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האוניברסיטה הפתוחה מציעה שפע של ימי עיון, קונצרטים, 
הרצאות, כנסים ופעולות תרבות אחרות. מרבית האירועים  
נערכו בקריית האו"פ ע"ש דורותי דה רוטשילד ברעננה, ואלפי 
אנשים נטלו בהם חלק. הקהל הרחב נחשף לפעילות האו"פ, 
למחקר בה ולקורסים האקדמיים שלה. עשרות ימי עיון צולמו 

והועלו לאתר–הבית של האו"פ.

יום הסטודנט 
השתתפו  הפתוחה  באוניברסיטה  שנערך  הסטודנט  ביום 
כ–3,500 סטודנטים ואורחים באירוע ססגוני, שכלל בין היתר 

הופעות של אמנים.

ימי עיון וכנסים אקדמיים
מדיניות החוץ של ארצות הברית: גוליבר באזיקים  �

התיאטרון בעיני עצמו: "הרצגה" עם שחקנים והדגמות  �
רש"י — דמותו ופועלו  �

באך, מוצרט ובטהובן ומה שביניהם  �
עלילות המקבים ועיצוב תודעת הגבורה בתולדות ישראל  �

תקציב 2007 — צמיחה או העמקת העוני?  �
לוגיסטיקה בעידן הגלובלי  �

להמציא אומה: המקרה הישראלי  �
ג'נוסייד ממזרח וג'נוסייד ממערב  �
הפוליטיקה של עיתונות המדע  �

כדור הארץ הפראי: אסונות טבע והכחדות  �

סעודיה — ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה  �
אאוגניקה )השבחת הגזע(, גזע וגזענות  �

מגדר ומעמד בתהליכי בינוי אומה  �
הג'נוסייד הארמני — ִשכחה והכחשה  �

לקות למידה והפרעת קשב: טיפול וסיוע לילדים ונוער  �
ימי הביניים עכשיו!   �

מדיניות ציבורית של ה"כאן ועכשיו": השלכותיה   �
לדורות הבאים  

בטהובן: מורד ורומנטיקן )יום עיון וקונצרט(  �
מס הכנסה שלילי והשפעתו על יחסי העבודה: האם זה   �

טוב או רע, ולמי?
תחיית השיעה: מהסתרת האמונה להפצת המהפכה  �
"יודעי ספר" — ספרים, סופרים וקוראים בראי העבר   �
עידן התמימות — ילדים וילדּות בהיסטוריה ובאמנות  �

לעלייה  שנה   40  — הימים  ששת  למלחמת  שנה   40  �
מברית–המועצות לישראל

עולם האופרה: פרספקטיבות וקולות  �
פירוש רש"י לתורה  �

תרבויות נפגשות: עימות ושיח  �
  The Advances of Data Mining  �

 The Rise and Fall of Learning Strategies  �
השכלה גבוהה במאה ה–21: האם לומדים אחרת? לציון   �

30 שנות הוראה באוניברסיטה הפתוחה

אירועים
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האדם הלומד בעידן הטכנולוגי — כנס צ'ייס השני למחקרי   �
טכנולוגיות למידה, נערך שיתוף עם EDEN שהיא הרשת 

האירופית ללמידה מרחוק.
האגודה  כנס  את  וניהלה  האו"ופ  אירחה  השנה  באביב   �
אנשי  של  בין–לאומית  אגודה  זוהי   .)AIS( ישראל  ללימודי 
אקדמיה ומומחים מתחומי מדעי הרוח והחברה, המתמקדת 
והשתתפו  מושבים  כ–100  כלל  הכנס  ישראל.  בחקר 
התקיימה  הכנס  לצד  ומחו"ל.  מהארץ  חוקרים  מאות  בו 
התערוכה "ישראליות חזותית" שאצר ד"ר אליק מישורי. 

ימי עיון ואירועים לקהל הרחב
מלחמה, טרור ושטנה: האינטרנט כשדה קרב  �

ידע ואמת בעידן הטכנולוגי  �
מניעים, מוטיבציה ותמריצים להשתתפות קהל ברשת   �

המקוונות:  הלמידה  בסביבות  אנושיות  אינטראקציות   �
אנדרסון  טרי  פרופ'  של  אורח  הרצאות  סדרת 

מאוניברסיטת אטבסקה 
eיחה: דיאלוגים ברשת  �

מותגים מובילים בעידן הטכנולוגי   �
יום הבריאות באוניברסיטה הפתוחה: הגוף והנפש ומה   �

שביניהם
Jewish Ireland in the Age of James Joyce—בשיתוף   �

שגרירות אירלנד בישראל

 The Delicate Nature of Relations with Israel: European,  �
בשיתוף   —  Irish and Vatican Historical Perspectives

שגרירות אירלנד בישראל
התערוכה "אחיות" בסדרה "מחווה לגומחה"  �

סדרת "צלילים" — קונצרטים מלווים בהסברים של ד"ר   �
רון וידברג

קונצרט חזנות — צלילים מהנשמה  �

אירוח כנסים של גופי מחקר, חינוך והשכלה 
מתקני קריית האו"פ ברעננה שימשו השנה אכסניה לכנסים 
הלאומית  האקדמיה  ובהם  שונים,  וארגונים  אגודות  של 
החינוך,  משרד  לאסטרונומיה,  האגודה  למדעים,  הישראלית 
 ACROLT ,האגודה הישראלית לתקשורת, האיגוד המטאורולוגי
)האגודה האקדמית למחקר מבחני שפות(, ארגוני ספרנים 

במוסדות להשכלה גבוהה והעמותה לזואולוגיה בישראל.

טקסי הענקת תארים
טקסי הענקת התארים לבוגרינו ולמוסמכינו התקיימו לראשונה 
בקריית האו"פ ברעננה. בשל מגבלות המקום ברחבת הכיכר 
נערכו שני אירועים נפרדים, יום לאחר יום. בטקס אחד חולקו 
הרוח  מדעי  בתחומי  השונים  במסלולים  לבוגרים  התארים 
והחברה ובטקס האחר חולקו תוארי בוגר בתחומים אחרים 

ותוארי מוסמך.

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


