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הפקת כותרים חדשים של האוניברסיטה הפתוחה 
תשס"זתשס"ו                         

עמודיםכותריםעמודיםכותריםסוג

3712,0784513,210ספרי לימוד בהפקה סופית

6211,706418,264ספרי לימוד בהפקה זמנית

מקראות ומדריכי למידה   
  בהפקה סופית

308,41511933,944

מקראות ומדריכי למידה   
  בהפקה זמנית

14431,709325,638

תרגום ספרי האו"פ לשפות זרות
השנה נחתמו חוזים לתרגום שני ספרים לאנגלית:

 Press Committee, Edinburgh University Press חוזה עם  �
לתרגום ספרם של נורית גרץ וג'ורג' חלייפי, נוף בערפל. 
"הקולנוע  בקורס  העיקרי  הלימוד  חומר  הוא  הספר 

הפלסטיני".

חוזה עם Cambridge University Press לתרגום ספרו של   �
חומר  שהוא  חברתית,  ובחירה  העדפה  ניצן,  שמואל 

הלימוד העיקרי בקורס בשם זה.

פרסומי האו"פ

פרסומים דיגיטליים
אוּפנט 

את  מציג  הפתוחה,  האוניברסיטה  של  אתר–הבית  אוּפנט, 
לקהל הרחב  האוניברסיטה הפתוחה  אודות  על  כל המידע 
בעברית ובאנגלית. בשפה הרוסית הוא מציג את כל המידע 
המידע  ברוסית.  האקדמית  בתכנית  ללומדים  הרלוונטי 
האתר  הקורסים.  וקטלוג  האקדמי  הידיעון  לפי  עודכן  בו 
השנה  והקטלוג.  הידיעון  של  להדפסה  פורמט  גם  מציע 
להערכה  המחלקה  אתר  ובהם  חדשים  אתרים  כמה   נבנו 

מכירות ספרים
אחוזכמות הספריםסוג הלקוח

25,48345מפיצים

19,66835למדא — החנות והאתר

8,61615מוסדות חינוך

2,3684ספריות

7871חברות ציבוריות ופרטיות

�6,�22100.0סה"כ
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באינטרא‑נט, המציג מידע על פעולות המחלקה, על דוחות 
הערכה שבוצעו באוניברסיטה הפתוחה, על צוות המחלקה 

ועל אופני ההתקשרות עם המחלקה.

עלונים ברשת
העיתונים האלקטרוניים של האוניברסיטה הפתוחה המשיכו 
)עלון דיקנט  קצרים או"פטימיים  השנה:  גם  לאור  לצאת 
הלימודים האקדמיים המופץ לסטודנטים, לבוגרים ולעובדים(, 
טכנולוגיות  בשילוב  המתמקד  צליל מכוון )עלון שה"ם, 
טכנולוגיות  לשילוב  המחקר  מרכז  )עלון  ודגים  בהוראה( 

בהוראה ע"ש צ'ייס(.

עדכן
ביטאון  עדכן,  של  גיליונות  שני  אור  ראו  החולפת  בשנה 
לעובדים  לסטודנטים,  הופצו  והם  הפתוחה,  האוניברסיטה 
של  למחקרים  רב  מקום  הוקדש  גיליון  בכל  ציבור.  ולאנשי 
ולנושאים  חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה 

הקשורים במחקריהם.

 Open Letter
ביטאון האוניברסיטה הפתוחה בשפה האנגלית הופץ בעיקר 
בעדכן  שהופיעו  דיווחים  משלבים  תכניו  הברית.  בארצות 

וחומר ייעודי לתורמים. לשם הידוק הקשרים בחו"ל הוחלט כי 
בעתיד יצא הביטאון לאור שלוש פעמים בשנה, ויורחב היקפו 

של כל גיליון. 

זמנים
הרבעון  זמנים,  את  לאור  מוציאה  הפתוחה  האוניברסיטה 
להיסטוריה, בשיתוף עם בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת 
והחברה  ישראל  לתולדות  שזר  זלמן  מרכז  ועם  תל–אביב 

ההיסטורית הישראלית. השנה ראו אור ארבעה גיליונות.

מגזין למנהלים
יוצא לאור עם המחלקה לניהול ולכלכלה ועם צוות  המגזין 

התכנית לתואר .M.B.A. השנה פורסמו שני גיליונות.


