
40

 Massive( MOOCsהאוניברסיטה הפתוחה מקיימת שורה על פעילויות המכוונות לציבור הרחב. פעילות זו כוללת את פרויקט ה־
Open Online Courses(, קורסים מקוונים פתוחים לקהל הרחב בארץ ובעולם )ראו בפרק פעילות בין־לאומית(, פרויקט פא"ר 
)פתיחת אוצרות רוח( שבו האו"פ מציעה לכלל הציבור שוחר הידע גישה חופשית ליחידות לימוד אקדמיות בפורמט דיגיטלי, 

מכירת ספרי הלימוד של האו"פ, ימי עיון ואירועי תרבות.

למדא — חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
בודדים, 3,393 לחנויות  בשנת תשע"ד נמכרו 28,259 ספרים של האו"פ בחנות הספרים למדא, מהם 14,562 ללקוחות 

ולמפיצים ו־10,304 למוסדות ולאוניברסיטאות. 

ידע לציבור הרחב הנחלת 

ימי עיון
“מאחורי הקלעים של הטלוויזיה ואיך מגיעים אליהם..."  0

פרסי נובל 2013: על מה ולמה? כימיה, פיסיקה ורפואה  0

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

מהשכונה שלנו עד הכפר הגלובלי: איכות הסביבה  0

סרטים תיעודיים: הדיאלוג בין התיעוד למציאות  0

מנהיג — תנועה — תקופה: מפ"ם והקיבוץ הארצי בשנות   0

המדינה
מדידה ותקינה בניהול איכות: התפתחויות ומגמות  0

למידה, חדשנות וטכנולוגיה בראי השפה  0

טעימות פילוסופיות  0

צ'פלין הגדול מכולם  0

בין החיבורים 2: רציונליות, תרבויות, ערכים  0

צבי  השגריר  של  ספרו  של  לאור  צאתו  לרגל  עיון  יום   0

 From Baghdad to the Pathways of Diplomacy: A גבאי 
Personal Story

דמוקרטיה מקומית  0

חילון  תהליכי  הספר  של  לאור  צאתו  לרגל  עיון  יום   0

בתרבות היהודית
עיתונות תחת השפעה  0

טפל/י לי בייצוג  0

יום העיון השביעי בתאוריה של מדעי המחשב   0

מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל  0

הרשת ככלי לבניית קריירה לבידול עצמי  0

השפעת האינטרנט בחברה ובחינוך  0

הפלסטינים בחיפוש אחר זהות, ריבונות ומדינה  0

עד  הספר  של  לאור  צאתו  לרגל  פמיניזם=פציפיזם?,   0

שהאנושות תשתחרר משיגעון המלחמה
יחסי ציבור, בין אקדמיה לפרופסיה, לרגל צאתו לאור של   0

הספר יחסי ציבור: אסטרטגיה וטקטיקה
רצח מנהיגים: האם משנה את פני ההיסטוריה?  0

אוספי אמנות בארץ ובעולם: אסתטיקה ונכסים  0

אירועי תרבות לקהל הרחב
קונצרטים

מחווה לפסנתרני הג'ז ת'לוניוס מונק, ביל אוונס, הוראס   0

סילבר וצ'יק קוריאה
גיל  עם  מוסבר  קונצרט  נפגשים.  והאופרטה  המיוזיקל   0

שוחט והזמרת הדר עטרי
קונצרט ג'ז בחיפה: מחווה למלחיני מחזות הזמר  0

אמנות הפוגה  0

ערב זמר “רק בישראל": מיטב שיריה של נורית הירש  0

A Night in Tunisia :מחווה לחצוצרני הג'ז  0

ערב זמר “כמו צמח בר": מיטב שיריה של רחל שפירא  0

ג'ז בקצב הטנגו. סלון אמנותי  0

מסע מוזיקלי מופלא עם דודו פישר  0

קונצרט ג'ז: מחווה לנגני הסקסופון  0

קונצרט חגיגי לשנה החדשה: “ברוח לטינית"   0

שבועות  לכמה  אחת  שחרית.  צהריים/קונצרט  קונצרט   0

נערך קונצרט לעובדים ולקהל הרחב בניהולה של ענת 
שרון מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

תערוכות
“לירי"? — לא בהכרח! ציור מופשט ישראלי באוסף דובי שילוח. אוצר: אליק מישורי  0

בדילוג על המופשט. פנינים מאוסף יוסי ודניאלה ליפשיץ. אוצר: אליק מישורי  0

נגישות. פוסטרים של מעצבי בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה אשר הוכנו עבור יום הנגישות.  0


