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 מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 67פרוטוקול מס' 

 בקמפוס רמת אביב, תל אביב 4102.1142ישיבה שהתקיימה ביום 

 נכחו:

גולדשטיין, שי גל, יהורם רועי אדמוביץ, מוטי בוזגלו, טל בירב, קארין ברק, דביר חברי מועצה: 

גלילי, מרים דיסין, רן הלברשטיין, לילך חייבי מנחם, אלדד יונה, עדי יפת, מעין מור, אביבית 

מיצווה, ליאור פליק, הילה קורדנה, ניצן שחר, שרונה שטרית, תומר שלפניק, אלי שרגא, יואב 

 תעיזי.

 חברי מועצה.  12סה"כ 

 עו"ד גיא הדר, דוד סיירס. אחרים: 

לילא אבראהים, איוון בודרוב, אמרי בלן, אברהם בן חיים, ניר בן נון, חברי מועצה שנעדרו: 

ליאור דורון, אולגה וינטרוב אליה, חזקי זיסמן, ורד יאיר, אריה יהודה, שי יוז, הגר יחזקאלי, 

אינגה מדורסקי, גרשון מושקוביץ, אור פאהן, גריגורי פיינברג, דוד רוזנטל פסטרנאק, נטלי 

 מואלוף.ש

 חברי מועצה.  21סה"כ 

משלוש ישיבות  בעבר נעדרה ניר בן נון בר המועצח עדכון בנוגע למספר חברי המועצה המכהנים:

בפניו כי אי הגעתו שהתריעה , סעיף.ה בתקנון הוא קיבל הודעה 11מועצה, ועל כן בהתאם לפרק 

כחית ועל ע גם לישיבה הנוניר לא הגילישיבת המועצה הנוכחית תביא להפסקת כהונתו במועצה. 

בשל העובדה   מיד עם סיומה של הישיבה.ד בתקנון הופסקה כהונתו , סעיף. 11כן בהתאם לפרק 

שלא התקיימו בחירות במחוז הבחירה של ניר )קמפוס בית בירם בחיפה(, את מקומו לא יימלא 

 חברי מועצה.  81שמעתה יכהנו  , והמשמעות היאחבר מועצה נוסף

 סדר היום: 

 עדכוני הנהלה וועד .2

ההתקשרות של האגודה  המשךבעניין בחינת  תעיזי יואב המועצה חבר של הצעתו .1

 . נוימרק זוהר החשבון רואה משרד עם

 לשנת הלימודים תשע"ה. העבודה תכנית הצגת .8
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 עדכוני ההנהלה של יו"ר האגודה הילה קורדנה:

ות של האגודה שאותו הובילה ראש מחלקת התקיים אירוע הוקרה למקבלי המלג 4.0.1927ב  .2

ן פרסמנו סרטון מתוך האירוע בו בניוזלטר האחרומלגות ומעורבות חברתית אביבית מצווה. 

 על האוניברסיטה הפתוחה.  אפ-הסטנדאפיסט אלי גלפרין הציג קטע סטנד

: סטודנטים אחרות ברחבי הארץ אגודה ממשיכה במאמציה לחזק את הקשרים עם אגודותה .1

ו לאוניברסיטה העברית ושם כל ראש מחלקה קיים דיון עם ראש החודש חברי ההנהלה הגיע

באוניברסיטה העברית. הפגישות הבאות מיועדות להתקיים בטכניון  המחלקה המקבילה שלו

 .מול נציגי אגודות הסטודנטים במוסדות אלה ובאוניברסיטת חיפה

תקיימה סדנת הדיבייט שבה השתתפו סטודנטים של האוניברסיטה הבימים האחרונים  .8

בעד ונגד" .  -יתקיים אירוע ראווה של מועדון הדיבייט "ארגון בצלם 0.29ב הפתוחה. כמו כן, 

 זמנים להגיע אליו. כולם מו -הוא יתקיים בתיכון אליאנס

קת מלגות עדי יפת אשר כיהנה בתפקיד של ראש מחל פרויקט זכור וכבד: בשנה שעברה .7

 ורם אנונימי. אותו תורם מעוניין של ת גדולה הצליחה להשיג תרומה ומעורבות חברתית

אלף שקלים  09בתנאי שהאגודה תוסיף תרומה של  , אולםאלף שקלים 299 גם השנה לתרום

 נוספים.

 74ם בו השתתפו ( התקיים סיור סליחות בירושלי12.0 -אתמול בלילה )יום ראשון ה .0

 רחבי הארץ. סטודנטים מכל 

 2,002 –תארים של האוניברסיטה הפתוחה. חולקוהחלוקת  יטקס בשבוע שעבר התקיימו .0

תארים ותעודות. האגודה הציבה שתי עמדות שבהן מסיימי התארים הצטלמו עם כובע גלימה 

  של האגודה. 

אמיר ואמירם. חשוב לציין  -קטובר ייפתח קורס של קידום למבחני הפטור באנגליתבסוף או .4

 2,209כי מחיר הקורס לסטודנט הוא זול משמעותית ביחס לקורסים דומים של קידום )

 לשאר הסטודנטים(.  2,409 -לסטודנטים שמשלמים דמי רווחה ו

האגודה. חד על מיתוג מיתוג האגודה: מתחילת הקדנציה הנוכחית ההנהלה שמה דגש מיו .1

בזמן הקרוב יעלה קמפיין שבו ישתתפו שני דמויות "יוסי ודנה", ובמסגרתו הם יפרסמו את 

 האגודה באמצעי התקשורת ובקמפוסים השונים. 

 הוזמנו כרטיסי ביקור וחולצות לחברי ההנהלה והמועצה.  .0

 .1920מרץ  -לסטודנטים שיחולקו בסביבות החודשים פברואר הוזמנו מתנות .29

סטודנטים: הנהלת האגודה קיבלה מספר פניות חודש יתקיימו הבחירות בהתאחדות הכבעוד  .22

מה שמראה את החשיבות של האגודה מבחינת התאחדות המתמודדים, משלושת 

 הסטודנטים. 
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 עדכוני נשיאות של נשיאת המועצה מעין מור: 

מאוד מפורטת אודות מועדי מחר תצא בדואר האלקטרוני הודעה  4 מועדי ישיבות המועצה:2

. אלו המועדים הטובים ביותר שהצלחנו להשיג מבחינת 11.29וב  0.29 -הישיבות הבאים: ב

 האילוצים השונים.

. התקציב לשנת הלימודים תשע"ה: בשל חוסר זמן בהכנת התקציב החלטנו לדחות את ההצבעה 1

ולחברי המועצה יותר זמן ללמוד  . דחייה זו תיתן לוועדת הכספים11.29על התקציב לישיבה של ה 

תצביע המועצה על סעיפים מאוד  0.29 -את התקציב ולהתעמק בו. בישיבה הבאה ביום ה

 . 11.29ספציפיים שלא ניתן לדחות לישיבה של ה 

. ועדת המלגות: האוניברסיטה הפתוחה הקימה לפני כשנה ועדה שתיבחן את תהליך קבלת 8

י חברה בועדה מאז הקמתה. אחד השינויים המהותיים המלגות על רקע סוציואקונומי. אנ

והרלוונטיים לאגודה, אותה תציע ועדת המלגות הוא שיהיה נציג של אגודת הסטודנטים בוועדת 

המלגות של האוניברסיטה. השינוי שככל הנראה יעשה הוא שאחד משבעת החברים יהיה נציג של 

 אגודת הסטודנטים.  עבוראגודת הסטודנטים. מדובר בהישג מאוד משמעותי 

 .פרופ' זאב רוזנהק יחליף את פרופ' זאב נוטוב –לערעורים . התקיים חילוף של אב בית הדין 7

 

