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האוניברסיטה הפתוחה מציעה עשרות אירועים בשנה באמצעות המחלקה לדוברות וליחסי ציבור, בהם ימי עיון, כנסים, ערבי 
תרבות ואירועים בנושאים אקדמיים, במדע, באמנות ובמוסיקה. האירועים פתוחים לקהל הרחב, והמשתתפים יכולים ליהנות 
הרצאות  הכוללת  בילוי  חוויית  גם  מציעה  האו"פ  לכך  בנוסף  ידע.  במגוון תחומי  והחוקרים  מיטב המרצים  מהרצאות של 
משולבות בהקרנות סרטים, השקת תערוכות מתחלפות וסדרות קונצרטים. כמו כן האוניברסיטה הפתוחה מציינת מדי שנה 
את “ליל המדענים" בשיתוף משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ובחסות האיחוד האירופי - ערב של פעילויות מדע ומחקר, 
 Massive( MOOCsהרצאות, מופעים והפעלות לכל המשפחה. פעילות האו"פ המכוונת לציבור הרחב כוללת גם את פרויקט ה־

Open Online Courses(, קורסים מקוונים הפתוחים לקהל הרחב בארץ ובעולם. 

ידע לציבור הרחב הנחלת 

מבחר ימי עיון 
סדרת הרצאות של אנשי הסגל האקדמי ברחבי הארץ   0

לרגל אירועי 40 שנה לאו"פ
האם העיתונות המקומית גוססת?  0

הכנס הבין־לאומי השני לחקר השואה וג'נוסייד לציון מאה   0

שנים לג'נוסייד הארמני 
החברה הפלסטינית בישראל בראי המחקר  0

The Eighth Israel CS Theory Day  0

אמונה, שפה וזכות בראשית העת החדשה  0

פרסי נובל 2015 - על מה ולמה?   0

הקורבנות הלא־יהודים של המשטר הנאצי  0

אמצעים מתוקשבים בהוראת הסטטיסטיקה  0

“העם דורש צדק תקשורתי!"  0

הבין־ האישה  יום  )לציון  ברשת  מסחר  מובילות  נשים   0

לאומי(
מצבא העם לצבא השם?  0

נרטיבים מתחרים בסבך המאבק הלאומי  0

של  בעידן  הבין־לאומית  והזירה  הישראלית  החברה   0

תמורות
All That is Solid Melts into Data  0

יהדות ונצרות: בין פולמוס לפיוס  0

יום עיון לרגל פרישתה של פרופ' יהודית גל־עזר  0

הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2016  0

מבחר אירועי תרבות 
קונצרט שנתי: “המסגר פינת דה־וינצ'י" - כשהרוק פוגש   0

את האופרה
קונצרט שחרית - “עלי חליל" )בית דניאל(  0

סדרת קונצרטי ג'ז  0

סדרת קונצרטי צהריים  0

סדרת צלילים: סדרת קונצרטים מוסברים בעריכת ענת   0

שרון
תערוכה: “גן הפסלים"  0

הארבעים  שנת  לציון   "40 מַספרים  “כותרים  תערוכה:   0

לאוניברסיטה הפתוחה.
אירועי  מקיימת  האוניברסיטה  של  הבוגרים  אגודת   0

תרבות, מופעים וסיורים לבוגרים ולקהל הרחב. בין היתר, 
מתקיימת סדרת הדגל “סינמה אקדמיה" בשילוב הקרנת 

סרטים, ובה משתתפים חברי הסגל של האוניברסיטה.

מועדון היזמות והעסקים
שהוקם  והעסקים"  היזמות  “מועדון  את  מפעילה  האו"פ 
ליזמות  החינוך  ואת  היזמית  להעשיר את התרבות  במטרה 
בקרב הבוגרים והסטודנטים ולעודד הקמת מיזמים טכנולוגיים 
ועסקיים. מדי חודש מתארחים בו אנשי העסקים המובילים 
לסטודנטים  לבוגרים,  הפתוחים  בפורומים  הישראלי  במשק 

ולקהל הרחב.

