
      

b i u . a c . i l משפיעים על המחר, היום.

שבוע הגישה 
הפתוחה

Open Access Week

26.2-2.3.23
תוכנית 
השבוע



דברי פתיחה
פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אמנון אלבק, רקטור אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע

ד"ר חיה בינוסוביץ, מנהלת הספרייה לפסיכולוגיה ואחראית על 
נושא CRIS במערך הספריות והמידע

פתיחת מערכת תפוקות המחקר החדשה )CRIS(: הישגים, 
אתגרים ויעדים

ד"ר ישראל )רולי ( בלפר, רכז צוות תפוקות מחקר ודירוגים 
בלשכת הרקטור, אוניברסיטת בר-אילן

*האירוע יתקיים בהנדסה )בניין 1104( אולם 42

לפרטים ולהרשמה <<

      
יום א׳ | 26.2.2023 | 12:15-11:00

12:00-11:00
דברי ברכה

פרופ' רונית שריד, דיקנית ביה"ס ללימודים מתקדמים, 
אוניברסיטת בר-אילן

The Future of Open Science     הרצאה לחוקרים צעירים
Gareth O'Neill, Principal Consultant on Open Science, 
Technopolis Group, Netherland

לפרטים ולהרשמה <<
14:00-13:00

האם אנחנו מוכנים ליום שאחרי?
מדע פתוח וניהול שינוי תרבותי: מעל ומעבר לתנועת הגישה 

הפתוחה
ד"ר שלומית חדד, אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה הפתוחה

פרופ' נועה אהרוני, המחלקה למדעי המידע, אוניברסיטת בר-אילן 

לפרטים ולהרשמה <<

      
יום ב׳ | 27.2.2023 

היברידי

זום

Open Science and the European Commission
Jean-Francois Dechamp, Policy Officer, Open Science 
Unit, The European Commission’s Directorate-
General for Research and Innovation, Belgium

לפרטים ולהרשמה <<

      
זוםיום ג׳ | 28.2.2023 | 11:00-10:00

קפה בספרייה - הפנינג פתוח על מדע פתוח
בואו ללובי של מערך הספריות )בניין 401( להפנינג בנושא מדע 

פתוח. מה מחכה לכם:  
 	 Citizen science and AI הרצאה מרתקת על

Dr. Huma Sha, Research Centre for Computational 
Science and Mathematical Modelling, Coventry 
University, UK

יעוץ אישי לחוקרים ולסטודנטים בשאלות על מדע פתוח	 
חדר משחקים וירטואלי נושא פרסים	 
קפה ומאפה	 

*** 30 המגיעים הראשונים יזכו במתנה***
*ההרצאה תתקיים בשעה 14:30 בלובי של בנין 401 ותועבר גם בזום

לפרטים ולהרשמה <<

      
היברידייום ג׳ | 28.2.2023 | לאורך כל היום

11:30-10:00
Detrimental practices in scholarly publishing - 
the case of predatory journals
Dr. Andrea Manca, Department of Biomedical Sciences, 
University of Sassari, Italy

איך לזהות כתבי עת טורפים - על כלים, כללים ומה שביניהם
ד"ר יהודית שקולניצקי ליברמן, אחראית על תמיכה בשירותי מחקר 

ופרסום מדעי, מערך הספריות והמידע, אוניברסיטת בר-אילן

לפרטים ולהרשמה <<
14:30-13:00

מפגש למו״לים ישראלים
לא כת]מו"ל[ שלשום: שינויים בעולם המו"לות 

בעקבות המעבר לפרסום בגישה פתוחה
פרסום פתוח )Open Access(  - חסמים והזדמנויות

עו"ד ד"ר דלית קן-דרור פלדמן, הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר, 
אוניברסיטת חיפה

כתבי עת בעברית: העלאה לרשת וגישה פתוחה – התלבטויות 
והחלטות

ד"ר אלכס טל, מנהל הוצאת אוניברסיטת בר אילן ופרויקט השו"ת, 
אוניברסיטת בר-אילן

לפרטים ולהרשמה <<

      
זוםיום ד׳ | 1.3.2023 

11-00-10:00
Managing and sharing data openly - Lessons from 
the European context
Sarah Jones, EOSC Engagement Manager, GÉANT, 
Netherlands

לפרטים ולהרשמה <<

      
זוםיום ה׳ | 2.3.2023 

11:30-12:30
מידע פתוח בתחום של שירותי אקלים - דוגמאות מהשטח 

פרופ' איתמר לנסקי , המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, 
אוניברסיטת בר-אילן

לפרטים ולהרשמה <<

תוכנית השבוע

* כל האירועים ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש. מס' המקומות 
מוגבל. הקישור לזום יישלח מס' ימים לפני כל אירוע

מצפים לראותכם!

CRIS-אירוע השקת מערכת ה

https://www.eventbrite.com/e/521968460717
https://www.eventbrite.com/e/the-future-of-open-science-tickets-523409932197
https://www.eventbrite.com/e/518818238317
https://www.eventbrite.com/e/open-science-and-the-european-commission-tickets-518956632257
https://www.eventbrite.com/e/citizen-science-and-ai-tickets-523477032897
https://www.eventbrite.com/e/521953044607
https://www.eventbrite.com/e/498644006647
https://www.eventbrite.com/e/managing-and-sharing-data-openly-lessons-from-the-european-context-tickets-518970904947
https://www.eventbrite.com/e/524300215057

