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כוח אדם

מצבת עובדי האו"פ
 :2,042 על  השנה  עמד  באו"פ  והעובדות  העובדים  מספר 
105 חברי וחברות סגל אקדמי בכיר, 1,077 חברי וחברות 
סגל הוראה )לרבות מנחים ומנחות( ו–860 עובדות ועובדים 

מינהליים.

מתוך כלל העובדים 1,280 נשים ו–762 גברים. 

)למעט  משרות   1,089 על  עמד  המלאות  המשרות  מספר 
מנחים(.

מינויים 
חדשנות  יזמות,  סמנכ"ל  לתפקיד  מונה  לביא  מושיק  ד"ר 

ופרויקטים מיוחדים.

גב' מירי לוי, מנהלת כוח אדם ופיתוח ארגוני באוניברסיטה, 
מונתה לנציבת תלונות עובדים.

הסטודנטים  דיקנית  לתפקיד  מונתה  צנטר  מיכל  גב' 
והסטודנטיות. 

מר רמי ענבר, ממינהל המחשוב, מונה לתפקיד מנהל המרכז 
לדאטה ובינה ארגונית. במסגרת תפקידו יוביל רמי תהליכים 
למיצוי מיטבי של היכולות הטמונות במידע הארגוני באו"פ. 

תוארי דוקטור לעובדי האו"פ 
גיא חצרוני, מהמחלקה למדעי הטבע והחיים, "הפאזה   0

העברית  האוניברסיטה  הקוונטית",  והמציאות  הקוונטית 
בירושלים

לפילוסופיה  להיסטוריה,  מהמחלקה  נאמני,  אלעד   0

ולמדעי היהדות, "פרקים ביחסי צה"ל ומערכת החינוך: 
ספר  בבתי  צבאית  אליטה  הכשרת  סביב  המאבקים 

1967-1948", אוניברסיטת תל אביב

דנה הקמן–מסד, מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות,   0

"היסטוריוגרפיה ספרותית והיסטוריוגרפיה קולנועית של 
אוניברסיטת  והלח"י",  יוצאי המחתרות: פלמ"ח, האצ"ל 

תל אביב

הוואנה ריקה, מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב,   0

"כיסוי טרמינלים על ידי פאות בגרפים מישוריים: דילול, 
שיכון ועוד", מכון ויצמן

ללימודים  לייעוץ  מהמחלקה  גלילוביץ,  אליאונורה   0

אקדמיים, "גורמים פסיכולוגיים וחברתיים המשפיעים על 
 Central ומתבגרים",  סטודנטים  של  פיננסית  התנהגות 

University of Nicaragua

קידום הוגנות מגדרית באו"פ
האוניברסיטה הפתוחה שואפת לקדם הוגנות מגדרית ולתקן 
הטיות שמבוססות על מגדר. האוניברסיטה אוספת ומציגה 
באופן קבוע נתונים רלוונטיים בנוגע לנשים ולגברים שעובדים 
או לומדים בה. בתש"ף עמדו נשים בראש חמש מתוך שבע 
נשים,  היו  הבכיר  מהסגל  כמחצית  האקדמיות,  המחלקות 
למחצית  ומעל  נשים  היו  ההוראה  מסגל  למחצית  מעל 

מהלומדים באוניברסיטה לתואר ראשון ושני היו נשים. 

באוניברסיטה פועלת יועצת לנשיאה לקידום הֹוגנּות מגדרית, 
להמלצות  בהתאם  מוגדר  שתפקידה  קוה,  גתית  פרופ' 

המועצה להשכלה גבוהה. 

