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אוטומציה של הקניות באתר למדא
 ERP ממערכת  כחלק  במלואו,  השנה  מּוּכן  העבודה  תהליך 
של האו"פ. כך, כל התהליך הוא אוטומטי: הזמנות מגיעות 
מהאינטרנט אל המחסן, וכאשר החבילה נשלחת משם ללקוח, 

נשלחת אליו גם הודעת דואר אלקטרוני ובה פרטי החבילה.

עם  במשותף  ספר  של  לאור  הוצאה 
הוצאות אחרות 

בסוף 2007 נחתם הסכם בין האו"פ לאוניברסיטת תל–אביב 
לאור",  הוצאה   — ו"כרמל  וסמיוטיקה(  לפואטיקה  )המכון 
ובעקבותיו ראה אור ספרו של בנימין הרשב, משקל וריתמוס 

בשירה העברית החדשה. זהו כרך ז בסדרת כתבי הרשב.

שיתופי פעולה להוצאת כתבי עת 
מדעיים

המזרח החדש: כתב עת ללימודי 
המזרח התיכון והאסלאם 

הישראלית  האגודה  של  העת  כתב  הוא  החדש  המזרח 
ללימודי המזרח התיכון והאסלאם )אילמ"א(, מחליפתה של 
החברה המזרחית הישראלית. כתב העת נחשב לכתב העת 
המזרח  בלימודי  ועוסק  בישראל  בתחומו  המוביל  האקדמי 
חבְרה  הפתוחה  האוניברסיטה  ואפריקה.  אסיה  התיכון, 
גיליון ראשון  והשנה ראה אור  לאגודה לשם הוצאתו לאור, 

פרי שיתוף פעולה זה.

הפקת כותרים חדשים של האוניברסיטה הפתוחה

עמודיםכותריםסוג

3510,488ספרי לימוד בהפקה סופית

7710,704ספרי לימוד הפקה זמנית

266,016מקראות ומדריכי למידה בהפקה סופית

33,210 155מקראות ומדריכי למידה בהפקה זמנית

 מכירת ספרי האוניברסיטה הפתוחה 
אחוזכמות ספריםסוג לקוח

20,16143מפיצים

17,47437למדא )החנות והאתר(

6,59314מוסדות חינוך

2,5645ספריות

5431חברות ציבוריות ופרטיות
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זמנים: רבעון להיסטוריה
לאור  היוצא  זמנים,  של  גיליונות  ארבעה  אור  ראו  השנה 
הספר  בית  עם  פעולה  בשיתוף  הפתוחה,  באוניברסיטה 
שזר  זלמן  מרכז  עם  תל–אביב,  באוניברסיטת  להיסטוריה 

לתולדות ישראל ועם החברה ההיסטורית הישראלית. 

פרסומים לקהל הרחב בשפה הרוסית 
שהזמינה  מאוירת"  "היסטוריה  ספר  של  פיתוחו  הסתיים 
הסוכנות היהודית. הספר מיועד לתוכנית "זהות יהודית" של 
בתמיכת  כך,  על  נוסף  היהודית.  בסוכנות  לחינוך  החטיבה 
קרן "אבי חי" הופקו שלוש סדרות של תקליטורים חדשים, 
ובהם הרצאותיהם של מורים המועסקים בתוכנית הלימודים 
שלנו ברוסית. מאות תקליטורים הופצו ברחבי חבר המדינות 

העצמאיות. 

עלונים ברשת
קצרים  של  דיגיטליים  גיליונות  אור  ראו  שנה  כמדי 
הלימודים(,  דיקנט  מטעם  לסטודנטים  )עלון  או"פטימיים 
בהוראה  טכנולוגיות  לשילוב  )עלון מרכז המחקר  דגים  של 
ע"ש צ'ייס( ושל צליל מכוון )עלון שה"ם, המתמקד בשילוב 

טכנולוגיות בהוראה(. 

ביטאוני האו"פ המודפסים

עדכן
השנה ראו אור שני גיליונות של עדכן, ביטאון האו"פ, המופץ 
לסטודנטים, לעובדי האו"פ ולאישי ציבור. בכל גיליון הוקדש 

מקום נרחב לקורסים חדשים ולמחקרים של חברי הסגל.

מגזין למנהלים
המחלקה  שותפה  למנהלים  המגזין  של  לאור  בהוצאתו 
לניהול ולכלכלה. השנה ראה אור גיליון אחד של המגזין, ובו 

כתבות על עולם העסקים ועל לימודי ניהול.

Open Letter
שני גיליונות של Open Letter, ביטאון האוניברסיטה הפתוחה 
בשפה האנגלית, ראו אור השנה. היקף הגיליונות הורחב, והם 

כוללים תרגומי מאמרים מעדכן וכן חומר ייעודי לתורמים.

איגרת פתוחה
ביטאון אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, איגרת פתוחה, 
השני  התואר  לימודי  על  מידע  לצד  האו"פ  מחדשות  מביא 

באוניברסיטה הפתוחה ודיווחים על הנעשה באגודה.

חנות הספרים למדא בקריית האו"פ ברעננה — מראה מבחוץ.