תומר עדכן את המועצה בהחלטות  :של יו"ר הוועדה תומר שלפניק עדכוני ועדת הכספים

 העיקריות של ועדת הכספים בתקופה האחרונה:  

 "( בוגרים טקס)" 8'ג לסעיף"( התחייבויות עבור)" 2'ט מסעיף 19,999 העברת :2 הצעה

 הבוגרים בטקס. טקסי הבוגרים שהתקיימו בשבוע שעבר לפני קיומה של ישיבת המועצה :הסיבה

 האגודה גלימות עם להצטלם הטריים האוניברסיטה בוגרי את ומזמינה גלימות מחלקת האגודה

 התקציב בשיקולי. אדירה הצלחה והייתה השנה במאי לראשונה יצא זה פרויקט. הממותגות

 הרב הביקוש של שיקולים הובאו ולא, אחד ולא טקסים שני שיש העובדה נכללה לא המקורי

, לבוגריה האוניברסיטה מטעם כבר יצאה הגלימות בדבר הודעה. לכך הנכונה וההיערכות

 הוספת, סדרנים הוספת - שנעשתה הלקחים בהפקת הפעילות המשך את מתנים ובאוניברסיטה

 .ח"ש 19,999 של העברה מבקשת ההנהלה לכן. ועוד צלמים והוספת מחסומים

     9      נמנע        9:   נגד          0  בעד

 

 "(הנהלה נסיעות)" 0'ח לסעיף"( ם"בלת)" 1'ט מסעיף ח"ש 0,999 עברתה :1 הצעה

 יוני מסוף אך, הנהלה חברי חמישה עבור נסיעות החזרי לפי הוכן 1928 לשנת התקציב: הסיבה

 יותר יש לכן. פוצלו התרבות ח"ורמ ר"יו'הס שתפקיד משום - הנהלה חברי שישה ישנם השנה

. החפיפה בחודש היוצאת להנהלה הנסיעות חישוב בחשבון נלקח לא, בנוסף. לשלם נסיעות

  29-ה עד משכורות על לחתום שיש משום המועצה לישיבת עד לחכות יכולה איננה הזאת ההצעה
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 לנסיעות וגם למשרד לנסיעות גם הוא החישוב. לספטמבר 11-ב רק מתקיימת והישיבה, בספטמבר

 . מיוחדות

 9           נמנע      9:     נגד       0     בעד

 

 יחדיו והוצאות הכנסות של סעיף להיות( וקורסים מרתונים תפעול) 0'ג סעיףל לאפשר :3 הצעה

 .בערבית לפטור הכנה קורס לטובת

 הכנה מהקורס הכנסות סעיף ואין, בערבית פטור למבחני להכנה לקורס נפרד סעיף אין: הסבר

 לישיבת לחכות  לא ניתן ,שבוע לפני כבר התחיל שהקורס בגלל. בערבית פטור למבחני להכנה

 התשלום גביית. סעיף מאותו והוצאה הכנסה לאפשר ויש החדש לתקציב או המועצה

 .הקורס עלות את מלא באופן מכסה בקורס המשתתפים מהסטודנטים

 

     9       נמנע       9:    נגד       0     בעד

 

 בערבית לקורס ספרים רכישת לצורך 0'ג בסעיף זמנית חריגה לאפשר :. הצעה

. מהסטודנט נגבית גם אשר עלות, לסטודנט ח"ש 11 הוא הערבית לקורס ספר של עלות: הסבר

 ההשתתפות על כבר התחייב אשר מהסטודנט החיוב ביצוע לפני הספרים של רכישה ביצוע נדרשת

 רכישת את לאפשר היא הבקשה(. רצינות דמי ח"ש 199 הסטודנט שילם הרישום במעמד) לקורס

 מתוך תתבצע הרכישה. מהסטודנטים הכסף גביית עד זמנית לחריגה ולהיכנס לאגודה הספרים

 בשיעור כבר תתבצע מהסטודנטים הגבייה שהליך לציין חשוב. 8 בהצעה שעולה כפי 0'ג סעיף

 ראשון ביום שיתקיים - הקרוב השיעור עד לספק צריך הספרים את גם זאת עם אך,  הקרוב

 .הקרוב

 

     9      :נמנע       9:    נגד         0   :בעד

 

 האגודה של ההתקשרות המשך בחינת בעניין תעיזי יואב המועצה חבר של הצעתו

 4נוימרק זוהר החשבון רואה משרד עם

שנים ברצף האגודה מתקשרת עם  0לא יכול להיות שבמשך כי  חבר המועצה יואב תעיזי טען

משרד רואה חשבון ולא מתקיים מידי פעם איזשהו מכרז בו נבחנות הצעות של משרדי רואי 

עסק או ספק שנותן  בעלהטענה הזאת רלוונטית גם בנוגע להתקשרות עם כל חשבון אחרים. 

. ההצעה של יואב תעיזי היא לפתוח את נושא נתינת השירותים של משרד רואה שירותים לאגודה

החשבון המבקר למכרז, לקבוע קריטריונים ברורים לבחירה,  להביא לפחות שלוש הצעות 

 .ונים ולבחור את המשרד ע"פ אותם קריטריוניםמשלושה משרדי רואה חשבון ש
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העסקתו של זוהר נוימרק עומדת בתנאים הקבועים ענה בתגובה כי  ה דוד סיירסגזבר האגוד

רד מהם הקריטריונים שהוא מציע לקביעת מש ושאל אותו יואב תעיזיוק. כמו כן, הוא פנה אל בח

  .יואב השיב כי על הגזבר כאיש מקצוע לקבוע קריטריונים אלהרואה החשבון? 

שנים  0-לפחות אחת לתעיזי לפיה  עם הטענה של יואב הסכים חבר המועצה דביר גולדשטיין

הדגיש כי  לעומק. דביר תיבחןייערך איזשהו תהליך רציני שבו מועמדותו של משרד רואה החשבון 

לא מדבר על עריכה של מכרז אלא על תהליך שבו ייערך מעין סקר שוק של שבו האגודה  הוא

 תבחן את ספק השירות, ואת החלופות שלו. 

ועדת המכרזים. ד להצעה הזאת וטען כי יש לערוך מכרז שעליו תהיה ממונה עיזי התנגיואב ת

ענה בתגובה שתפקידה של ועדת המכרזים היא עריכה של מכרזים של כוח  מבקר האגודה גיא הדר

 אדם ולא של ספקים של מוצרים או שירותים. 

החשבון נוימרק: שיקול  דוד סיירס ציין כי היו שלושה שיקולים מרכזיים בבחירתו של רואה

המחיר, שיקול הנגישות, והשיקול העיקרי הוא ההתמחות שלו בנושא של עמותות. דוד ציין בפני 

חברי המועצה שאם יש קריטריונים נוספים שהם מעוניינים להכניס אז הם מוזמנים להציע אותם 

 במסגרת הנהלים הרגילים.  

שנים בממוצע(  7 –בכל שתי קדנציות )כלומר ה העלה הצעה לפי יו"ר ועדת הכספים תומר שלפניק

 האגודה תבחן הצעות מחיר נוספות להצעת המחיר של רואה החשבון נוימרק. 