כמחצית מחברי וחברות הסגל הבכיר השתתפו בסדנאות על 
הטיות מגדריות באקדמיה. לקראת יום האישה הבין–לאומי 
שבו  המדענית",  "יום  את  הפתוחה  האוניברסיטה  קיימה 
מחקריהן.  את  הציגו  האוניברסיטה  מתוך  חוקרות 
האוניברסיטה הפתוחה מחלקת מלגות ייעודיות לסטודנטיות 
ומציעה פעילות ייחודית במטרה לאפשר לסטודנטיות לבסס 
השנה  במהלך  העבודה.  בשוק  משמעותית  קשרים  רשת 
מתקיימים כנסים וימי עיון בנושאים שנוגעים למגדר, והם 
הן  הפתוחה  האוניברסיטה  ולעובדות  לעובדי  הן  פתוחים 

לקהל הרחב.

שיפור בתהליכי עבודה
היצע  לתכנון  במערכת  השני  השלב  פיתוח  הושלם   0
למרכזי  מאפשרת  המערכת  הלימוד.  במרכזי  קבוצות 
של  ויעיל  איכותי  תכנון  לבצע  הארץ  ברחבי  הלימוד 
היצע קבוצות הלימוד על בסיס ניתוח של נתוני העבר. 
ומאפשר  המערכת  את  מרחיב  שהושלם  הפיתוח 
לבדוק  ההוראה  ולמרכזות  ולמרכזי  המחלקות  לראשי 
הלימוד  ומרכזות  מרכזי  ידי  על  שהוצע  ההיצע  את 
ההיצע  של  שקיפות  מייצרת  המערכת  אותו.  ולאשר 
לראשי המחלקות ולמרכזי ההוראה ומאפשרת עבודה 
ותיעוד של התקשורת בין מרכזי ההוראה  יותר  יעילה 
למרכזי הלימוד במערכת. כך מתאפשרת גם בקרה של 

דיקנט הלימודים האקדמיים על הבקשות לשינויים.

 )SMS )הודעות  מסרונים  לשליחת  חדש  שירות  פותח   0
החדשות  ההודעות  ייעוץ.  פגישות  לקביעת  אוטומטיים 
חלק  היועץ.  בשם  וחתומות  אישית  בנימה  מנוסחות 
ייעוץ.  מההודעות כוללות סרטוני הכנה לקראת פגישת 
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את  מייעלת  למתעניינים  אוטומטיות  הודעות  שליחת 
עד  לשלוח  שנהגו  המתעניינים,  במוקד  הנציגים  עבודת 

כה הודעות בצורה ידנית. 

ועובדות  עובדי  מספר  ב–300%  גדל  הקורונה  בתקופת   0
פעילות  ביצע  המחשוב  מינהל  מהבית.  שעבדו  האו"פ 
מהירה להרחבת התשתיות התומכות בעבודה מהבית, 
הגדיל וחיזק את החומרה ואת רוחב הפס, וכמו כן בחן 
מהרחבת  שנבעו  המידע  אבטחת  של  היבטים  ויישם 
הפעילות ומסוגי הפעילויות שנעשו מהבית. בנוסף תוגבר 
המערך לתמיכה טכנית בעבודה מהבית, שכלל פרסום 
מרחוק,  ומהירה  עצמאית  להתחברות  הדרכה  חומרי 
לציוד  במוקד, השאלת מחשבים  מקצועי  טלפוני  מענה 

היקפי ועוד.

בזום.  העבודה מהבית הצריכה גם מתן מענה לעבודה   0
מרכז שה"ם פעל לרכישת מאות יוזרים חדשים מחברת 
זום, הגדרתם ואספקתם לעובדים ולעובדות. ניתנו ייעוץ, 
הדרכה ותמיכה לעובדים ולעובדות כיצד להשתמש בזום 

וכן ניתנו ייעוץ וליווי לקיום אירועים המוניים בזום.

היא  גם  הועברה  הקורונה  בתקופת  המוקדים  עבודת   0
לבית, הן במענה טלפוני הן במענה בתקשורת כתובה. 
העבודה בבית התאפשרה בזכות אפיון והטמעה מהירים 
בהמשך  ענן.  תשתית  על   Call Center מערכת  של 
ומהבית,  מהאו"פ  היברידית,  עבודה  המערכת  אפשרה 

במקרים של עומסים או של עובדים בבידוד.


