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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 נהנים מהרצאות 
מפי 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, מופעים והפעלות לכל המשפחה. 

הנחלת ידע לציבור הרחב

מבחר כנסים וימי עיון 
אורי זוהר חוזר  0

דיסאינפורמציה ברשתות החברתיות ואתגר ההוכחה  0

אמר  התושב   :2018 המקומיות  לרשויות  הבחירות   0 

את דברו 
השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה  0

זכויות, צדק ושוויון בחינוך   0

כנס לזכרה של הסופרת סימון וייל   0

להתבונן בהיסטוריה של יהודי צפון אפריקה בעת החדשה  0

מגדר ישן חדש: יחסים בין המינים בעולם הטכנולוגי  0

נשים במזרח התיכון המודרני  0

ותרבותיות,  היסטוריות  זוויות  המודרניות:  אל  מבטים   0
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מדע ומגדר בעתות שלום ומלחמה  0

מדריך הטרמפיסט לדיגיטציה  0

מומרים וגרים: בימים ההם ובזמן הזה  0

מלאכת הספר בשלוש הדתות: יהדות, נצרות, אסלאם  0

 - עברית  וטיפוגרפיה  אותיות  גופנים,  על  פונטסטי:   0

מאל"ף עד תי"ו

מבחר אירועי תרבות 
הפשע";  במקום  שערה  "פואמה/פה-אימה:  התערוכה   0

תערוכה משותפת של האמנית רותי הלביץ-כהן והמחזאי 
ומדיה.  תחומים  חוצה  בין־דורי  מפגש  סובול,  יהושע 
ובמה,  מילים  ואמן  וסובול, אמנית פלסטית  הלביץ-כהן 
בתקופה  הכאוטי  בקיום  שעסקה  בתערוכה  יחד  חברו 
המבולבלת והמעורערת שבה אנו חיים. התערוכה לוותה 
בקטלוג עברי־אנגלי אשר הושק ברב־שיח בהשתתפות 
וד"ר חוה  ואוצרות התערוכה, כרמית בלומנזון  האמנים 
פדרו  הפואטרי־סלאם,  אמן  של  הופעה  לצד  אלדובי, 
והאוצרות  האמנים  בהשתתפות  נוסף  רב־שיח  גראס. 
במכללה  ישראלית"  לאמנות  "בית  בחסות  התקיים 

האקדמית תל־אביב־יפו.

התערוכה "אנטומיה - מארק אוסטרמן" הציגה בבכורה   0

צילום  )טכניקת  רטוב  קולודיון  צילומי  סדרת  עולמית 
מומחה  אוסטרמן,  מארק  פרופ'  מאת  שנה(   150 בת 
איסטמן  ג'ורג'  במוזיאון  היסטוריים  צילום  לתהליכי 
ברוצ'סטר, ניו יורק. התערוכה, שאצר הצלם דרור מעיין, 
אקדמית  בהרצאה  והושקה  עברי־אנגלי  בקטלוג  לוותה 
של פרופ' אוסטרמן. פרופ' אוסטרמן הוזמן גם לשאת 
את ההרצאה המרכזית בכנס בנושא "צילומי ארץ הקודש 

במאה ה־19" שהתקיים באוניברסיטת חיפה.

איירס"  בואנוס  ועד  מירושלים  "צלילים  שנתי:  קונצרט   0

ממחול  חדשניים,  קלאסיים  בעיבודים  בנאי  יוסי  שירי   -
האש הספרדי ועד הטנגו הארגנטינאי, שהתקיים בניהולה 
תזמורת  בהשתתפות  וולף,  אורית  ד"ר  של  האמנותי 

סימפונט רעננה, זמרים ורקדנים. 

סדרה של קונצרטי צהריים  0

סדרה של קונצרטי ג'ז  0

סדרת צלילים: קונצרטים מוסברים בעריכת ענת שרון  0

ולקהל  לבוגרים  וסיורים  מופעים  תרבות,  אירועי   0

האוניברסיטה  של  הבוגרים  אגודת  שמקיימת  הרחב 
הפתוחה. בין היתר מתקיימת סדרת "סינמה אקדמיה": 
של  הסגל  חברי  של  הרצאות  בליווי  סרטים,  הקרנות 

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.
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למדא – חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
בשנת תשע"ט נמכרו 15,074 ספרים של האו"פ בחנות הספרים למדא, מהם 7,338 ללקוחות בודדים, 855 לחנויות ולמפיצים 

ו־6,881 למוסדות ולאוניברסיטאות. 

אקדמיה מקוונת
אקדמיה מקוונת בע"מ היא חברת בת של האוניברסיטה הפתוחה, שהוקמה בשנת תשע"ה במטרה לספק להשכלה הגבוהה 
הישראלית שירותי הפקה של משאבי לימוד מקוונים שיתמכו בהוראה ויסייעו לשפר את הלמידה, תוך מינוף הידע, הניסיון 

והתשתיות של האוניברסיטה הפתוחה.

אקדמיה מקוונת הוקמה על רקע ההתעניינות הגוברת בטכנולוגיות למידה באקדמיה בישראל, העניין העולמי ביכולת של 
החדשנות  נושא  של  למורכבות  הגוברת  והמודעות  גבוהה,  להשכלה  במוסדות  ההוראה  את  לשפר  דיגיטליות  טכנולוגיות 
בטכנולוגיות למידה באקדמיה. אקדמיה מקוונת, יחד עם מרכז שה"ם, עוסקים בניתוח האתגרים בפיתוח קורסים אקדמיים 

ומאפיינים את טכנולוגיות הלמידה הנדרשות. 

הבין־ התכנית  עבור  למתקדמים"  "יוונית  קורס  ובהם  שונים,  לגופים  מקוונים  קורסים  השנה  הפיקה  מקוונת  אקדמיה 
אוניברסיטאית המשותפת לתואר שני בלימודים קלאסיים, קורס לאומי "דמוקרטיה, אזרחות וישראליות" במימון יד הנדיב ועוד 
קורסים ומשאבי לימוד מקוונים למוסדות להשכלה גבוהה אחרים. כמו כן אקדמיה מקוונת מפיקה את הקורס "אלגוריתמים" 
במסגרת זכייה משותפת של קונסורציום האוניברסיטאות להפקת קורסים בתחום ההיי טק ומדעי הנתונים בתכנית הלאומית 

של המועצה להשכלה גבוהה והמיזם "ישראל דיגיטלית". 

הניסיון הרב שצברה אקדמיה מקוונת בפיתוח קורסים אקדמיים מקוונים, פעילותה ומעורבותה בכל המיזם הדיגיטלי הלאומי 
הם חלק בלתי נפרד ממיצוב האוניברסיטה הפתוחה בחזית הלאומית של הוראה מקוונת.