גיא הדר הוסיף כי רואה חשבון מבקר לעמותה הוא לא כמו כל ספק של נייר או מוצר כזה או 

אחר. הסיבה היחידה שמתקיימת הצבעה בדבר העסקתו של רואה החשבון הוא שהחוק מחייב 

לבצע את ההצבעה הזאת. במקרה של רואה החשבון יש יתרון בכך שאותו רואה חשבון מבקר 

נותן יציבות לעמותה. גיא טוען שהמחיר  ך מספר שנים, שכן הדברעם אותה עמותה למשעובד 

צב שבו רואה תיאורטית יכול להיות מ מבחינה -הוא לא השיקול החשוב ביותר במקרה כזה

כדי להשיג דריסת רגל באגודה, ולאחר מכן אנחנו יכולים לגלות  מאוד נמוךהחשבון מציע מחיר 

 ם רגילים הקריטריון של המחיר הוא קריטריון שהופךשאין לו ניסיון בעמותות. בניגוד למכרזי

 האחרים.  להיות פחות חשוב לעומת הקריטריונים
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נוסח אשר עליו יצביעו חברי  -לאחר דיון מעמיק נקבע הנוסח הסופי להצעה של יואב תעיזי

 המועצה: 

שנים,  7כלומר:  -האגודה תבצע  בדיקה של הצעות נוספות של רואה חשבון מבקר כל שתי כהונות

 -פרט, וכןואת בהתאם לקריטריונים הבאים: מחיר, ניסיון בעמותות בכלל  ובאגודות סטודנטים ב

, (1927)החל מנובמבר  התהליך הזה יתבצע בישיבת המועצה של חודש נובמברנגישות וזמינות. 

וע .  מי שיהיו אמון על ביצ1920רד רואה החשבון תהיה מחודש ינואר וההתקשרות עם מש

 . סגן יו"ר והגזבר \יו"ר האגודה הם להצבעה המועצההתהליך, איסוף הצעות המחיר והבאתן בפני 

 : הצבעה

  21בעד: 

  9נגד: 

 1נמנע: 

 ההצעה התקבלה. 

  

 הצגת תכנית העבודה לשנת הלימודים תשע"ה

  תכנית העבודה לשנת הלימודים תשע"ה.  בחלק האחרון של הישיבה הנהלת האגודה הציגה

הערכים אותם היא שואפת לקדם, דנה פתחה בהצגה של מטרות האגודה ויו"ר האגודה הילה קור

לאחר מכן כל האגודה והפעילות המתוכננת לשנה הקרובה.  חזוןהציגה בקווים כלליים את וכן 

פרויקטים המתוכננים במסגרת המחלקה שלו: ההיעדים ו,ראש מחלקה הציג את המטרות 

תכנית העבודה של מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ, שי גל  אביבית מצווה הציגה את

הציג את תכנית העבודה של מחלקת תרבות ומתנדבים, יהורם גלילי הציג את תכנית העבודה של 

כנית העבודה של מחלקת אקדמיה, הציג את ת ליאור פליק מחלקת הסברה וסגן יו"ר האגודה

 נעדרה מהדיון.  אשר ראש המחלקה שי יוז במקום

 תכנית העבודה מצורפת במלואה לפרוטוקול זה כנספח4  
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חברי המועצה שנכחו בדיון העלו שתי הסתייגויות על תכנית  הסתייגויות על תכנית העבודה:

 העבודה אשר הוצגה ע"י ההנהלה: 

גולדשטיין ביקש לדון בנפרד בנושא חידוש אתר האינטרנט של  דביר. חבר המועצה 2

 אוניברסיטה הפתוחה. ה

 . חבר המועצה אלדד יונה ביקש להוסיף פעילויות של דת ומורשת. 1

 הדיון וההצבעה על ההסתייגויות יתקיימו בישיבת המועצה הבאה. 

 

 :)להוציא שני סעיפי ההסתייגויות( הצבעה על תכנית העבודה

 20בעד: 

 9נגד: 

  9נמנע: 

 תכנית העבודה התקבלה ע"י חברי המועצה4 

 . ה של הישיבה נערכה הרמת כוסית לכבוד ראש השנהבסיומ

 תמה הישיבה

 

 

 אישור: 

 י נשיאות המועצהע" 1.29.1927הפרוטוקול אושר ביום 

 

 על החתום:

 גב' מעין מור                                              מר מוטי בוזגלו                            

 נשיאה                                                          סגן נשיא                        

 ויו"ר הוועד                                                    וסגן יו"ר הוועד                      
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 נספח: תכנית העבודה השנתית לשנת הלימודים תשע"ה:  

  

 העבודה השנתית לשנה"ל תשע"ה תכנית

  

 נכתב על ידי:           

 דהן-הילה קורדנה יו"ר המועצה                            

 ליאור פליק סיו"ר המועצה                           

         רמ"ח מלגות, מ.חב' וקש"ח               אביבית מיצווה

 לשי ג רמ"ח תרבות ומתנדבים           

 יהורם גלילי רמ"ח הסברה ותקשורת            

 שי יוז רמ"ח אקדמיה                         

  

  

 90/22//009מועבר לאישור בישיבת המועצה בתאריך 
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 תוכן עניינים:

      

 10 הקדמה זהות ארגונית

 10 ערכים 

 12 ןחזו 

 12 מטרות 

 14 יעדים ופעילות על מחלקתית 

 16 התנהלות  

 17 מחלקת מעורבות חברתית, מלגות וקשרי חוץ מחלקות האגודה

 24 מחלקת אקדמיה 

 26 ומתנדבים מחלקת תרבות 

 29 מחלקת הסברה ותקשורת 

 36 צרכים  
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 זהות ארגונית

 הקדמה

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה  הפתוחה הינה  הגוף הנבחר והמייצג של הסטודנטים 

, כתולדה של רצון למתן ביטוי ומענה לצרכי ///0הלומדים בה. האגודה נוסדה בשנת 

הסטודנטים. האגודה זכתה לליווי, סיוע והכרה של האוניברסיטה הפתוחה ומכירה בה 

 כשותפה לדרך.

ציבור הסטודנטים הלומד באוניברסיטה הפתוחה הינו הטרוגני וכולל קבוצות אוכלוסייה 

ה הישראלית והמאופיינות בטווח גילאים רחב, פיזור גיאוגרפי ארצי רבות, הקיימות בחבר

 )ואף סטודנטים הלומדים בחו"ל( וכן בגיוון מגזרי.

 

 ערכים

 האגודה: פעילותהערכים המנחים את 

 לקהילה הסטודנטיאלית של האוניברסיטה הפתוחה שייכות. 

 לאגודת הסטודנטים של האו"פ גאוות יחידה. 

 מקצועיות. 

  אישית וחברתית. וצמיחההתפתחות 

 

 .ערכים אלו מהווים בסיס לקביעת סדר העדיפויות של האגודה 

 .כל יוזמה, פעולה, שיתוף פעולה ופרויקט של האגודה הינם תוצר של ערכים אלה 
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 האגודה: אנשיהערכים המנחים את 

 אחריות 

 הסתגלות

 דמוקרטיזציה

 פתיחות והקשבה לצורכי הסטודנט

 והצלחה חתירה למצוינות

 רותיותיש

 וחופש בחירה גיוון

 והגינות יושר

 יסודיות

 מוסר עבודה גבוה

 התמדה

 שקיפות

 אמון

 ציבותי

 כפתיות ומחויבותא

 מעורבות

 קיום-דו

קצועיותמ
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  ,ערכים אלה מנחים את פועלם של האנשים המרכיבים את האגודה לרבות הנהלת האגודה

 נציגיה, מתנדביה ועובדיה.

 

 

 חזון האגודה

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה תהיה אמונה על רווחת חבריה והעצמתם 

 כפרטים, כסטודנטים, וכאזרחים.

  

 מטרות האגודה

 :אגודהה

האגודה תפעל לשיפור נגישות האגודה לסטודנטים ותהווה כתובת ראויה  ●

 ויעילה לפניות הסטודנטים.

האגודה תשאף להגדיל את מספר חבריה ואת מספר הסטודנטים המשלמים  ●

 דמי רווחה.

האגודה תרחיב ותגדיל את מעגל הפעילים, המתנדבים והנציגים מקרב  ●

הסטודנטים, תוך ייצוג כלל האוכלוסייה המגוונת הלומדת באוניברסיטה 

 הפתוחה.  

