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ימי עיון מטעם המחלקות האקדמיותימי עיון מטעם המחלקות האקדמיותימי עיון מטעם המחלקות האקדמיותימי עיון מטעם המחלקות האקדמיותימי עיון מטעם המחלקות האקדמיות
סיםעשר ימי עיון, ערבי עיון וכנ–השנה נערכו שנים

פתוחים לקהל הרחב מטעם המחלקות האקדמיות.
ברסיטה הפתוחה ע"שמרביתם התקיימו בקריית האוני
דורותי דה רוטשילד, ברעננה:

יום עיון משותףירושלים: עיר דתות ולאומים רבים. ירושלים: עיר דתות ולאומים רבים. ירושלים: עיר דתות ולאומים רבים. ירושלים: עיר דתות ולאומים רבים. ירושלים: עיר דתות ולאומים רבים. ∞∞∞∞∞
לשבעה קורסים בתחומי ההיסטוריה, המזרח התיכון

והאסלאם.
 ביהדות או בנצרות? ביהדות או בנצרות? ביהדות או בנצרות? ביהדות או בנצרות? ביהדות או בנצרות?—————לידתה של האפוקליפטיקה לידתה של האפוקליפטיקה לידתה של האפוקליפטיקה לידתה של האפוקליפטיקה לידתה של האפוקליפטיקה ∞∞∞∞∞

יום העיון הוא חלק מסדרת אירועים בנושא "תרבות,
חברה ומיתוס", המתקיימת בשיתוף עם מרכז

אילן.–ברסיטת ברמוסייף לחקר הקבלה באוני
! ערב העיון התקייםימי הביניים חוזרים בגדולימי הביניים חוזרים בגדולימי הביניים חוזרים בגדולימי הביניים חוזרים בגדולימי הביניים חוזרים בגדול∞∞∞∞∞

ב לרגל צאתם לאור שלברסיטת תל אביבאוני
.....פרסומים העוסקים בימי הביניים

 קדושים נוצרים בהיסטוריה ובאמנות קדושים נוצרים בהיסטוריה ובאמנות קדושים נוצרים בהיסטוריה ובאמנות קדושים נוצרים בהיסטוריה ובאמנות קדושים נוצרים בהיסטוריה ובאמנות—————בגוף וברוח בגוף וברוח בגוף וברוח בגוף וברוח בגוף וברוח ∞∞∞∞∞
. ערב העיון במוזיאון ישראל שילב הרצאהאירופהאירופהאירופהאירופהאירופה

 תיאורי קדושים—וסיור בתערוכה "בגוף וברוח 
באמנות אירופה".

ישראל ויישובה של ידישראל ויישובה של ידישראל ויישובה של ידישראל ויישובה של ידישראל ויישובה של יד–––––חנוכת המרכז לחקר ארץחנוכת המרכז לחקר ארץחנוכת המרכז לחקר ארץחנוכת המרכז לחקר ארץחנוכת המרכז לחקר ארץ∞∞∞∞∞
.  ערב העיון שנערךצבי והאוניברסיטה הפתוחהצבי והאוניברסיטה הפתוחהצבי והאוניברסיטה הפתוחהצבי והאוניברסיטה הפתוחהצבי והאוניברסיטה הפתוחה–––––בןבןבןבןבן

עלייה לרגל: יהודים,עלייה לרגל: יהודים,עלייה לרגל: יהודים,עלייה לרגל: יהודים,עלייה לרגל: יהודים,לרגל האירוע הוקדש לספר 
.נוצרים, מוסלמיםנוצרים, מוסלמיםנוצרים, מוסלמיםנוצרים, מוסלמיםנוצרים, מוסלמים

 (בחסות המרכז לחקרישראל בהגות היהודיתישראל בהגות היהודיתישראל בהגות היהודיתישראל בהגות היהודיתישראל בהגות היהודית–––––ארץארץארץארץארץ∞∞∞∞∞
ברסיטהצבי והאוני–ישראל ויישובה, של יד בן–ארץ

הפתוחה). הערב נערך לכבוד סדרת הספרים בשם
זה, בעריכת אביעזר רביצקי.

