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המשך יישום והטמעה של ההסכם 
הקיבוצי עם הסגל האקדמי הזוטר 

גובשו  באו"פ  ההוראה  סגל  עם  ההסכם  יישום  במסגרת 
המנחים,  הערכת  המנחים,  כשירות  בדיקת  של  תהליכים 
שיבוץ המנחים לקבוצות לימוד, אפיון התהליך ומחשובו, כללי 
תשלום למנחים וכללים לתקן שעות ההנחיה בקורסים. כן 
נבדקו השלכות ההסכם על ההיבטים האקדמיים של ההוראה 
מבחינת שינויים במספר המטלות בקורסים, בדיקת המטלות 

ומתן תמיכה אקדמית של המנחים.

שירותי מחשוב לשירות העובדים
מערכת מידע לשיבוץ מנחים: המערכת מציגה למנחים את 
היצע הקורסים לשנת הלימודים הבאה ומאפשרת להם בשלב 
ראשון להציג את מועמדותם לקורסים שבהם הם מלמדים 
ואילוצים. בשלב שני,  וכן להציג העדפות  ולקורסים אחרים, 
עם התקדמות ההחלטות על פתיחת קבוצות לימוד, המנחים 
על־פי  מסוימות  לימוד  לקבוצות  שיבוץ  בקשות  מגישים 
הימים והמקומות הנוחים להם. בשלב שלישי, מרכזי ההוראה 
האחראים לשיבוץ, מבצעים את שיבוץ המנחים דרך המערכת, 
תוך התחשבות בבקשות המנחים, ככל האפשר, וזאת לצד 
שיקולי השיבוץ האחרים העומדים בפניהם. המערכת אמורה 
את  ולטייב  השיבוץ  תהליך  של  השקיפות  להגברת  לתרום 

ההתאמה בין רצונות המנחים לשיבוצם הסופי. 

לקבל  המאפשרת  מערכת  נבנתה  ממוחשב:  שכר  תלוש 
את תלוש השכר, טופס 106 וטופס 101 באופן מקוון. 

הסגל  דף  בניית  במסגרת  באתר:  הסגל  בדף  אוכלוסיות 
להצגה  התפעוליות  המידע  מערכת  הותאמו  הבית,  באתר 
סגל,  )סוג  הבית  האו"פ באתר  עובדי  דינמית מתאימה של 

היררכיה ארגונית, תפקידים( ועוד.

לכל  האופציה  נוספה  תמונות בספר הטלפונים הארגוני: 
עובד להעלות תמונה באופן עצמאי לספר הטלפונים הארגוני 
נוסף על יתר הפרטים האישיים. מהלך זה נעשה במסגרת 

הרצון לשפר את התקשורת הפנים־ארגונית.

שדרוג תיבות הדואר ל־Exchange 2010: כל תיבות הדוא"ל  
ל־Exchange 2010. המערכת החדשה  של העובדים שודרגו 
יותר  מהירים  תגובה  וזמני  משופרים  ביצועים  מספקת 
ואין  יותר,  גדולה  דואר  בתיבת  תומכת  המערכת  לעובדים. 
עוד צורך בשימוש בתיקיות Personal Folders מחוץ לתיבת 

הדואר.

העובדים

גישה מרחוק: נבנתה תשתית של סביבות סיטריקס בגרסה 
מאות  של  בהיקף  מרחוק  בעבודה  לתמיכה  מתקדמת 
מרחוק  לעבודה  הסיטריקס  סביבת  בו־זמנית.  משתמשים 
משפרת את מהירות התגובה שהמשתמש מקבל, ומותאמת 
מצגות  כגון  גרפיקה,  עתירי  תכנים  עם  לעבודה  גם  היטב 
ותמונות. כמו כן שודרגה מערכת ה־sslvpn כדי לאפשר גישה 

.win8 מרחוק ממחשבים בעלי מערכת הפעלה

נבנתה מערכת  ייעוץ ותמיכה רשתית(:  מית"ר )מערכת 
חדשה לייעול עבודת היועצים האקדמיים. המערכת מכילה את 
כל הידע הנדרש לעבודת היועצים בצורה נגישה ומתקדמת.

