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האוניברסיטה הפתוחה מקיימת פעילות בין־לאומית ענפה, ובמסגרתה הסגל האקדמי מקיים קשרים עם חברי סגל אקדמי 
מאוניברסיטאות ברחבי העולם. האוניברסיטה גם מארחת מגוון משלחות מאוניברסיטאות ומארגונים אחרים מרחבי העולם. 
היחידה ליוזמות אקדמיות בין־לאומיות עוסקת בהרחבה ובטיוב פעילויות שונות, שעניינן חיבור האו"פ לעשייה האקדמית ברחבי 

העולם הן ברמת ההוראה, הן ברמת הסטודנטים והן ברמת הסגל האקדמי. להלן עיקרי הפעילות הבין־לאומית לשנה זו:

ן־לאומית  פעילות בי

מפגשים עם נציגים משגרירות צרפת בישראל העוסקים   0

צרפתיים  אקדמיים  מוסדות  בין  פעולה  בשיתופי 
 Conservatoire National desלישראליים ועם חברי סגל מ־
לשיתוף  מסגרת  הסכם  הניבו   Arts et Métiers )CNAM(

.CNAM פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה לבין

התחומים  לבחינת  הצדדים  משני  היגוי  ועדות  נקבעו   

הפרטיקולריים לשיתוף פעולה בין המוסדות. חברי ועדת 
יהיו: פרופ' סלים זארובי  ההיגוי באוניברסיטה הפתוחה 
קלמן  יורם  פרופ'  והחיים,  הטבע  למדעי  מהמחלקה 
מהמחלקה לניהול ולכלכלה ופרופ' דפנה אפרת, מנהלת 

היחידה ליוזמות אקדמיות בין־לאומיות.

בימים אלה, נבחנת אפשרות לשלב הרצאות של חוקרים   0

במדעי היהדות בסדרת קורסים על מורשות תרבותיות 
הפרויקט  באירופה.  שונות  במדינות  להילמד  העתידים 
שבו משתתפים חוקרים ממבחר אוניברסיטאות באירופה 
 Universita Telematica Internazionale בידי  מנוהל 
מקוונים  קורסים  ומפיצה  המציעה  ברומא   Uninettuno
אנגלית  צרפתית,  איטלקית,  בשפות  התארים  בכל 

וערבית.

במסגרת תכנית ניידות סגל של ארסמוס+ חתמה האו"פ   0

 Technological עם  ראשוניים  בילטראליים  חוזים  על 
לשיתוף   Educational Institute of Western Greece )TEI(
בנסון־קרעי  דיאמנטה  וד"ר  לוי  עפר  ד"ר  בין  פעולה 
מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב ובין שני עמיתים 
 University of the מאוניברסיטה זו. כמו כן נחתם חוזה עם
Aegean לשיתוף פעולה בין פרופ' טלי היימן לבין עמיתה 

מאוניברסיטה זו.

ד"ר אינה לייקין מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה   0

 Senior Specialistל־ ולתקשורת זכתה למענק פולברייט 
מחקר  עמית  להזמין  מאפשר  זה  מענק   .Fellowships
להתארח  אמריקאית  מאוניברסיטה  בכיר(  )מומחה 
 Prof. Michele Rivkin-Fish הוזמנה  זו  במסגרת  בארץ. 
להיות   ,University of North Carolina, Chapel Hillמ־
אורחת במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת. 
המחלקה,  חברי  עם  מפגשים  קיימה   Prof. Rivkin-Fish
הרצתה על מאמריה וכן הציגה הרצאת Keynote בסדנה 
נציגי  בהנחיית  רפואית  באנתרופולוגיה  בין־לאומית 

האוניברסיטה הפתוחה. 

 European( EADTU בעקבות קול קורא בגיליון אפריל של  0

פורסם   )Association of Distance Teaching Universities
מאמר של פרופ' ניצה גרי מהמחלקה לניהול ולכלכלה 
 Can In-Video“ זקס משה"ם שכותרתו  ובני  וינר  ואמיר 

.“?interaction extend the attention span of learners

  .Model UN האו“פ אירחה את הכנס הארצי השנתי של  0

 ,Tom Genton את הרצאת הפתיחה בכנס הוזמן לשאת
ארצות  שגרירות  של  ותרבות  עיתונות  לענייני  הקונסול 
עם  פגישה  נערכה  הכנס  בעקבות  בישראל.  הברית 
התרבות  ביחידת  השגרירות  אנשי  ועם   Tom Genton
מענקי  לקבלת  חדשות  אפשרויות  לבחינת  והעיתונות 
במסלולים  ישראלים  לחוקרים  המיועדים  פולברייט 

השונים.

של  שירים  תרגום  בתחרות  ספונסרית  הייתה  האו“פ   0

השופטים  חבר  ההולנדית.  לשפה  ביאליק  נחמן  חיים 
ספר  את  להדפסה  מכינים  אלה  ובימים  פרסים,  חילק 

השירים. 
http://vertaalwedstrijdhebreeuws.nl/

שיתופי פעולה עם הוצאות לאור בחו"ל
 .Pearson חוזי תרגום: נחתם הסכם לתרגום ספר בקורס “מבוא לפוליטיקה השוואתית" עם הוצאת  0

.Palgrave Macmillan )Macmillan Publishers Ltd( נחתם הסכם לתרגום ספר בקורס "אידאולוגיות פוליטיות" עם הוצאת  

.Cengage Learning Inc. כותרים מתורגמים שיצאו לאור: פוליטיקה עולמית עם הוצאת  0