ס הארציברסיטה הפתוחה אירחה את הכנהאוני∞∞∞∞∞
29 של החברה המזרחית הישראלית–השנתי ה

ההאשמים בהיסטוריה של המזרחההאשמים בהיסטוריה של המזרחההאשמים בהיסטוריה של המזרחההאשמים בהיסטוריה של המזרחההאשמים בהיסטוריה של המזרחשיוחד לנושא: 
.התיכוןהתיכוןהתיכוןהתיכוןהתיכון

ןויע םוי .....םםםםםייייירררררזזזזז     תתתתתווווואאאאאבבבבבצצצצצבבבבב     םםםםםייייידדדדדוווווהההההייייי     :::::בבבבבללללל     יייייגגגגגווווומממממ     ווווואאאאא     םםםםםייייירררררווווובבבבביייייגגגגג∞∞∞∞∞
םע לש הירוטסיהב םיסרוק השישל ףתושמ
.לארשי

–––––ההיסטוריה של עם ישראל בין דוד המלך לברההיסטוריה של עם ישראל בין דוד המלך לברההיסטוריה של עם ישראל בין דוד המלך לברההיסטוריה של עם ישראל בין דוד המלך לברההיסטוריה של עם ישראל בין דוד המלך לבר∞∞∞∞∞
. ערב העיון נערך במרכז הלימוד שלכוכבאכוכבאכוכבאכוכבאכוכבא
ברסיטה הפתוחה בבת ים.האוני

בית המשפט העליון וזכויות חברתיות וקיבוציות:בית המשפט העליון וזכויות חברתיות וקיבוציות:בית המשפט העליון וזכויות חברתיות וקיבוציות:בית המשפט העליון וזכויות חברתיות וקיבוציות:בית המשפט העליון וזכויות חברתיות וקיבוציות:∞∞∞∞∞
 יום העיון התקיים במסגרתאקטיביזם או שמרנות?אקטיביזם או שמרנות?אקטיביזם או שמרנות?אקטיביזם או שמרנות?אקטיביזם או שמרנות?

–התוכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין
תחומיים. את הרצאת הפתיחה נשאה שופטת
בית המשפט העליון בדימוס הגברת דליה דורנר.

. בערב עיון בנושא הוקרןנוסייד בדרפור, סודןנוסייד בדרפור, סודןנוסייד בדרפור, סודןנוסייד בדרפור, סודןנוסייד בדרפור, סודן’’’’’גגגגג∞∞∞∞∞
סרטו עטור הפרסים של הבמאי ארז ציץ ינוב

A Cry for Madiomוהתקיים דיון בהשתתפות 
ברסיטאות שונות.חוקרים מאוני

ס השנתיברסיטה הפתוחה אירחה את הכנהאוני∞∞∞∞∞
של האיגוד המטאורולוגי הישראלי (אמ"י), שהתמקד

–––––מזג אוויר, אקלים, מים ופיתוח ברמזג אוויר, אקלים, מים ופיתוח ברמזג אוויר, אקלים, מים ופיתוח ברמזג אוויר, אקלים, מים ופיתוח ברמזג אוויר, אקלים, מים ופיתוח ברהשנה בנושא 
. בכך נענה האיגוד הישראלי לארגוןקיימאקיימאקיימאקיימאקיימא

המטאורולוגי העולמי, ששם השנה את הדגש על
תרומת המטאורולוגיה לחברה.

ייסייסייסייסייס’’’’’ימי עיון מטעם מרכז צימי עיון מטעם מרכז צימי עיון מטעם מרכז צימי עיון מטעם מרכז צימי עיון מטעם מרכז צ
מרכז המחקר ע"ש צ'ייס קיים סדרת ימי עיון לקהל
הרחב. ימי העיון, שהתקיימו באולמות גדושי קהל, עסקו

בטים שונים של טכנולוגיות למידה והשפעתן עלבהי
החברה האנושית:

.האדם החושב בעידן הטכנולוגיהאדם החושב בעידן הטכנולוגיהאדם החושב בעידן הטכנולוגיהאדם החושב בעידן הטכנולוגיהאדם החושב בעידן הטכנולוגי∞∞∞∞∞
.רגשות אמיתיים במציאות מדומהרגשות אמיתיים במציאות מדומהרגשות אמיתיים במציאות מדומהרגשות אמיתיים במציאות מדומהרגשות אמיתיים במציאות מדומה∞∞∞∞∞
יום העיון הוקדששל מי השורה הזאת לעזאזל? של מי השורה הזאת לעזאזל? של מי השורה הזאת לעזאזל? של מי השורה הזאת לעזאזל? של מי השורה הזאת לעזאזל? ∞∞∞∞∞

לקניין רוחני וזכויות יוצרים בעידן של תרבות
משעתקת.

