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ידע לציבור הרחב הנחלת 

מיזם פא"ר )פתיחת אוצרות רוח(
במיזם פא"ר )פתיחת אוצרות רוח( האוניברסיטה הפתוחה 
ליחידות  חופשית  גישה  הידע  שוחר  הציבור  לכלל  מציעה 
לימוד אקדמיות בפורמט דיגיטלי. הספרים מוצעים בפורמט 
עשירה.  וטכנולוגית  דידקטית  מעטפת  עם  מלא  אלקטרוני 
אפשר  ובאמצעותה  קולית,  גרסה  גם  יש  רבים  לספרים 
להאזין ליחידות גם בנגנים ניידים. בקורסים מסוימים נוספו 
הספרים  שלנו.  באולפנים  שצולמו  הרצאות  של  הקלטות 
באתרי  וכן  הציבור  לטובת  פא"ר  באתר  פורסמו  הקוליים 

הקורסים לשימושם של הסטודנטים. 

הרוסית  בשפה  דיגיטליים  ספרים  גם  כולל  פא"ר  פרויקט 
אסלאם  נצרות,  “אתיופיה:  לנוצרים",  יהודים  “בין  בקורסים 
היהודית"  המחשבה  בתולדות  אשכנז  “חסידות  ויהדות", 
מהספרים  בשונה  בישראל".  לאומי  וביטחון  ו"דמוקרטיה 
לפורמט  הומרו  אלה  ספרים  בפא"ר,  עתה  עד  שפורסמו 
המאפשר צפייה בספרים מכל דפדפן ומכל מכשיר. הפרויקט 

ממומן בסיוע קרן אבי חי וקרן ג'נסיס.

למדא - חנות הספרים של האו"פ
בחנות  האו"פ  של  ספרים   30,063 נמכרו  תשע"ג  בשנת 
 5,221 בודדים,  ללקוחות   14,827 מתוכם  למדא,  הספרים 

לחנויות ומפיצים ו־10,015 למוסדות ולאוניברסיטאות. 

אירועי תרבות לקהל הרחב
במהלך השנה ערכה האו"פ ימי עיון הפתוחים לקהל שוחרי 
הידע בקריית האו"פ ברעננה, בבית דניאל בזכרון יעקב, בבית 
היו  נושאיהם  בירושלים.  בן־צבי  יצחק  וביד  בחיפה  בירם 
קשורים, בין היתר, לתוכני הקורסים האקדמיים של האו"פ 
או לספרים חדשים שפרסמו אנשי הסגל האקדמי שלה. כמו 

כן נערכו ימי עיון של מכוני המחקר, תערוכות וקונצרטים. 

ימי עיון
האם עברנו את נקודת האל־חזור בדרך לאסון אקלימי?  0

משבר הטילים בקובה בחלוף 50 שנה  0
שיח פסיכולוגים בנושא שליטה עצמית  0

כלכלות העולם על הקרשים: פוליטיקה, חברה, כלכלה,   0
גלובליזציה ומה שביניהם - איך יוצאים מזה? ולמה זה 

קורה?
אפוקליפטיקה יהודית בעת העתיקה? המקרה של “יוסף   0

ואסנת"
לקחים ומגמות בניהול איכות  0

התמודדות  של  נרטיב  עצמי":  על  טובה  “תאוריה   0
ופרשנות. לרגל חנוכת מרכזי הנגישות באו"פ

נשים ומדע: אתגר הקדמה באקדמיה  0
כנס המורים הארצי למורי מדעי המחשב  0

פרסי נובל 2012: על מה ולמה? כימיה, פיסיקה ורפואה  0
פרסי נובל 2012: על מה ולמה? ספרות, שלום וכלכלה  0

מחר סוף העולם )...לפי לוח השנה של המאיה(  0
פרופ'  של  לכבודה  נפגשים.  מקבילים  ועסקים:  מוסר   0

אביבה גבע עם פרישתה לגמלאות
בחירות בצל המחאה: על דברים הנעדרים מסדר היום   0

בבחירות לכנסת ה־19
לניסוי  שנים  עשר  מהחלל.  הארץ  כדור  על  להסתכל   0

MEIDEX על מעבורת החלל קולומביה
היררכיית המוות: שכול והקרבה בחברה הישראלית  0

תנאי העסקת עיתונאים והשפעתם על חופש העיתונות  0
יום עיון לכבוד צאתו לאור של הספר "לא על החרסים   0

לבד חי האדם: הביוגרפיה של רות עמירן" 
יום התאוריה של מדעי המחשב השישי  0

ימי הביניים עכשיו!  0 הספר “בין יהודים לנוצרים" בשפה הרוסית 
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התפתחויות ביישומים סטטיסטיים בניהול איכות  0
גבולות. לזכרו של זאב סוקר ז"ל  0

השלכות  בצד  מדעיים  הישגים  הגנום:  למיזם  עשור   0
חברתיות ואתיות - מה הלאה?