האגודה תפעל למיצובו והחדרתו של המותג "אגודת הסטודנטים" תוך  ●

 חיזוק ושיפור תודעת קיומה ותדמיתה ופעילויותיה בקרב הסטודנטים.

 

 וחה:רו

האגודה תפעל לשיפור והרחבת השירותים והפעילויות לכלל הסטודנטים  ●

זורי וחה לרבות סטודנטים המתגוררים באהלומדים אוניברסיטה הפת

 הפריפריה.
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 יצירת סל הטבות אשר יתגמל את הסטודנטים המשלמים דמי הרווחה. ●

 

 העצמה כפרט:

 יים ומשפטיים.מתן סל שירותי פרט לסטודנטים, לרבות שירותים פסיכולוג ●

 סיוע לסטודנטים בהשתלבות בשוק העבודה. ●

מנת -פורמאליים על-בניה והרחבה של פעילות פנאי, תרבות וההעשרה א ●

 לתת כלים לביטוי, מימוש, הגשמה והעצמה אישית.

גישור פערי תרבות הנובעים מהבדלי גיל, דת וגזע, דרך בניית תוכניות עם  ●

 אופי מתאים.

 

 

 העצמה כסטודנט:

 טיפוח ההווי הסטודנטיאלי וחיזוק תחושת השייכות של הסטודנט. ●

 דה ובעיני כלל הגורמים החיצונייםמיצוב התואר באו"פ בשוק העבו ●

 הרלוונטיים.

 קישור בין קהל הסטודנטים של האו"פ ולבין סגל האקדמי שלה. ●

 שיפור מתמיד של ההישגים הלימודיים בקרב הסטודנטים. ●

 במגוון תחומים. המצאת קורסי הכשרה והעשרה ●

 .הענקת ערך מוסף ביצירת סביבת הלמידה נוחה יותר ●

 

 העצמה כאזרח:

 חיזוק המודעות החברתית של הסטודנטים בארץ ובחו"ל. ●

סיוע לסטודנטים המעוניינים להתנדב ולהשתלב בפרויקטים חברתיים  ●

 וקהילתיים.

 שיפור תדמיתה של האו"פ כארגון המעורב בחברה הישראלית. ●
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 שייכותמעגלי 

 אגודה .2

 סטודנטים .0

 אוניברסיטה .3

 העולם האקדמאי .2

 סביבה חברתית .5

 מעגלי השייכות מהווים את הכלים להשגת חזון האגודה ומטרותיה.

 

 יעדים ופעילויות על מחלקתיות:

סטודנטים: באר  //5מרכזי הלימוד בארץ בהם לומדים מעל ל כלהגעה אל  ●

שבע, ירושלים, תל אביב, רמת גן, חיפה, בית ברל, אשדוד, פתח תקווה, 

 ראשון לציון ורעננה.

הרחבת הקשר ובניית שיתופי פעולה עם כלל אגודות הסטודנטים של  ●

עלי האוניברסיטאות והמכללות תוך בניית ערוץ תקשורת פעיל ופתוח בין ב

התפקיד המקבילים באגודות השונות )יו"ר אל מול יו"ר, רמ"ח אל מול 

 רמ"ח וכיו"ב(.

ת זרועות אזוריות אשר תכלול מנהלי אזורים רשחזוק, שימור והרחבת ת ●

 ונציגים בקמפוסים.

עבודה בשיתוף פעולה עם כלל מנהלי הקמפוסים השונים של האוניברסיטה  ●

 הפתוחה.

 .2016התחלת עבודה על מערכת הבחירות של שנת  ●

בניית מערך רכזים מקצועיים לפי תחומים:  סטודנטים חדשים, חיילים  ●

ומערך המילואים, חרדים, ערבים, אופ"ק, לימודי תואר שני, הורים 

 והורים שבדרך ועוד.

איתור צרכים מקיף ויסודי אשר יכלול סקר ופילוח של הסטודנטים במטרה  ●

 כיוון צורכי הסטודנט.להתייעל ל
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שימור הקשר ובניית תשתית עבודה משותפת אל מול התאחדות  ●

 הסטודנטים

התנהלות מקצועית ואחראית אל מול האו"פ תוך ראייה מתמשכת על טובת  ●

 הסטודנט.

 ביטוח כל הסטודנטים המשלמים דמי רווחה בביטוח תאונות אישיות. ●

 אפליקציה אשר תאפשר רכישה קבוצתית ●

 תחנות תיירו ●

 .ריות שעורכת האו"פטילקחת חלק בתהליך מכרז הקפ ●

הקמת "קפה אמון" בשיתוף צוות מרכז הלימוד, במרכזי לימוד  בהם אין  ●

 קפיטריה.

גיוס חסויות ומלגות במטרה להגדיל את הכנסות האגודה ולהרחיב את  ●

 פעילותה.

העצמת תחושת השייכות וגאוות היחידה של חברי המועצה תוך יצירת  ●

 הם ומעורבות בעשיית האגודה.גיבוש בני

סיור של חברי המועצה באוניברסיטה הפתוחה ומפגש עם ההנהלה הבכירה  ●

 באוניברסיטה.

העמדת לוח מודעות של האגודה במרכזי הלימוד השונים ותחזוקם לאורך  ●

 השנה.

 ועדות המשמעת.וייצוג סטודנטים ב ●

השונים נוכחות האגודה באירועי פתיחת סמסטר המתקיימים בקמפוסים  ●

 ברחבי הארץ מטעם הנהלת הקמפוס.

 הפקה ופרסום קליפ מוזיקלי של אגודת הסטודנטים אשר יופץ ברשת. ●

 הרמת כוסית לחגים השונים לחברי המועצה, עובדיה ומתנדביה. ●
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 התנהלות:

 ישיבות הנהלה ועבודת צוות יתקיימו אחת לשבוע. בישיבות יבחנו היעדים  -הנהלה

 בחינה של יעדים אלו בראיה שנתית. והמטרות השבועיות תוך

 ה, הקשיים, הצרכים, יעדכונים חודשיים שוטפים אודות העשי – עדכונים ושקיפות

 ההצלחות וכיו"ב אל חברי המועצה ומתנדביה.

 עדכון שבועי וישיבות אחת לחודשיים. הישיבות ינוהלו במטרה  -זוריםמנהלי א

אחרים. הצבת יעדים ומטרות  וריםאזפתח למידה והתפתחות מניסיונם של להתעדכן ול

אזור גיאוגרפי, למידה ממנהלי  לתקופה הקרובה, הבנת צרכיהם של הסטודנטים על פי

 זורים אחרים על דרכי התפתחות ובחינה של המטרות שהצבנו לעמנו עד כה.א

 פגישות אישיות אחת לחודשיים. מטרת הפגישות תהיה הצבת  -רכזים מקצועיים

תקופת זמן ועדכונים על שינויים שהתקיימו לקבוצות  יעדים ובחינתם לאורך

 אוכלוסייה שונות.

 בניית תיק פרויקט לכל אחד מהפרויקטים והפעילויות באגודה אשר  – תיק פרויקט

יכלול את מהות הפרויקט ומטרותיו, הפקת לקחים, אנשי קשר, לוחות זמנים, לוגו, 

 וכיו"ב.

  קשר שוטף ועבודה בשיתוף פעולה עם היחידות  :האוניברסיטה הפתוחהקשר עם

 והמחלקות הרלוונטיות באו"פ.

 :קשר שוטף ועבודה בשיתוף פעולה עם אגודות  קשרים עם אגודות סטודנטים

 הסטודנטים השונות ברחבי הארץ.
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 מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ

 מטרת המחלקה:

 המחלקה תפעל בנושאי מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ.  ●

 שיפור רווחתם של הסטודנטים  ●

הנגשת מלגות קיימות ופיתוח פרויקטים חברתיים ייחודיים לאגודה אשר מעניקים  ●

 מלגות לימודים למתנדביהם.

