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עובדים
מועצת עובדיםמועצת עובדיםמועצת עובדיםמועצת עובדיםמועצת עובדים

מועצת העובדים היא גוף הכולל נציגי הנהלה ועובדים מהמגזר המינהלי והאקדמי של האו"פ. המועצה הוקמה
כדי לאפשר דיאלוג בין הנציגים ולהגביר את שיתוף הפעולה ביניהם. מועצת העובדים שוקדת על הגדרת תחומי
פעילותה כמועצה מייצגת של עובדי האו"פ. השנה הוסכם על שיתוף נציג העובדים מקרב חברי המועצה

בפורומים ובוועדות שונות באו"פ.

סיעה בעקבות המעבר לרעננה; הפרשות: שינוי החזר הוצאות הנבין הנושאים שנדונו השנה בישיבות המועצהבין הנושאים שנדונו השנה בישיבות המועצהבין הנושאים שנדונו השנה בישיבות המועצהבין הנושאים שנדונו השנה בישיבות המועצהבין הנושאים שנדונו השנה בישיבות המועצה
סיה; ניצול מכסת ימי החופשה; קייטנה לילדי העובדים, בקריה ברעננה; פתיחת שערסוציאליות וקרנות גמל ופנ

רכב מהקריה.–יציאה נוסף לכלי

,פיליפ–ךילרא סיריא, ןייטשפא ןיכי ,ריכזמ  — לרפ באז ,הצעומה ר"וי — רחש ןב ןושרג ’פורפ :םםםםםההההה     הההההצצצצצעעעעעווווומממממההההה     ייייירררררבבבבבחחחחח
תוער ,ןתוד קחצי 'פורפ ,ןמדלוג תירונ ר"ד ,םייח–רב דעיבא ר"ד ,ןוא–רב הנפדגלית בנצור,  ,רכב לעי ,ןונרא הדע
יסוי ,ןמניל יקימ ,רומיל הרוא 'פורפשי לוי,  ,יול לג ר"ד ,יול הריפוא ,ןומרכ םייח ,ןופלח טנינ ,רהוז יקית ר"ד ,יררה
,יתפרצ תנסא ,קינטולפ ידגעודד פלד,  ,רבנע ימר ,הירזע הכלמ ,ןודעס םייח ר"ד ,םואבסונ הנידאייל משיח,  ,ירואמ
.איבל רנכש תפקר מאיה קסטנר, ,ןיילק הנח ,יקסנבילק דוד ,ץיבונר’צ ךליל
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שירותים לעובדיםשירותים לעובדיםשירותים לעובדיםשירותים לעובדיםשירותים לעובדים
בחנו אתסיוני, שיסיוני, בחרנו לאחרונה בשני מנהלי הסדר פנ: לאור השינויים בשוק הביטוח הפנייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיוני
סיה האישיות של כל עובד ועובדת, כדי להתאימן לתנאי השוק ולהפיק את המיטב.זכויות הפנ

 השנה הורחבו תנאי פוליסות ביטוח הבריאות של כלל עובדי האו"פ. כמו כן צורפוביטוח הבריאות לעובדים:ביטוח הבריאות לעובדים:ביטוח הבריאות לעובדים:ביטוח הבריאות לעובדים:ביטוח הבריאות לעובדים:
להסדר זה עובדים לשעבר, המעוניינים בכך וטרם הגיעו לגיל פרישה כפי שמוגדר בחוק.

בות מרכזית ביישום החוק למניעת הטרדהברסיטה הפתוחה רואה חשי האונימניעת הטרדה מינית בארגון:מניעת הטרדה מינית בארגון:מניעת הטרדה מינית בארגון:מניעת הטרדה מינית בארגון:מניעת הטרדה מינית בארגון:
מינית במקום העבודה, והיא פעלה השנה לשם כך באמצעות פעילויות הסברה והדרכה לכלל העובדים, כדי שכל
עובד בארגון יכיר את החוק. כמוסד להשכלה שמנו דגש מיוחד על האינטראקציה עם הסטודנטים: ניתנה הדרכה

למרכזי ההוראה, ואילו לבעלי תפקידים אחרים (כגון יועצים) נשלחה איגרת הסבר.

סיעה לעובדים. הוצעה ויושמה שיטת המעבר דרש שינוי החזר הוצאות הנשינוי בהחזר הוצאות הנסיעה לרעננה:שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה לרעננה:שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה לרעננה:שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה לרעננה:שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה לרעננה:
חישוב כללית חדשה, אך בעיות ספציפיות של כמה מגזרי עובדים טופלו באופן פרטני.

