלימוד
המרכזי בקורס בשם זה. זהו הספר השלישי שאנו
מוציאים בשנים האחרונות בשיתוף עם אותה ההוצאה.

מכירת ספרי לימודמכירת ספרי לימודמכירת ספרי לימודמכירת ספרי לימודמכירת ספרי לימוד
אחוזאחוזאחוזאחוזאחוזכמות הספריםכמות הספריםכמות הספריםכמות הספריםכמות הספריםסוג לקוחסוג לקוחסוג לקוחסוג לקוחסוג לקוח

12,26422.9לקוחות בודדים
6,00811.2חנויות ומפיצים

19,99737.4לקוחות מוסדיים
15,23428.5ברסיטאותאוני

53,503100.0סה"כסה"כסה"כסה"כסה"כ

הרבעון להיסטוריה זמניםהרבעון להיסטוריה זמניםהרבעון להיסטוריה זמניםהרבעון להיסטוריה זמניםהרבעון להיסטוריה זמנים
רואה אור בשיתוף פעולהזמנים זמנים זמנים זמנים זמנים הרבעון להיסטוריה 

ב ומרכזברסיטת תל אביברסיטה הפתוחה, אוניבין האוני
זלמן שז"ר לתולדות ישראל והחברה ההיסטורית
הישראלית. בשלושה מארבעת הגיליונות  של שנת
תשס"ה הוקצה מקום נכבד לקובץ מאמרים בנושא
מסוים:  פסיכואנליזה, יהדות, ציונות; ימי הביניים
המוקדמים; זנות בעולם העתיק. קבצים אלה כללו

 בידי בכירי המומחיםזמניםזמניםזמניםזמניםזמניםמאמרים שנכתבו במיוחד ל
בעולם.

פ"פרסומי האו
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פרסומים דיגיטלייםפרסומים דיגיטלייםפרסומים דיגיטלייםפרסומים דיגיטלייםפרסומים דיגיטליים
אוּפנטאוּפנטאוּפנטאוּפנטאוּפנט

המערכת להצגת תיאורי הקורסים הורחבה השנה והיא
כוללת גם תיאורים באנגלית. המידע בעברית ובאנגלית
עודכן לפי הידיעון ולפי המדריך למועמדים ולנרשמים.

,עדכןעדכןעדכןעדכןעדכן —ברסיטה הפתוחה לאתר הועלו פרסומי האוני
. כמו כן נבנו מחדשOpen Letter, המגזין למנהליםהמגזין למנהליםהמגזין למנהליםהמגזין למנהליםהמגזין למנהלים

כמה אתרים ונוספו אתרים חדשים, כמפורט להלן:
– פירוט תוכניות מובנות תלת—מסלולים מואצים ∞

שנתיות לסיום לימודים לתואר.
מנגנון המסייע לסטודנטים בחיפוש קבוצות לימוד∞

ברסיטה.של האוני
מידע לפונים למרכז ההרשמה ובו מערכת לחיפוש∞

ברסיטה.עובדים באוני

 עלון שה”ם עלון שה”ם עלון שה”ם עלון שה”ם עלון שה”ם—————צליל מקוון צליל מקוון צליל מקוון צליל מקוון צליל מקוון 
,ץיקב םסרפתהש ,ם"הש ןולע לש ישילשה ןויליגה
תויגולונכט בוליש םוחתב םירמאמו תובתכ ללוכ

םיאשונה ןיב .םלועבו החותפה הטיסרבינואב הארוהב
לוהינל תכרעמה החתופ ויפלש לדומה :וב םינודנה
םיסקודרפ ,השדחה קפוא תכרעמ ,סוּפוא לש תיבה ףד
הלכשהל תוכרעמב תוילטיגידה תויגולונכטה םושייב
ידומילב שדח סרוק — "הדימלו היגולונכט" ,ההובג
תודובע תביתכל תבשקותמ הנדס ,ךוניחב ינשה ראותה
םילדבהב קסועה רקחמ ,הנורחאל םלשוה החותיפש
ןיבל היחנה ישגפמב םיפתתשמה םיטנדוטס ןיב
היגולונכט ,סרוקה םורופב םיפתתשמה םיטנדוטס
.תויולבגומ םע םישנא תורישב

ייסייסייסייסייס’’’’’ עלון המידע של מרכז צ עלון המידע של מרכז צ עלון המידע של מרכז צ עלון המידע של מרכז צ עלון המידע של מרכז צ—————דגים דגים דגים דגים דגים 
מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות למידה בהוראה ע"ש

חודשי בקרב קהילת–ייס החל להפיץ עלון מידע דו’צ
העוסקים בטכנולוגיות מידע בארץ ובו קישורים ומידע

סים ועוד. מטרת העלוןמגוון על מחקרים, מאמרים, כנ
לספק למתעניינים בחקר טכנולוגיות למידה מידע

בטים הקשוריםמתעדכן על מקורות מידע ממגוון הי
ללמידה לטכנולוגיות למידה.

 דף הבית של האו"פ. אפשר לקרוא את העלונים המקוונים באמצעות לחיצה על הקישור ”טכנולוגיות בהוראה".—אופנט 