המחלקה תשאף לגייס משאבים לטובת הגדלת ההיקף של פרויקטים קיימים והקמת  ●

 ים הכוללים מלגה תמורת התנדבות בקהילה.פרויקטים חדש

רגונים ומוסדות בתחומי המעורבות החברתית המחלקה תיצור שיתופי פעולה עם א ●

 וקשרי החוץ ותנגיש לסטודנטים פרויקטים, משלחות ויוזמות חברתיות בארץ ובעולם.

חיזוק המודעות החברתית של הסטודנטים וסיוע לסטודנטים המעוניינים להתנדב  ●

 ולהשתלב בפרויקטים חברתיים וקהילתיים.

 שיפור תדמיתה של האו"פ כארגון המעורב בחברה הישראלית. ●

 

 יעדים ומשימות המחלקה:

 סיוע לסטודנטים בנגישות אל מלגות הלימודים המוצעות בישראל. ●

 גיוס כספים לסטודנטים המעורבים חברתית. ●

סטודנטים להשתלב שיתוף פעולה עם קרנות מלגות חיצוניות במטרה לסייע ל ●

 חברתיות. בפעילויות

יצירת תכניות ופרויקטים ייחודיים בעלי ערך אישי וחברתי בשלל נושאים מכל גווני  ●

 הקשת החברתית.

יצירת קשרים, שיתופי פעולה ויחסי גומלין עם עמותות, ארגונים חברתיים וגופים  ●

יריות, משרד ציבוריים בארץ ובעולם )הסוכנות היהודית, מד"א, תנועות נוער, ע

 החינוך, ארגונים התנדבותיים, ארגוני סטודנטים ועוד(.
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ודנטים ועידוד פיתוח המודעות החברתית, הפוליטית והקהילתית בקרב קהל הסט ●

תוך כדי חיבור הסטודנט לנושאים החברתיים העומדים על סדר , סולידריות חברתית

 היום הציבורי.

במגוון רחב של פרויקטים, תוך כדי  שילובם של מספר רב ככל הניתן של סטודנטים ●

 הגדלת מספר החברים הפעילים באגודה.

הוצאת משלחות לחו"ל בנושאים שונים: רקע היסטורי, הידברות עם סטודנטים  ●

 מהעולם, הסברה והתנדבות.

 

 אופן העבודה במחלקה

 .המחלקה תפעל בשלושה מישורים: מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ 

 יהול והתנהלות המחלקהראש המחלקה שתהיה אחראית על נ בראש המחלקה תעמוד. 

 כז, אשר ימצא מתנדב9ר הדורשים עבודה שוטפת מרובה, מסוימים במחלקה לפרויקטים

לאפשר לרמ"ח ליזום  תחת ניהולה של הרמ"ח, על מנתיסייע להפיק את הפרויקט 

  ולהקים פרויקטים נוספים.

  בהתאם לפרויקט.לכל רכז9מתנדב תהיה הגדרת תפקיד מדויקת 

  ראש המחלקה אחראית על ביצוע תכנית העבודה, קשר עם שאר המחלקות וגורמים

באגודה, ייזום תכניות חדשות, יצירת קשרי עבודה עם גורמים שונים, עמידה ביעדים, 

 ניהול והכוונת הרכזים בעבודתם השוטפת.
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 פעילויות  המחלקה:

 )טרם נבחר שם. מחליף את "בשביל ישראל"( פרויקט העצמה ומנהיגות חברתית.1

  יוני(-פרויקט חצי שנתי )דצמבר

 

 מטרות: 

  עידוד מעורבות חברתית ואקטיביזם, מתוך שאיפה להשפיע ולשפר את הנוף החברתי

 הסובב אותנו.

  הדבר יתבצע באמצעות יצירת קבוצה מגוונת, רב תרבותית וחשיפתה לנושאים רב

 במסגרת הרצאות וסיורים.תרבותיים בחברה הישראלית 

  עידוד הסטודנטים למעורבות חברתית ומנהיגות דרך התנדבות בארגונים שונים

 בקהילה.

 

 מישורים חופפים: 2הפרויקט מתקיים ב

 בנושאים מדיניים, היסטוריים וחברתיים  הרצאות וסיורים .2

 באחת מהעמותות שתציע האגודה.התנדבות בקהילה .0

  שעות בחודש מינ' )שעה וחצי בשבוע(: 5 -התנדבות לקבלת המלגה שעות  /3מינימום 

 

 סטודנטים מכל רחבי הארץ לפי הקריטריונים: /3-/5 קהל יעד:

 משלמי דמי רווחה 

 חברי אגודה 

 עברו ראיון אישי עם רמ"ח ו9או רכז* 

  שקלים. //0שילמו דמי השתתפות על סך 

  והחזרי הוצאות נסיעה *חתמו על דף הצהרה הכולל את התנאים לקבלת המלגה

 )לזכאים(:

 

 בעלי תפקידים:

  רמ"ח 

 רכז9ת הרצאות 
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 רכז9ת סיורים 

 רכז9ת מתנדבים 

  .רכזי הפרויקט יבחרו על ידי ראש המחלקה 

 

 פרויקט "זכור וכבד". 2

  פרויקט שנתי שמטרתו לסייע לניצולי שואה בישראל ולהעביר מסר של אחריות

ומחויבות כלפי אלה הזקוקים לסיוע. תכנית המשלבת התנדבות, מפגש אישי, מפגש 

 קבוצתי, עידוד יוזמה ומנהיגות אישית. 

  במסגרת ההתנדבות, ייפגש הסטודנט עם קשיש ניצול שואה, יארח לו חברה, יעניק לו

ב ויעזור במעט בהפגת תחושת הבדידות. בנוסף, ייפגש להדרכות קבוצתיות תשומת ל

 ויפיק אירוע מודעות.

  סטודנטים שיפעלו בתל אביב, חיפה ובאר שבע )סניפיו של ארגון  /5לפרויקט יבחרו

"הלל ישראל" המספק את שירותי ההדרכה והליווי לפרויקט בסיוע הקרן לרווחת נפגעי 

 השואה בישראל(.

  לפרויקט יחלו באוקטובר.מיונים 

 

  פעילויות בבתי חולים. 3

 .25-יקחו חלק כיבפעילות  פעילות התנדבותית של סטודנטים עם ילדים בבתי חולים 

סטודנטים בכל אירוע( אשר יפנקו את הילדים בשלל מתנות. במסגרת  25-סטודנטים )כ

 הנו הילדים מהפעלות מגוונות שהסטודנטים יקימו עבורם.יהאירוע י

 

 מצדיעים למילואים. 4

  מטרת הפרויקט היא סיוע לסטודנטים המשרתים במערך המילואים והוקרת תודה

מידי שנה  והערכה עבור תרומתם למדינה באמצעות הענקת מלגות ותעודות הוקרה.

לסטודנטים משרתי ₪(  ///2האגודה מחלקת כמאה מלגות לימודים )מלגות בשווי 

 מילואים.
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 המסע לפולין. 5

  .מטרת הפרויקט היא חיזוק השייכות הלאומית והזיקה להיסטוריה ולמורשת 

סטודנטים של האו"פ למשלחת ארצית לפולין  /2השנה ישנה שאיפה להוציא כ 

 בשיתוף התאחדות הסטודנטים. 

 איון אישי וארבעה מפגשי הכנה.הסטודנטים יעבר ר 

  ,ובעים יהודיים, בתי הסטודנטים במחנות השמדה, בגטאות, בר יבקרובמהלך המסע

 כנסת ובאתרים נוספים.

