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עובדים
עובדים מועצת

מהמגזר ועובדים גוף הכולל נציגי הנהלה היא העובדים מועצת
הוקמה המועצה הפתוחה. האוניברסיטה של והאקדמי המינהלי
הפעולה שיתוף ולהגביר את הנציגים דיאלוג בין לאפשר כדי
תחומי הגדרת על שוקדת עדיין  העובדים  מועצת ביניהם.
האוניברסיטה הפתוחה. עובדי של מייצגת פעילותה כמועצה

עובדים, הערכת היום: לסדר שעלו העיקריים הנושאים
בעיות פרטיות, פנסיה על קרנות סקירה וקידומים, תגמולים
ספק (החלפת ברעננה לקריה התחבורה בקשרי הקשורות
בעניין התפתחויות וממנה, רעננה לצומת הסעות הנסיעות,
רבוצקי), ברחוב הרכב גנֵבות עם התמודדות צפון, רעננה צומת
תקציב והקרינה, האוויר איכות בדיקת הירוק, בכפר הסעדה

האוניברסיטה.

פרל  זאב (יו"ר), בן–שחר גרשון פרופ' הם:  המועצה חברי
בהק, שרית בוכריס, ארנון, חנה יכין אפשטיין, עדה (מזכיר), 
רעות דותן, יצחק פרופ' בר–און, דפנה בנצור, גלית בכר, יעל
פרופ' אורה לזרוב, אבינעם לוי, אופירה חיות, ערן הררי, ד"ר
ד"ר נוסבאום, משיח, דינה אייל מאורי, לינמן, יוסי מיקי לימור,
פרנסקי, גילה פלד, עודד פטל, אברהם ענבר, רמי סעדון, חיים
קליין, קליבנסקי, חנה דוד צ'רקי, דורותה צרפתי, ד"ר אסנת
יהודה שכנר–לביא, רקפת  שטיינמץ, שמואל  קסטנר, מאיה

שמידט.

הצהריים בשעות תרבות אירועי
התקיימו הצהריים בשעות תרבות אירועי של סדרות שתי
נוגנו באחת העובדים.  הוא שלהן העיקרי והקהל  השנה,
סרטים בלוויית הרצאות, הוקרנו קונצרטים מוסברים ובאחרת

האוניברסיטה. סגל אנשי של מרביתן

חידושים ושיפורים במערכת
האינטרא–נט

רעננה  בקמפוס הפעילויות ריבוי לנוכח — אירועים  לוח
והאירועים הפעילויות את המציג ממוחשב בכלי צורך נולד
הן ואירועים פעילויות  מוצגים אירועים" ב"לוח באוניברסיטה. 
מיועדים שהם בין המנהלי, מהתחום  והן האקדמי מהתחום
(לוח הרחב ולקהל לסטודנטים מיועדים שהם ובין האו"פ לעובדי
האינטרא–נט, באתר קבוע באופן מוצג הלוח חיצוני). אירועים

.outlook–ב לראותו ואפשר

בו  ועתה יש שודרג הפנימי ספר הטלפונים חיפוש אנשים —
(פרטים מסוים עובד מידע על שונות: חיפוש חיפוש אפשרויות
הרלוונטיים); במקרים קבלה  ו/או  ייעוץ  שעות העובד, על
והמינהליות האקדמיות  היחידות של מרכזיים טלפון  מספרי
באו"פ; ולסטודנטים לעובדים  עיקריים  שירות  מוקדי באו"פ;

לימוד. וכיתות ישיבות חדרי

הציבורית  התחבורה בקשרי הקשיים לנוכח טרמפ לחבר —
שתכליתו אתר העובדים, מועצת ביוזמת נבנה, ברעננה, לקריה
להסיע. שמוכן מי לבין וממנה לקריה הסעה מבקשי בין לקשר

שמעוניין מי כל  — המחשב יחידת  באתר ידע שאלוני 
המחשב, ביחידת משו"ב  מחלקת מטעם לקורסים  להירשם
לבסיס נכנס המידע בנושא ההדרכה. ידע שאלון למלא נדרש

הנתונים.

בית  את מציג  החדש  האתר  לאור — ההוצאה בית אתר
עם המבקר את מפגיש תהליכי העבודה בו, ואת לאור ההוצאה
בארץ נבחרים לאתרים קישורים ומביא המקצועיים המינוחים

ועוד. ספרים אמנות, עיצוב, בנושאי ובעולם
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383.4 האקדמיה
הספרייה; המחלקה להדרכה, הלימודים, האקדמיות; דיקנט המחלקות

האקדמי; הפיתוח לתיאום היחידה המחקר; רשות האקדמית; התמיכה מערך
שונים מיזמים להערכה; המחלקה

28.7 — שה"ם מרחוק בהוראה טכנולוגיות המרכז לשילוב
לומדות ומולטימדיה; פיתוח מידענות; תלם; שה"ם; אופק; מינהלת

(תמי"ד) ודידקטיקה ידע מורים, תקשוב

23.9 האו"פ שמנהלת לימוד מרכזי
— בית יציב; באר–שבע — בית בירם; חיפה

מלחה; הגן הטכנולוגי — ירושלים גבעת חביבה; — ערה ואדי
ובאילת בקריית–חיים בנצרת, בעפולה, בכרמיאל, בטבריה, הלימוד מרכזי

82.5 ההוראה שירותי מערך
ההרשמה; מרכז האדמיניסטרטיבית; המחלקה

הלימודיים; ההישגים מרכז לימוד; ולמרכזי בחינות לארגון המרכז
והמידע הפניות מוקד

44.4 התפעול מערך
הספרים חנות — למדא משק; וההפצה; המחסנים מרכז

34.6 לאור ההוצאה
תמלילים; עיבוד מחלקת גרפי; לעיצוב המחלקה הפקה; מחלקת

הדיגיטלי הדפוס מרכז לאור; ההוצאה מינהלת ובקרה; התקנה סדר, מחלקת

חוץ אקדמיות יחידות
חשיפה; דיאלוג; אסכולות; תפניטק; תפנית; ההמשך; לימודי מינהלת

61.1 דיפלומה מירב;
3.3 לטכנולוגיה  הספר בית
5.0 דניאל בית

49.4 כללי המינהל
האנוש; משאבי מינהל לפרויקטים; מנכ"ל עוזר

ובטיחות ביטחון והכלכלה; התכנון מינהל

56.9 המחשב יחידת
מחשוב; ותשתיות טכנולוגיות מחלקת היחידה; מינהלת

מחלקת משו"ב ואינטרנט; מידע מחלקת מערכות

8.0 האו"פ הנהלת

6.9 הסטודנטים דיקנט

  9.9 קשרי חוץ
הידידים אגודת פרסום; שיווק; ציבור; ויחסי משאבים

 798.0 ובשבתון) לידה בחופשת עובדים (כולל הכול סך
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התפלגות מצבת העובדים  בתשס"ו, לפי מגזרים (משרות, במספרים מוחלטים)

סיווג העובדים בתשס"ו  (משרות, במספרים מוחלטים)
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