אקדמיה מקוונת
אקדמיה מקוונת בע"מ )http://onl.co.il/( היא חברה בת של 
ליצור  במטרה  בתשע"ה  שהוקמה  הפתוחה,  האוניברסיטה 
מקוונים  לימוד  משאבי  של  הפקה  שיעודד  לאומי  מוקד 
בעבור מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית. משאבי הלימוד 
תוך  הלמידה  את  לשפר  ויסייעו  בהוראה  יתמכו  המקוונים 
ושל  הפתוחה  האוניברסיטה  של  והתשתיות  הניסיון  מינוף 

המוסדות האחרים להשכלה גבוהה בישראל.

הגוברת  ההתעניינות  רקע  על  הוקמה  מקוונת  אקדמיה 
באקדמיה בישראל בטכנולוגיות למידה, העניין העולמי ביכולת 
במוסדות  ההוראה  את  לשפר  דיגיטליות  טכנולוגיות  של 
נושא  של  למורכבות  הגוברת  והמודעות  גבוהה,  להשכלה 

החדשנות בטכנולוגיות למידה באקדמיה. 
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המחויבות לתמוך בנושאי הלמידה מרחוק והלמידה נתמכת־
טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית היא חלק 
בלתי נפרד מהמנדט של האו"פ. האתגר הראשי של אקדמיה 
מקוונת הוא לתת מענה למגוון הצרכים של בעלי העניין הרבים 
האוניברסיטאות,  בהם  בארץ,  הגבוהה  ההשכלה  במערכת 
האוריינות  את  ולשפר  הסגל,  וחברי  הסטודנטים  המכללות, 
החברה  ולטובת  לטובתם  האקדמיה,  בוגרי  של  הדיגיטלית 

והכלכלה בישראל. 

פיתוח משאבי  מיזמים של  בכמה  פעילה  אקדמיה מקוונת 
הלאומית  בתכנית  השאר,  בין  המשתלבים,  וקורסים  לימוד 
דיגיטלית"  "ישראל  והמיזם  גבוהה  להשכלה  המועצה  של 
להפקת קורסים אקדמיים מקוונים. אחד הפרויקטים הגדולים 
שהפיקה אקדמיה מקוונת השנה הוא אתר “אנגלית אקדמית" 
http://study.onl.co.il/, הכולל ארבעה קורסים מקוונים ללימוד 
אנגלית לצרכים אקדמיים עבור סטודנטים הלומדים במוסדות 
להשכלה גבוהה בארץ.  פרויקט זה הוא יוזמה של הוועדה 

לתכנון ותקצוב )ות"ת(. 

מקוונת  אקדמיה  במימון  שיפותחו  המקוונים  המשאבים 
שיהיו  ישראליים  גבוהה  להשכלה  מוסדות  לרשות  יועמדו 
כלל  היוצרים של  זכויות  על  בהם, מתוך שמירה  מעוניינים 
במסלול  מקוונים  לימוד  משאבי  לפיתוח  בנוסף  השותפים. 
הממומן המתואר לעיל תספק אקדמיה מקוונת שירותי ייעוץ, 
גבוהה  להשכלה  מוסדות  בעבור  בתשלום  והפקה  פיתוח 

המעוניינים במיקור חוץ של שירותים כאלו. 
  

למדא - חנות הספרים של 
האוניברסיטה הפתוחה

בחנות  האו"פ  של  ספרים   22,219 נמכרו  תשע"ו  בשנת 
הספרים למדא, מהם 10,988 ללקוחות בודדים, 2,490  לחנויות 

ולמפיצים ו־8,741 למוסדות ולאוניברסיטאות. 

מתוך התערוכה “כותרים מַספרים 40" לציון שנת הארבעים לאוניברסיטה הפתוחה


