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פרסומי האו"פ 
הפקת כותרים חדשים של 

האוניברסיטה הפתוחה
עמודיםכותריםסוג

8425,080ספרי לימוד בהפקה סופית
234,035ספרי לימוד בהפקה זמנית

348,615מקראות ומדריכי למידה בהפקה סופית
13429,688מקראות ומדריכי למידה בהפקה זמנית

                                                   

תרגום ספרי האו"פ לשפות זרות 
בהוצאה הגרמנית AV Verlag יצא לאור ספרו של פרופ' יאיר   ∞
אורון Der Schmerz des Wissens, שהוא תרגום לגרמנית של 
הספר מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד, 

המשמש חומר לימוד מרכזי בקורס בשם זה.
בהוצאת .Idea Group Inc מארצות הברית יצא לאור ספרו   ∞
 Functional and Object Oriented Analysis של פרופ' פרץ שובל
and Design, שהוא תרגום לאנגלית של הספר ניתוח ועיצוב 
מערכות מידע — שילוב תהליכים ועצמים. הספר העברי 
משמש חומר לימוד מרכזי בקורס בשם זה, המוצע בלימודי 

התואר השני במינהל עסקים.
 

מכירת ספרים 
אחוזכמות הספריםסוג לקוח

17,37932.0לקוחות בודדים
6,39011.8חנויות ומפיצים

16,90831.1מוסדיים
13,62725.1אוניברסיטאות

54,304100.0סה"כ

  

אתר הבית — אופנט 
אופנט, אתר הבית שלנו, מציג מידע על–אודות האוניברסיטה 
הפתוחה לקהל הרחב בעברית, באנגלית וברוסית, ומופעלים 
בו שירותי חיפוש כלליים ושירותי חיפוש ייעודיים. האתר בנוי 
נגישים  דפיו  העת.  כל  ומתעדכן  למשתמש  ידידותית  בצורה 
לאוכלוסיות עם לקויות (על פי תקינה עדכנית). השנה  נבנו 

כמה אתרים חדשים, ובהם:

אתר למדא, חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה,   ∞
ונוחות  מגוונות  קלות,  מתקדמות,  חיפוש  יכולות  ובו 
למתעניינים בספרי האו"פ. האתר מביא עדכונים שוטפים 
אפשר  באמצעותו  לחנות.  שהגיעו  החדשים  הספרים  על 
להזמין ספרים ולקבל מידע על ספרים ומבצעים לפי תחומי 
בלוח  האישית.  האלקטרוני  הדואר  לתיבת  ישירות  עניין, 

מודעות שבאתר מפורטים מבצעים ואירועים מיוחדים.

אתר מירב — בית הספר לרפואה משלימה מציג את כל   ∞
הקורסים שמציע בית הספר ואת הפעילויות הנוספות שלו, 
בהדגשת האווירה המיוחדת בבית ספר זה. באתר אפשר 
להתקשר לבית הספר באמצעות טופס המזין מידע ישירות 

למערכת לניהול קשרי לקוחות.

קובץ מחקרים לכבוד פרופ' אלעזר וינריב ראה אור בהוצאת האו"פ.
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פרסומים אלקטרוניים
"קצרים או"פטימיים" 

דיקנט הלימודים החל להוציא עיתון אלקטרוני חדש, המתמקד בנושאים המעניינים את כלל הסטודנטים ומציגם באופן תמציתי 
וקצר. הגיליון נשלח בדואר אלקטרוני לכל הסטודנטים, המנחים, עובדי האו"פ ומנהלי המוסדות והמכללות. עד כה התפרסמו שני 

גיליונות. 

"צליל מקוון" 
השנה התפרסמו שני גיליונות של עלון שה"ם, ובהם כתבות של חברי סגל באוניברסיטה וצוותים בשה"ם בנושא של שילוב 

טכנולוגיה באקדמיה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט.

"דגים"
חמישה גיליונות של עלון מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס התפרסמו השנה. העלון פונה למתעניינים בחקר 

טכנולוגיות למידה ומביא לקוראיו עדכונים על מקורות מידע ממגוון היבטים הקשורים ללמידה ולטכנולוגיות למידה. 

התקשורת,  לאומנויות  הספר  בית   — חשיפה  אתר   ∞
הטלוויזיה והמולטימדיה נבנה בהתאמה לתכנים ולקהל 
הפוטנציאלי הצעיר של בית הספר. האתר נבנה על פי כל 
עקרונות השימושיות והנגישות החדשניים, ולכן אינו דומה 

לידיעון המודפס של חשיפה.

אתר כתב העת "זמנים", המציג את ייחודו של כתב עת   ∞
גיליון  לכל  התכנים.  על  ולהגיב  מנוי  להזמין  ומאפשר  זה 
של "זמנים" מוצגים תוכן העניינים, תקצירי כל המאמרים 
ומאמר אחד בשלמותו. כמו כן מוצגות ביקורות על ספרים 

חדשים.