סיווג העובדים (משרות, במספרים מוחלטים)
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אקדמיה
שה"ם�מו"פ
קמפוסים

מערך�שירותי�הוראה
מערך�התפעול
הוצאה�לאור

היחידות�החוץ�אקדמיות
בית–הספר�לטכנולוגיה

בית�דניאל
מינהל�כללי

יחידת�המחשב
שונות/אחרים

התפלגות מצבת העובדים (משרות, במספרים מוחלטים)
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התפלגות מצבת העובדים (במשרות מלאות) לפי תחומי פעילות (יוני 2005)

המחלקות האקדמיות; המחלקה להערכה ולהדרכה;האקדמיההאקדמיההאקדמיההאקדמיההאקדמיה
מינהלת דיקנט הלימודים; הספרייה; מערך התמיכה האקדמית;

366.1רשות המחקר; היחידה לתיאום הפיתוח האקדמי; פרויקטים שונים

מינהלת שה"ם; אופק; תלם; מידענות; פיתוח לומדות ומולטימדיה;שה"ם מו"פ      שה"ם מו"פ      שה"ם מו"פ      שה"ם מו"פ      שה"ם מו"פ      
26.3תקשוב מורים, ידע ודידקטיקה (תמי"ד)

בה; גבעת חבי—ב; ואדי ערה  בית יצי— בית בירם; באר שבע —חיפה הקמפוסיםהקמפוסיםהקמפוסיםהקמפוסיםהקמפוסים
19.8 הגן הטכנולוגי מלחה—ירושלים 

בית; מרכז ההרשמה; המרכז למתקני לימודהמחלקה האדמיניסטרטימערך שירותי ההוראהמערך שירותי ההוראהמערך שירותי ההוראהמערך שירותי ההוראהמערך שירותי ההוראה
81.3וארגון בחינות; מוקד הפניות והמידע; מרכז ההישגים הלימודיים

38.3 חנות הספרים—מרכז המחסנים וההפצה; משק; למדא מערך התפעולמערך התפעולמערך התפעולמערך התפעולמערך התפעול

בוד תמלילים; מחלקת סדר,מחלקת הפקה; המחלקה לעיצוב גרפי; מחלקת עיההוצאה לאורההוצאה לאורההוצאה לאורההוצאה לאורההוצאה לאור
32.5התקנה ובקרה; מינהלת ההוצאה לאור

36.4מינהלת לימודי ההמשך; תפנית; אסכולות; דיאלוג; חשיפה; מירב; דיפלומההיחידות החוץ אקדמיותהיחידות החוץ אקדמיותהיחידות החוץ אקדמיותהיחידות החוץ אקדמיותהיחידות החוץ אקדמיות

4.1הספר לטכנולוגיההספר לטכנולוגיההספר לטכנולוגיההספר לטכנולוגיההספר לטכנולוגיה–––––ביתביתביתביתבית

4.2בית דניאלבית דניאלבית דניאלבית דניאלבית דניאל

47.0מינהל משאבי האנוש; מינהל התכנון והכלכלהמינהל כללימינהל כללימינהל כללימינהל כללימינהל כללי

54.7מערכות מינהליות; מערכות מבוזרות ותקשורת; משוביחידת המחשביחידת המחשביחידת המחשביחידת המחשביחידת המחשב

הנהלה; עוזר מנכ"ל לבינוי ופרויקטים; המחלקה לביטחון ולבטיחות;אחריםאחריםאחריםאחריםאחרים
29.0 וקשרי חוץ; אגודת הידידיםדיקנט הסטודנטים; משאבים

739.7739.7739.7739.7739.7סך הכול (כולל עובדים הנמצאים בחופשת לידה ובשבתון)סך הכול (כולל עובדים הנמצאים בחופשת לידה ובשבתון)סך הכול (כולל עובדים הנמצאים בחופשת לידה ובשבתון)סך הכול (כולל עובדים הנמצאים בחופשת לידה ובשבתון)סך הכול (כולל עובדים הנמצאים בחופשת לידה ובשבתון)

ברסיטה הפתוחה 783.7 משרות. מאז הופחת מספרן בשלבחודש יוני אשתקד היו במצבת העובדים של האוני
צמצומים בתחומים שונים ובעקבות השינוי במבנה הארגוני.