 טקסים במהלך המסע שהכינו בעצמם. הסטודנטים יקיימו 

 

 מועדון הדיבייט. 6

 .הרצת מועדון הדיבייט הארצי וסיוע בתקשורת של המועדון מול האגודה 

 .192/922/ערב היכרות למועדון מתקיים אחת לשנה. השנה יתקיים ב 

סטודנטים, מתוכם  /25-//2ההיכרות, מגיעים למיונים בכל שנה, מיד לאחר ערב 

בייט לך השנה מארח המועדון את תחרות הדיבמה להמשיך במועדון. /5נבחרים 

 הארצית בקריה ברעננה.

 רסומו ושיווקו.פט פומבי לטובת חשיפת המועדון, פעוד מתוכנן השנה אירוע ראווה9מש 

  

 

 סדנאות הדיבייט. 7

 יקט שקם בכדי להגביר את המודעות למועדון הדיבייט ולהכין את הסטודנטים יותר פרו

טוב לקראת המיונים לדיבייט. הסדנאות בנויות מסדנאות בנות חמישה מפגשים, בהם 

 נלמדים בקצרה עיקרי תורת הדיבייט ורכישת כלים ראשונים בעולם זה.

חיפה, נצרת, באר שבע, תל אביב השנה נקיים את הסדנאות בשישה מקומות: ירושלים, 

 ואשדוד.

 

 אירוע הוקרה למקבלי המלגות. 8
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  אחת לשנה )בחודש אוגוסט9ספטמבר( האגודה מקיימת אירוע הוקרה בו היא מחלקת

טים השונים במהלך את המילגות לכלל הסטודנטים הזכאים לכך ושלקחו חלק בפרויק

 השנה

 

 שוויון מגדר. 9

  מטרת הפרויקט היא העצמת הסטודנטיות הלומדות באו"פ, יצירת שיוויון

הזדמנויות בין המינים ועידוד הגשמה עצמית של נשים ללא קשר למעמדן 

 הכלכלי או החברתי.

האירגון שיבנה ויעביר את הסדנאות ובעזרתו יתוכנן גם סופשבוע עיוני יהיה 

ולכן טרם נוצרה ההתקשרות האירגון שב לפעילות רק החודש )אירגון נעמ"ת. 

 מולם לבדיקת שיתוף פעולה(.
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 יתקיימו רק במידה ויימצא רכז:פרויקטים ש

  מטרת הפרויקט היא יצירת קשר חזק של הכרות וחברות בין סטודנטים  ת:תגלי

ישראלים לבין סטודנטים יהודים מהתפוצות. מטרה נוספת היא שהסטודנטים השבים 

של תמיכה במדינת ישראל וייקחו חלק פעיל  אל בתיהם וקהילותיהם יצרו רשת

 בהסברה בקמפוסים ברחבי העולם.

הסטודנטים הישראלים מלווים את הקבוצה במסע של מס' ימים ברחבי הארץ במהלכם 

יבקרו הסטודנטים באתרי מורשת ואתרים לאומיים, ירושלים, דרום הארץ )המכתשים, 

 ים המלח ומצדה(, תל אביב, גליל ורמת הגולן.

 סטודנטיות הלומדות באו"פ, ההעצמת  יצירת אירוע לנשים בלבד. – צמה נשיתהע

ללא קשר למעמדן יצירת שוויון הזדמנויות בין המינים ועידוד הגשמה עצמית של נשים 

 .הכלכלי או החברתי

 רשאים לפנות  לשירות מילואיםבפרויקט זה, סטודנטים ההולכים  – השאלת מודמים

 .בזמן המילואיםלאגודה ולבקש מודם לשימוש 

 יום המעשים הטובים, שת"פים בהתנדבויות, קידום נושא הקהילה  – יוזמות חברתיות

 הגאה )במסגרת פרויקט של ההתאחדות(.

 אנו מציעים מלגות מטעם ההתאחדות לסטודנטים שלנו, שאף  – מתנדבים בהתאחדות

 לק.מראים היענות ולוקחים בהם ח

 קשרי חוץ 
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 מחלקת אקדמיה

 מטרות המחלקה:

מחלקת אקדמיה, כחלק בלתי נפרד ממערכת האגודה, תהיה החוליה המקשרת בין קהל  ●

 הסטודנטים של האו"פ ולבין סגל האקדמי שלה.

 המחלקה תפעל לשיפור מתמיד של ההישגים הלימודיים בקרב הסטודנטים. ●

 . הולם בעת הצורך נטים ייצוג משפטיהמחלקה תספק לסטוד ●

מגוון תחומי האקדמיה, במטרה לספק האגודה תשאף להמציא קורסי הכשרה והעשרה ב ●

 חווית לימודית מעניינת ומפתחת.

  .המחלקה תעניק ערך מוסף ביצירת סביבת למידה נוחה יותר ●

סיוע לסטודנטים להשתלב בשוק העבודה ועל ידי כך להעלות את יוקרתו של התואר  ●

 . באישור האו"פ()מותנה  באו"פ

יש לציין כי מחלקת אקדמיה לא תהווה תחליף לשירותיה המקצועיים של האוניברסיטה  ●

 .הפתוחה ותדאג להפנות את הסטודנטים בהתאם לסדר היררכי ברור ויעיל

 

 יעדים ופעילויות

 מענה לכל פנייה בנושאים אקדמיים ולימודיים הן מהסטודנט והן מכל גורם אחר ●

 במגזרים השונים.

 מתן ייצוג משפטי לסטודנטים בוועדת משמעת. ●

 מתן ייעוץ משפטי כללי ללא תשלום וייצוג משפטי במחיר סמלי. ●

 .מאגר תרגומים חזוקפיתוח ות ●

 .שדרוג ועדכון מאגר סיכומים ומעבר לשירותי ענן ●

 יקט דירוג מרצים.פיתוח ותחזוק פרו ●

 .פתיחת חוגי העשרה והכשרה במגוון תחומים מקצועיים ●

 מרתונים במגוון תחומים אקדמיים בפריסה ארצית בתקופות המבחנים.קיום  ●

 וביישומי מחשב. קיום קורסי הכנה למבחני פטור באנגלית, בערבית ●

 "ספר תן קח".פיתוח ותחזוקה של פרויקט  ●

 קיום הרחבת פרויקט "המתמחים" בשת"פ עם דיקן הסטודנטים של האו"פ. ●

 צועיות וסף מחירים נמוך.פרסום מאגר מורים פרטיים תוך בקרה על מק ●
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מתן מענה לסטודנטים המעוניינים ללמוד יחד על אף המבנה המיוחד של האו"פ  ●

 .)"חברותא"(

 קידום מערך עזרה וליווי לאורך כתיבת עבודה סמינריונית. ●

 יקט "סטודנטים לסטודנטים".פיתוח ותחזוק פרו ●

 העברת מבחן הפטור ביישומי מחשב למתכונת ממוחשבת. ●

הקורסים המוצעים במרכז לכלל הנגשת שוויוני בין מרכז לפריפריה וקידום יחס  ●

 הסטודנטים בארץ.

 

 במחלקה פרויקטים/פעילות בעלי אופי מתמשך

 ועדת משמעתויעוץ משפטי ב ●

 קורס פיתוח אפליקציות לאנדרואיד ●

 קורס פיתוח משחקים ●

 מרתונים מקוונים ●

 מרתונים פרונטליים ●

 קורסי הכנה למבחן הפטור באנגלית ●

 קורסי הכנה למבחן הפטור בערבית ●

 קורסי הכנה למבחן הפטור ביישומי מחשב ●

 פרויקט המתמחים ●

 פרויקט "ספר תן קח" ●

 מאגר תרגומים וסיכומים. ●

 מאגר מורים פרטיים ●
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 בנה המחלקה ודרך עבודהמ

רמ"ח וסגן רמ"ח אשר יופקדו על ההתנהלות השוטפת ופיתוח השירותים האקדמיים 

בנוסף גיוס מתנדבים ועובדים בשכר לטובת פעילויות לוגיסטיות הניתנים לסטודנט. 