צילום פעילויות אקדמיות בקמפוסצילום פעילויות אקדמיות בקמפוסצילום פעילויות אקדמיות בקמפוסצילום פעילויות אקדמיות בקמפוסצילום פעילויות אקדמיות בקמפוס
ימי עיון ואירועים שהתקיימו בקמפוס צולמו, וחלקם
שודרו לאינטרנט בשידור חי. כל האירועים המוקלטים

אירועים
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עיון על התמודדות עם ליקויי למידה; מפגש עם מנהלי
ספר; הרצאת–ספר על חזון ומנהיגות בניהול בית–בית

מומחה מן האו"פ לפני תלמידי תיכון על השפעת
הסמים על המוח; סדרה של חמישה קונצרטים מונחים.

.M.B.Aהפורום הכלכלי של לימודי הפורום הכלכלי של לימודי הפורום הכלכלי של לימודי הפורום הכלכלי של לימודי הפורום הכלכלי של לימודי 
.M.B.Aבמפגשי הפורום משתתפים סטודנטים בתוכנית 
הביניים–שלנו, מרביתם מנהלים בתפקידי ניהול בדרגי

ובדרגים בכירים, בוגרי האו"פ חברי המועדון הכלכלי
של אגודת הבוגרים, מנהלים, אנשי אקדמיה ומתעניינים.
השנה הוקדש המפגש לדיונים בניהול ואסטרטגיה

והשתתפו מנכ"לים של חברות מובילות בישראל.

יום פתוח למתעניינים בלימודייום פתוח למתעניינים בלימודייום פתוח למתעניינים בלימודייום פתוח למתעניינים בלימודייום פתוח למתעניינים בלימודי
תואר שניתואר שניתואר שניתואר שניתואר שני

לראשונה התקיים יום פתוח למתעניינים בלימודי תואר
בלושני בכל התוכניות המוצעות באו"פ. המתעניינים קי

ברסיטה. לכל אחתייעוץ אישי מאנשי סגל האוני
מהתוכניות לתואר שני התקיים מפגש נפרד ובו הוצגו
המסלולים ואפשרויות הלימודים וכן התקיים מפגש

משותף לכולן.

פרס הרוטריפרס הרוטריפרס הרוטריפרס הרוטריפרס הרוטרי
פרס הרוטרי לקידום החינוך הגבוה בישראל הוענק זו

ברסיטה הפתוחה וארגוןידי האוני–הפעם התשיעית על
 משה’רוטרי ישראל. חתני הפרס בשנה זו היו פרופ

קוה וד"ר פלטי סתוי.

אילן, פעל לקידום–ברסיטת בר קוה, נשיא אוני’פרופ
ברסיטה שבראשה הוא עומד, להרחבתההאוני

ולפיתוחה. ד"ר סתוי, מנהל האגודה לקידום החינוך,
אקדמיות בישראל–תרם לקידום מפעל המכינות הקדם

ולשילוב עשרות אלפי תלמידים מכל רחבי הארץ
ובמיוחד מהפריפריה ומאזורים טעוני טיפוח בלימודים

גבוהים.

