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העובדים

סגל ההוראה האקדמי
הלימודים  דיקנט  המנחים:  הסכם  ליישום  היערכות 
המחשוב,  מינהל  אנוש,  משאבי  מינהל  עם  האקדמיים 
מינהל שירותי הוראה ומינהל כספים, תכנון וכלכלה נערכים 
בחודשים האחרונים באופן אינטנסיבי ליישום הסכם המנחים 

החדש החל מסמסטר סתיו 2012. 

העסקת מרכזי הוראה: במקביל להיערכות להסכם המנחים 
האו"פ נערכת גם ליישום התיקונים ל"מסמך גרשון" שעל פיו 

אנו נוהגים כיום.

על  עומד  שהנושא  שנים  לאחר  למנחים:  דוא"ל  תיבות 
למנחים.  דוא"ל  תיבות  מערכת  פתיחת  על  הוחלט  הפרק, 
לתיבות  יופנו  למנחים  האו"פ  של  התכתובות  שכל  הכוונה 
תפורסם  זו  וכתובת  האו"פית,  בכתובת  החדשות  הדוא"ל 
בכך  הרוצים  מנחים  למנחים.  סטודנטים  לפניות  ככתובת 
יוכלו לבקש העברה אוטומטית של ההודעות לכתובת דוא"ל 

אחרת.

 תוארי דוקטור לעובדי האו"פ

לימור גבאי אגוזי, "דינמיקת קבלת החלטות השכלתיות   0
מעמדיים".  הבדלים  בישראל:  ותלמידים  הורים  בקרב 

אוניברסיטת תל־אביב.

ילדים  בין  שיחה  בסיפורי  פעולה  "שיתוף  חביב,  טליה   0
עמיתים". האוניברסיטה העברית בירושלים.

רוני באר־מרקס, "בין הסתגרות להסתגלות: כתב העת   0
הלבנון והתמודדותה של החברה האורתודוקסית במזרח 
העברית  האוניברסיטה  המודרנה".  אתגרי  עם  אירופה 

בירושלים.

אורנה כהן, "מזרח תיכון ואסלם: ח"כ ערבים במפלגות   0
ציוניות וברשימות לוויין 1988-1948. בחינת השתלבותו 
הישראלית".  הפוליטית  במערכת  לאומי  מיעוט  של 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

פילוסופי". האוניברסיטה  רובינזון ממבט  "א.  טליה לפן,   0
העברית בירושלים.

מעמד חתימת הסכם העבודה הקיבוצי עם הסגל הזוטר. בתמונה, מימין לשמאל: פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האו"פ; השופט פרופ' יצחק זמיר, המגשר; 
שרון קיטרון, נציגת הסגל הזוטר.
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בתקשורת  סיבתיים  "מסרים  ספורטה־סורוזון,  קלי   0
השיווקית: השפעת ראיות מתאמיות על יעילות המסר 
קודם".  סיבתי  לידע  התאמתן  מידת  של  כפונקציה 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

אימוץ  דפוסי  בין  הקשר  "מאפייני  פיטרסה,  אפרת   0
מוסדות  של  הארגונית  לתרבות  בהוראה,  התקשוב 

להשכלה גבוהה בישראל". אוניברסיטת בר־אילן.

רותם פיק אלוני, "ההשפעה של מרחק פסיכולוגי ורמות   0
ולוקליים  גלובליים  שיקולים  בין  קונפליקטים  על  הבניה 

בקבלת החלטות". אוניברסיטת תל־אביב.

דניאל רייכמן, "כשהמודע והלא מודע נפגשים: התפקיד   0
המרכזי של מחויבות למטרה". הטכניון — מכון טכנולוגי 

לישראל.

מידע  בהפצת  והטיות  "אסימטריה  שאנן־סצ'י,  רינת   0
מסחרי חיובי לעומת שלילי". אוניברסיטת תל־אביב.

מצבת עובדי האו"פ 
עמד  הפתוחה  באוניברסיטה  במשרות  המועסקים  מספר 
 834 מהם  משרות.  ב־1014.2  עובדים   1,238 על  השנה 
כמו  )330.7 משרות(.  גברים  ו־404  )683.6 משרות(  נשים 
כן העסיקה האוניברסיטה 1,024 מנחים )500 נשים ו־524 

גברים(. 

דף הנצחה באתר הבית 
שהלכו  הפתוחה  האוניברסיטה  לעובדי  הנצחה  אתר  הושק 
ובני  חברים  דברי  הספדים,  ביוגרפיות,  באתר  לעולמם. 

משפחה.  

התפלגות עובדי האו"פ לפי עיסוק ומין — ספטמבר 2011

התפלגות עובדים לפי עיסוק ומין
(לתואר ראשון  על פי נקודות זכות)
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