מדי חודש יבחנו היעדים והמטרות של  הנדרשות לשם הענקת השירותים לסטודנטים.

 המחלקה על ידי הרמ"ח ויועלו בישיבת ההנהלה

 

 מחלקת תרבות ומתנדבים

  

 מטרות המחלקה

 הגברתאגודת הסטודנטים, בעיניי כל הלומדים באו"פ ובתוך כך  של הגברת הנראות ●

 דמי הרווחה. משלמי מספרו האגודה חברי מספראת 

 הגברת הקשר עם מרכזי הלימוד השונים ברחבי הארץ . ●

שיוך דתי ולפי גיל, על מנת מיפוי וזיהוי צרכי הסטודנטים, לפי פריסה גיאוגרפית, לפי  ●

 פורמאליים.-המתאימות להם בשטחים הא תכניותלפתח 

מנת לתת כלים -פורמאליים על-בניה והרחבה של פעילות פנאי, תרבות וההעשרה א ●

 לביטוי, מימוש, הגשמה והעצמה אישית.

 שאיפה ליצירת חוויה סטודנטיאלית אצל הלומדים באו"פ. ●

אופי גישור פערי תרבות הנובעים מהבדלי גיל, דת וגזע, דרך בניית תכניות עם  ●

 מתאים.

 .פריסה ארצית של שירותי ופרסומי האגודה ●

, בין היתר באמצעות פרויקט רכזי חיזוק זיקתם של חברי המועצה לאזורים בהם נבחרו ●

 אזור ורכזי אוכלוסיות.

 .מתן מענה לקבוצות האוכלוסין השונות המרכיבות את אוכלוסיית הסטודנטים באו"פ ●
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 יעדים ופעילויות

לסטודנטים  קלספמנת -רבות, הנופש  והבידור עלגורמים בעולם התשיתופי פעולה עם  ●

 שירותים מוזלים והנחות במופעים, הצגות, פסטיבלים, נופשים וכו'.

ימי  -קיום אירועי תרבות ובידור של אגודת הסטודנטים למען הסטודנטים בדמותם של ●

 סטודנט, מסיבות, טיולים.

 את הכנסות האגודה משירותים אלו.גיוס חסויות ושיווק האגודה במטרה להעלות  ●

פריסת אירועי התרבות על פני כל הארץ. הפקת אירועים ויצירת שיתופי פעולה עם  ●

גופים בכל הארץ על מנת לספק חוויה תרבותית בעלת ערך מוסף גם לסטודנטים 

 מהפריפריה.

 אירועים המתקיימים במרכז הארץ יקיימו נגישות לתושבי הפריפריה, ולהפך. ●

בשת"פ עם אגודות סטודנטים אחרות הפרוסות  –ורים, חנוכה ויום העצמאות אירוע פ ●

 ברחבי הארץ.

סיור סליחות )יציאה ממגוון מוקדים בארץ(, סיורי העשרה )בחלקים שונים  -ימי סיור ●

 של הארץ(.

ך הנגשת האירוע שת"פ עם אוניברסיטת ת"א. המשך מסורת, תו –אירוע יום הסטודנט  ●

 י הארץ.זורלסטודנטים מרוב א

מתן במה9חשיפה לסטודנטים משלמי דמי רווחה בשני  –פרויקט או"פרוטוניטי  ●

 מישורים: בעלי עסקים זעירים ואומני במה.

 

 לוח זמנים לפעילות המחלקה:

 :2115סמסטר א' 

 חלוקת מתנה שנתית לסטודנטים ●

 אירועי פתיחת סמסטר ●

 מפגש סטודנטים חדשים ●

 מסיבת חנוכה ●

 יום המשפחה –חלוקת שי  ●

 סיור העשרה ●
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 הרצאות ●

 

 :2115סמסטר ב' 

 מסיבת פורים ●

 אירועי פתיחת סמסטר ●

 יום סטודנט ●

 טקס בוגרים ●

 מפגש סטודנטים חדשים ●

 מסיבת יום העצמאות ●

 תכנון מתנה לסטודנט תשע"ד. ●

 הרצאות ●

 העשרה ופנאי לפריפריה  הדרומית, הצפונית ולמרכז. ●

 

 2115סמסטר ג' 

 יום האהבה –חלוקת שי  ●

 סיור סליחות ●

 בוגרים טקס ●

 וידוא מתנת סטודנט, קשירת קצוות ●

 ליל  המדענים ●

 

 פרויקטים/פעילות בעלי אופי מתמשך

 חנות התרבות ●

 חנות האגודה ●

 סיורים9הרצאות העשרה –תרבות יום  ●

 מפגשים וחוויות תרבותיות בתוך הקמפוסים. ●

 או"פרוטונטי ●
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 מבנה המחלקה ודרך עבודה

והוא אחראי על העמידה בתוכנית העבודה בראש המחלקה עומד רמ"ח תרבות ומתנדבים 

וההתנהלות השוטפת. המפתח להצלחה בשנה הקרובה יהיה עבודה אינטנסיבית ויצירת 

הנראות אל מול כל הסטודנטים הלומדים באו"פ, בקמפוסים השונים, ברחבי הארץ תוך 

 זור.הקמפוסים השונים וכן עם מנהלי א חיזוק הקשרים עם מנהלי

)חברי מועצה מתנדבים( המוכנים לסייע להצלחתה של התוכנית )רכז למחלקה רכזי אזור 

 אזור צפון, אזור המרכז, פתח תקווה וראש העין, ירושלים, השפלה והדרום(

  

 מחלקת הסברה ותקשורת

 

 מטרות המחלקה:

 במישור המקומי והארצי הן כלפי פנים  הנגשת הפעילויות והתכניות של האגודה

לכלל הסטודנטים: באתר האינטרנט, במגזין האגודה ובדואר האלקטרוני והן כלפי חוץ: 

 הארצית והמקומית. –בתקשורת האלקטרונית והכתובה 

 של הסטודנטים הלומדים באו"פ ליתרונות הרבים שהם מקבלים  הגברת המודעות

שקלים לשנה, והגדלת מספר הסטודנטים  220כאשר הם משלמים דמי דווחה בסך 

משלמי דמי הרווחה כתוצאה מהגברת החשיפה של הסטודנטים לקמפיין שתריץ 

   האגודה בנושא חשוב זה. 

 למחלקות השונות באגודה לפרסום שירותים, פעילויות  מתן כלי ובמה

 שונים המוצעים לסטודנטים במסגרת היותם משלמי דמי רווחה.  ואירועים 

  סטרית בין כל גורמי האגודה, -שיאפשרו אינטראקציה דו פלטפורמותבניית

הסטודנטים והאו"פ, כולל פלטפורמות חדשניות כמו: פרסום של פעילויות ואירועי 

 האגודה על גבי המסכים התלויים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה. 
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 ד היח"צ שיתוף פעולה פורה בין אגודת הסטודנטים לבין האוניברסיטה הפתוחה ומשר

 המלווה אותה. 

  אגודת הסטודנטים בקרב הסטודנטים והסטודנטיות  לשפר את תדמיתהמחלקה תדאג

באמצעות אמצעי התקשורת של האגודה: ניוזלטר  -של האו"פ וגם בקרב הקהל הרחב 

באמצעות כלי התקשורת  -שבועי, דף הפייסבוק ואתר האינטרנט, וגם לקהל הרחב 

 הארציים.

  באמצעות קמפיין תקשורתי, שיפנה לסטודנטים  האגודה למתג אתהמחלקה תדאג

במרכזי הלימוד השונים ברחבי הארץ ויסביר להם את חשיבות תשלום דמי הרווחה 

  והתועלת שהם מפיקים מכך. 