השיבה הביתה בראי הקולנוע הישראלי  0
האביב הערבי: סיכומי ביניים  0

כשצרכנים מייצרים: תוכני תקשורת בעידן האינטרנט  0
אפריקה ביחסים בין־לאומיים: עבר, הווה, עתיד  0

שלושה דורות של עיבוד אותות סטטיסטי. סדנה לרגל   0
יום הולדתה ה־60 של פרופ' חגית מסר־ירון 

זיהוי ביומטרי: מדע, טכנולוגיה, חברה  0
של  לכבודו  שחשבתם.  מה  רק  לא  החלטות:  קבלת   0

פרופ' אביעד בר־חיים עם פרישתו לגמלאות
מחקר הג'נוסייד לחקר הזהויות הישראליות: על מחזוריות   0
הרוע ומורכבות התיקון. לכבודו של פרופ' יאיר אורון עם 

פרישתו לגמלאות
חוק וסדר, אתיקה ומוסר בחברה טכנולוגית  0

שקופים? חובת הדיווח של אמצעי התקשורת  0
של  ולשמישות  לנגישות  הישראליים  התקנים  השקת   0

אתרי אינטרנט

תערוכות
שלם־מקוטע־ גשמי:  ישראלי  גוף  הקודש.  חילון   0

היברידי. אוצר: אליק מישורי.
התקפות על צילום. אמנית: ליאת אלבלינג. אוצר: רון   0

ברטוש.
שם מלחמה משתוללת, כאן שותלים ורוקדים. אריה   0
אוצר:  הדפסים.   - כוכבא  אורי  הניך,  פאול  אלואיל, 

אליק מישורי.

קונצרטים
הביבופ.  לאמני  מחווה   .Round Midnight ג'ז:  קונצרט   0
כהן  דן  )תופים(,  זלמן  שי  )סקסופון(,  פרידמן  עמית 

)פסנתר(, אסף חכימי )קונטרבס(.
אלתורי   .Softly as in the morning sunrise ג'ז:  קונצרט   0
ג'ז על שירים מתוך מחזות זמר משנות השלושים של 
המאה ה־20. דן כהן )פסנתר(, אסף חכימי )קונטרבס(, 

פטר ורטהיימר )סקסופון(, גלעד דוברצקי )כלי הקשה(.
ירושלמית.  א־קפלה  קולי  עטיפה  שחרית:  קונצרט   0
נצרתי  נעמה  )סופרן(,  ברלינסקי  שלי  תלמוס:  רביעיית 

גורדון )אלט(, יעקב הלפרין )טנור(, עודד שומרוני )בס(.

בר־ישראל  דרור  ג'ז.  לפסנתרני  מחווה  קונצרט   0
)קונטרבס(,  זילברמן  זאב  )פסנתר(,  כהן  דן  )סקסופון(, 
עמית לורבר )תופים(. ניהול מוסיקלי: ד"ר דן כהן. בית 

בירם, חיפה.
בהשפעת  יצירות  מאיפנמה.  הנערה  ג'ז:  קונצרט   0
חכימי  אסף  )פסנתר(,  כהן  דן  הלטינית.  המוסיקה 
)קונטרבס(, מתן קליין )חליל(, רועי אוליאל )כלי הקשה(.

ד'אור מארח את שלומית  דוד  קולות מזוהר הרקיע:   0
אהרון. מנצח: שמואל אלבז.

ענת  ובשניים.  אחד  בצ'לו  רומנטית  באווירה  קונצרט   0
אלגלמאוייר ויוני גוטלי בוביץ )צ'לו(, ענת שרון )פסנתר(. 

בית דניאל, זכרון יעקב.
תזמורת  של  השנתי  הקונצרט  לחול:  קודש  בין   0
דוד  מנצח:  באוניברסיטה הפתוחה.  רעננה  סימפונט 
זבה. סולנים: עדי ארד )חזנית(, גיא מנהיים )טנור(, אגם 

אנגלרד־סער )סופרן(.
לקהל  מוסברים  קונצרטים קאמריים  סדרת “צלילים".   0

שוחרי המוסיקה. 
קונצרט  נערך  שבועות  לכמה  אחת  צהריים.  קונצרט   0
לעובדים ולקהל הרחב בניהולה של ענת שרון מהמחלקה 

לספרות, ללשון ולאמנויות.

מתוך התערוכה חילון הקודש. פרט מתוך ילדה דורבן, ורד אהרונוביץ'. 