עמיתי כבודעמיתי כבודעמיתי כבודעמיתי כבודעמיתי כבוד
ברסיטה הפתוחה נוהגת להעניק את התואר עמיתהאוני

כבוד במעמד הענקת תארים לבוגרים ולמסיימים. השנה
בה, גב'הוענקו תוארי עמיתי כבוד לתורמת הנדי
ברסיטהאינגבורג רעננערט, על פועלה למען האוני

שולבו באתרי הקורסים או באתרי המחלקות. באופן
דומה צולמו מפגשי הנחיה עם סטודנטים לטובת
סטודנטים בחו"ל. אפשר לצפות בחלק ניכר מן
ההקלטות באמצעות הקישור "אירועים" באתר הבית

של האו"פ.

http://www.openu.ac.il/Events

יום עיון למנהלי משאבי אנושיום עיון למנהלי משאבי אנושיום עיון למנהלי משאבי אנושיום עיון למנהלי משאבי אנושיום עיון למנהלי משאבי אנוש
100 מנהלי משאבי אנוש–ביום עיון זה השתתפו כ

מחברות שונות. יום העיון נפתח בסקירה כללית על
ברסיטה הפתוחה ועל שירותי ההשמה שמציעההאוני

האו"פ לסטודנטים שלה ולבוגריה. בהמשכו נישאו
הרצאות הנוגעות לתחום משאבי אנוש ובחלקו האחרון
התקיים פאנל של מנהלי משאבי אנוש בחברות מובילות
במשק. בין משתתפי הפאנל הייתה בוגרת שלנו שהיא
מנהלת משאבי אנוש בחברה מובילה. היא סיפרה על
ניסיונה האישי בשילוב לימודים באו"פ עם עבודה ועל

שלה.–תרומתם של הלימודים להתפתחותה

ימי עיון מטעם הספרייהימי עיון מטעם הספרייהימי עיון מטעם הספרייהימי עיון מטעם הספרייהימי עיון מטעם הספרייה
ס ספרנים ארצי לציון כניסתההספרייה קיימה כנ

170 ספרנים ומנהלי–למעונה החדש, בהשתתפות של כ
סספריות אקדמיות מכל רחבי הארץ. תוכנית הכנ

שיקפה את המציאות המורכבת בספריות האקדמיות,
הממשיכות את מורשת הספריות הקלאסיות ומסדרות

בעת הן בונות–ספרים וכתבי עת על המדפים, ובה
אוסף דיגיטלי מגוון, שחלקו נרכש מן המו"לים וחלקו

ידי הספריות עצמן באמצעות דיגיטציה של–נוצר על
 כל ספרייה לפי צורכי קוראיה.—חומרי לימוד 

הספרייה ערכה השנה ימי עיון נוספים והציגה את
ייחודה של ספריית האו"פ כספרייה המשרתת למידה
מרחוק. השתתפו בהם סטודנטים לספרנות ומידע
וספרנים מספריות אקדמיות של מוסדות להשכלה

גבוהה בישראל.

אירועים בשיתוף עם עיריית רעננהאירועים בשיתוף עם עיריית רעננהאירועים בשיתוף עם עיריית רעננהאירועים בשיתוף עם עיריית רעננהאירועים בשיתוף עם עיריית רעננה
ברסיטהבשיתוף עם עיריית רעננה, הציעה האוני

הפתוחה לתושבי העיר פעילויות תרבות ועיון. ביניהן:
סדרת מפגשים בנושא אתגרים בחינוך, שכללה יום
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ישראל, על הישגיה האקדמיים–הפתוחה, ולפרופ' רות בן
בה ופיתוח של קורסים בתחומיותרומתה לאו"פ בכתי

הביטחון הסוציאלי ודיני העבודה.

חנוכת חנות הספרים למדאחנוכת חנות הספרים למדאחנוכת חנות הספרים למדאחנוכת חנות הספרים למדאחנוכת חנות הספרים למדא
חנות הספרים של האו"פ, השוכנת בבניין הכיכר, נחנכה
בערב חגיגי שיוחד לשיח סופרים והיה פתוח לקהל

הרחב.

קיר ההנצחה לנופליםקיר ההנצחה לנופליםקיר ההנצחה לנופליםקיר ההנצחה לנופליםקיר ההנצחה לנופלים
כשתוכננה הקריה ברעננה, הוחלט להקים קיר זיכרון
והנצחה לנופלים, סטודנטים שנהרגו במהלך פעילות

בה. בסמוך ליום הזיכרון לחלליצבאית או בפעולות האי
צה"ל נערכה עצרת זיכרון ובה הוסר הלוט מעל קיר
הנופלים במעמד המשפחות השכולות ועובדי

ברסיטה הפתוחה.האוני


