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ידע לציבור הרחב הנחלת 

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 
מהרצאות של מיטב המרצים והחוקרים במגוון של תחומי ידע. האו"פ מציעה גם חוויית בילוי הכוללת הרצאות 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, הרצאות, 
 Massive Open( MOOCsמופעים והפעלות לכל המשפחה. פעילות האו"פ המכוונת לציבור הרחב כוללת גם את פרויקט ה־

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

מבחר ימי עיון 
ופעולה  ידע  ייצור  הכחשה,  הוראה!":  ניתנה  לא  "אבל   0

פוליטית בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן 
בין הונאה ליושרה בלמידה ובאקדמיה  0

במבט פסיכולוגי  0

האתגר הניהולי של המאה ה־21  0

הייתה או לא הייתה? 25 שנה למהפכה החוקתית  0

המינהל הציבורי בישראל כמניע רפורמות  0

השפעת מלחמת ששת הימים על הציונות הדתית ועל   0

מוסר הלחימה
חברות במזרח התיכון ובישראל: מבט תרבותי, חברתי   0

והיסטורי
ואתיקה בטכנולוגיות  יוצאת משליטה? מוסר  טכנולוגיה   0

תקשורת חדשות
ניו מדיה ואמנות חזותית  0

ניתוח ועיבוד נתונים ככלי לניהול ולשיפור האיכות  0

סין והמזרח התיכון  0

פרסי נובל 2016: על מה ולמה?  0

ושברו  השלום  שנה,  חמישים  ועוד  ימים  שישה   0

2017-1967

מבחר אירועי תרבות 
עידן  וראשית  צלמים  שני  לקופסה:  אור  “בין  תערוכה:   0

צילום  לתהליכי  חזרה  היה  התערוכה  נושא  הצילום". 
וינאי  מעיין  דרור  הצלמים  בה  השתתפו  ראשוניים. 
מנחם. אצרה את התערוכה ד"ר חוה אלדובי מהמחלקה 
לספרות, ללשון ולאמנויות באו"פ. לתערוכה נלווה אירוע 
נעילה אשר כלל הרצאה והדגמה נדירה של תהליך צילום 
בן 150 שנה, לרבות תצוגת מצלמות וציוד צילום מקורי 

ממחצית המאה ה־19.

מתוך התערוכה: “בין אור לקופסה: שני צלמים וראשית עידן הצילום"
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נושא  מתפרקות".  זהויות  שבירים,  “מרחבים  תערוכה:   0

לניו מדיה.  חזותית  בין אמנות  היה הממשק  התערוכה 
השתתפו בה האמנים אילן גרין, פלג דישון, גיא יצחקי, 
עשור,  נדב  ליברמן,  אופיר  לוי,  דנה  כסלו,  פרדי  שחר 
את  אצרה  שטיאט.  ולילך  שור  שירלי  פרבר,  ליליאנה 
הטכנולוגי  מהמכון  ון־אסן  אילת  יעל  ד"ר  התערוכה 
לחסות  זכתה  התערוכה  אביב.  תל  ואוניברסיטת  חולון 
המפתחת   ,Niio הישראלית  ההזנק  מחברת  טכנולוגית 
ניו מדיה. כמו כן  פתרונות לתצוגה ושימור של אמנות 
הפיס  מפעל  של  למענק  קורא  בקול  התערוכה  זכתה 

לתערוכות אמנות בארץ. 
שנה   40 אירועי  )לרגל   40 מספרים  כותרים  תערוכה:   0

לאוניברסיטה הפתוחה(
קונצרט שנתי: קול אספרנזה  0

קונצרט שחרית: גוונים בשניים  0

סדרה של קונצרטי ג'ז  0

סדרה של קונצרטי צהריים  0

סדרת צלילים: סדרת קונצרטים מוסברים בעריכת ענת   0

שרון
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 
במטרה להעשיר את התרבות היזמית ואת החינוך ליזמות 
בקרב הבוגרים והסטודנטים ולעודד הקמת מיזמים טכנולוגיים 
ועסקיים. מדי חודש מתארחים בו אנשי העסקים המובילים 
לסטודנטים  לבוגרים,  הפתוחים  בפורומים  הישראלי  במשק 

ולקהל הרחב.

למדא - חנות הספרים של 
האוניברסיטה הפתוחה

בחנות  האו"פ  של  ספרים   20,541 נמכרו  תשע"ז  בשנת 
 2,083 בודדים,  ללקוחות   10,890 מהם  למדא,  הספרים 

לחנויות ולמפיצים ו־7,568 למוסדות ולאוניברסיטאות. 

אקדמיה מקוונת
אקדמיה מקוונת בע"מ )/http://onl.co.il( היא חברה בת של 
ליצור  במטרה  בתשע"ה  שהוקמה  הפתוחה,  האוניברסיטה 
מוקד לאומי שיעודד הפקה של משאבי לימוד מקוונים עבור 

מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית. 

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 
מקוונת  אקדמיה  באקדמיה.  למידה  בטכנולוגיות  החדשנות 
למוסדות  בתשלום  והפקה  פיתוח  ייעוץ,  שירותי  מספקת 
להשכלה גבוהה המעוניינים במיקור חוץ של שירותים כאלו. 

בניתוח  שה"ם, עוסקים  עם מרכז  יחד  מקוונת,  אקדמיה 
את  ומאפיינים  אקדמיים  קורסים  בפיתוח  האתגרים 

טכנולוגיות הלמידה הנדרשות. 
  

בשנה  ומתחזקת  שעברה  בשנה  הפיקה  מקוונת  אקדמיה 
ובמימון  ביוזמה  שהוקם  אקדמית",  “אנגלית  אתר  את  זו 
 ,http://study.onl.co.il/ )ות"ת(  ותקצוב  לתכנון  הוועדה  של 
והוא כולל ארבעה קורסים מקוונים ללימוד אנגלית לצרכים 
בארץ.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  סטודנטים  של  אקדמיים 
לאתר,  סטודנטים  מ־28,000  למעלה  נרשמו  זה  בשלב 
ונערכים מחקרים לבחינה של אופי הלמידה באתר. הבחינות 

מתקיימות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מקוונים  קורסים  השנה  במהלך  הפיקה  מקוונת  אקדמיה 
שונים. חלק מהקורסים הופקו במסגרת התכנית הלאומית של 
המועצה להשכלה גבוהה והמיזם “ישראל דיגיטלית" וביניהם 
להשכלה  שונים  מוסדות  עבור  שהופקו  מקוונים  קורסים 
גבוהה לרבות אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת חיפה, 

אוניברסיטת בר־אילן והמכון הטכנולוגי בחולון. 

כמו כן, אקדמיה מקוונת הובילה את ההגשות מטעם האו"פ 
לקול קורא להפקת קורסים מקוונים ותהיה אחראית להפקת 

הקורסים שזכו במימון.
  