תארי דוקטור לעובדי או"פ
והחיים:  הטבע  למדעי  מהמחלקה  אידלשטיין,  יקי    0
“השריית סבילות חיסונית לשתלים אלוגנאים בעכברים 
תאי  של  פנוטיפ  בעלי   CD8+T תאי  על־ידי  אדם  ובבני 

זיכרון מרכזיים". מכון ויצמן.

“כוח,  ולפסיכולוגיה:  לחינוך  מהמחלקה  דב,  בן  רוני    0
שיפוטים וקבלת החלטות במשא ומתן על־פי ניבוייה של 

תאוריית רמת ההבניה". אוניברסיטת תל־אביב.

יונתן בר יושפט, מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות:    0
ביטויים  באך:  קפ"ע  של  ביצירותיו  רומנטית  “אירוניה 
ומשמעויות  ונרטיביים  סמיוטיים  פורמליסטיים, 

היסטוריות־סגנוניות". אוניברסיטת תל־אביב.

סימונה ורסמן, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה    0
בשדה  קאנוניזציה  תהליכי  העוד':  “'אצולת  ולתקשורת: 
קבוצת  של  והתגבשותה  בישראל  המזרחית  המוסיקה 

עילית תרבותית". אוניברסיטת תל־אביב.

אייל להב, מהמחלקה לניהול ולכלכלה: “קבלת החלטות    0
ופירמות: העדפות הזמן  בתחום המימון על־ידי פרטים 
הפירמה".  המינוף של  מבנה  על  והחלטות  פרטים  של 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

המדינה  למדע  לסוציולוגיה,  מהמחלקה  ליטור,  לילך    0
ולתקשורת: רגולציה פסיקתית בעידן הממשליות: יישום 
המשפט הציבורי כלפי גופים מופרטים וגופי מיקור חוץ 

להגנת עובדים ומקבלי שירות". אוניברסיטת תל־אביב.

ללשון  לספרות,  מהמחלקה  קפלן,  משעלי  רויטל    0
ולאמנויות: “הווידוי באמנות נשים עכשווית: הבניית זהות 

במרחב הציבורי". אוניברסיטת תל־אביב.
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פילוסופיה  להיסטוריה,  מהמחלקה  נסים,  חיים    0
בשלהי  סוריה  של  “ההיסטוריוגרפיה  היהדות:  ומדעי 
העות'מאנית:  התקופה  וראשית  הממלוכית  התקופה 
בן טולון".  חיבוריו ההיסטוריים של שמס אל־דין מחמד 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

פילוסופיה  להיסטוריה,  מהמחלקה  קופליוביץ,  דמטרי    0
ומדעי היהדות: “אין נביא בבלי כבוד זולתי בארץ מולדתו 
ובתוך ביתו־מוטיב רדיפת הנביא על־ידי בני עמו בסיפורת 
בעיצוב  ותפקידו  הקדומה,  והחוץ־מקראית  המקראית 

סיפור הבשורות". האוניברסיטה העברית בירושלים.

“השפעת  ולפסיכולוגיה:  לחינוך  מהמחלקה  רוסו,  זהר    0
בחשיבה  החלטות  קבלת  על  ההחלטה  בעיית  מאפייני 

הדו־תהליכית". אוניברסיטת תל־אביב.

התפלגות עובדי האו"פ לפי עיסוק ומין — ספטמבר 2013

מצבת עובדי האו"פ
מספר העובדים במשרות באוניברסיטה הפתוחה עמד השנה 
ו־907  נשים   1,434 מהם  מנחים(,   983 )כולל   2,341 על 
גברים. מספר המשרות המלאות 1,115.5 )לא כולל מנחים(, 

מהן 768.6 נשים, ו־346.9 - גברים. 

התפלגות עובדים לפי עיסוק ומין
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