 

 יעדים ופעילויות:

 .הוצאת מגזין אחת לסמסטר, וחוברת האגודה בסמסטר קיץ 

  כללי לכל הסטודנטים, ומדי פעם ניוזלטר ניוזלטר  –הוצאת ניוזלטר אחת לשבוע

 ייעודי המיועד לסטודנטים המתגוררים באזורים מסוימים בארץ.

  כינון הסכם עם הנהלת האוניברסיטה בנוגע להפצת הניוזלטר בצורה ישירה על ידי

 האגודה. 

  תפעול, תחזוק ועדכון שוטף, תקין והולם של אתר האינטרנט ודף הפייסבוק, כולל

 נט חדש.הקמת אינטר

 הלומדים באו"פ  קידום התדמית של אגודת הסטודנטים והסטודנטים בקרב הסטודנטים

בקרב הסטודנטים  –וגם ברמה הארצית, ומיתוג של האגודה והשירותים שהיא מספקת 

 של האו"פ. 

  באמצעות הקמת מועדון עיתונות בשם:  –חיזוק הקשר עם הסטודנטים ברחבי הארץ

   אינטרנט ואפליקציה חדשים. "אופ"ס והקמת אתר 



31 
 

 

  כינון שיתופי פעולה קבועים עם האוניברסיטה הפתוחה ועם אגודות סטודנטים

 באוניברסיטאות ובמוסדות אקדמאים אחרים.

 

 פעילות המחלקה:

 פעילות פנים:

 :המחלקה תפיק מגזין שיופץ אחת לסמסטר. מגזין האגודה יחולק  הפקת מגזין

תי הסטודנטים באמצעות ערכות הלימוד של האו"פ. בקמפוסים, ויישלח ישירות לב

העיתון ישמש במה תקשורתית להצגת תוכן שנוצר על ידי הסטודנטים של האו"פ, 

 וכתבות בנושאים מעניינים יועברו לפרסום בכלי תקשורת ארציים.

  :האתר משמש כפני האגודה. במשך שיפור אתר האגודה, ועדכונו לאורך כל השנה

אתר כמקור המידע המרכזי לחשיפת הסטודנטים לפעילויות האגודה רוב השנה מהווה ה

ולהטבות המגיעות להם. בנוסף, האתר מהווה כלי תקשורת עבור האגודה והסטודנטים, 

כיוונית בין האגודה -האתר יהווה אמצעי לתקשורת דו ובין הסטודנטים לבינם.

ים הניתנים לסטודנטים, זאת במטרה לייעל את פעילויות האגודה ואת השירות

לסטודנטים. כמו כן, יתפרסמו מעת לעת סרטונים מעניינים של האגודה גם באתר 

   האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה. 

 :דף הפייסבוק של האגודה מהווה כלי תקשורתי נוסף להעברת  תחזוקת דף הפייסבוק

 מידע לציבור הסטודנטים אודות פרסומי האגודה השונים. דף הפייסבוק, שמספר

, יאפשר לסטודנטים להעלות שאלות ///,22-האוהדים שלו כבר עומד כיום על כ

להנהלת האגודה. מעת לעת יתפרסמו פוסטים וסרטונים מעניינים של האגודה גם בדף 

    הפייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה. 

 :המחלקה תשלח הודעת דוא"ל "ניוזלטר" אחת לשבוע לכלל הסטודנטים,  ניוזלטר

ולעתים לציבור מסוים של סטודנטים המתגורר באזור מסוים בארץ או לומד במסלול 

לימודים מסוים. הניוזלטר יכלול: הודעות ועדכונים אודות פעילות האגודה, מבצעים, 

ץ לסטודנטים על ידי משרד דיקן וכו'. כיום, הניוזלטר נכתב על ידי האגודה, אך מופ

 הסטודנטים. 

 :המחלקה אחראית לפרסום ולעדכון הסטודנטים באמצעות לוחות  פרסום בקמפוסים

מודעות והפצת חומרי הסברה ומידע בכל הקמפוסים ברחבי הארץ. באחריות המחלקה 
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לעבוד מול מנהלי האזורים של האגודה, להפצת מידע אודות האגודה והטבות אזוריות. 

כמו כן, תחל האגודה לפרסם חלק מהפעילויות והאירועים שלה על גבי המסכים 

    התלויים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה ברחבי הארץ. 

  :פרויקט הדגל של מחלקת הסברה  *חדש* בניית מועדון עיתונות בשם: "אופ"ס

את ותקשורת בקדנציה הקרובה יהיה הקמת מועדון עיתונות בשם "אופ"ס", שיקדם 

שיתוף הפעולה בין אגודת הסטודנטים לבין הסטודנטים הרבים הלומדים ברחבי הארץ. 

במסגרת מועדון העיתונות יתקיימו אחת לחודש או חודשיים סדנאות מעשיות לכתיבה 

כתבה עיתונאית, טור אישי, מאמר פרשני, כתבת מגזין, מדור  –ולעריכה עיתונאית 

עיתונאים ועיתונאיות בעלי רקורד מוכח בתחום בתחום כלשהו ועוד. בסדנאות יתארחו 

עיתונות מודפסת, רדיו, אינטרנט וטלוויזיה, כאשר תינתן עדיפות  –העיתונות בישראל 

לסטודנטים או לבוגרים של האו"פ. למועדון העיתונות יתקבלו אך ורק סטודנטים 

עלי תנאי סף, וגם ב –וסטודנטיות של האו"פ המשלמים דמי רווחה וחברי אגודה 

כישרון כתיבה, רצוי סטודנטים הלומדים במסלולים של תקשורת באו"פ. המשתתפים 

בסדנאות של מועדון העיתונות יקבלו הזדמנות לצבור ניסיון עיתונאי ראשון, כאשר 

היצירות והכתבות הנבחרות יתפרסמו במגזין "אופס" ובהמשך גם באתר האינטרנט של 

  האגודה. 

 

 פעילות חוץ:

 ת האגודה בתקשורת הארצית והמקומית )הכתובה והאלקטרונית( פרסום פעילו

באמצעות צוות הדוברות המחלקתי ו9או באמצעות משרד יחסי ציבור שיישכר על מנת 

 לפרסם אירועים ופעילויות ספציפיים של האגודה.

  פעילות הסברה משולבת עם האוניברסיטה ומשרד היח"צ המלווה אותה, במטרה

למתג  יגמות אודות הסטודנטים והתואר באו"פ, מתוך מטרהלשבור סטראוטיפים וסט

 את הסטודנט ואת בוגר האו"פ כאדם עצמאי, גמיש, משכיל ואטרקטיבי בשוק העבודה. 

  באמצעות  –קידום שיתופי פעולה של אגודת הסטודנטים עם האוניברסיטה הפתוחה

רסיטה חיזוק הקשרים המקצועיים של מחלקת הסברה ותקשורת עם דוברת האוניב

דפנה גרינבאום ומשרד היח"צ העובד עם האוניברסיטה, וגם קידום שיתופי פעולה של 

אגודת הסטודנטים של האו"פ עם אגודות סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות, וקידום 
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שיתוף הפעולה עם התאחדות הסטודנטים והגורמים הרלוונטיים העוסקים בתחום 

 ההסברה והתקשורת. 

 ציה חדשה המיועדת לסמארטפונים וטאבלטים:*חדש* פיתוח אפקליק  

 –האפליקציה מיועדת להגברת הקשר של אגודת הסטודנטים עם קהל היעד שלה 

הסטודנטים והסטודנטיות של האו"פ ברחבי הארץ וגם בעולם באמצעות כלי התקשורת 

הסמארטפון והטאבלט. כמו כן, באמצעות האפליקציה תהיה אפשרות  –הנפוץ בעולם 

להגדיל את החשיפה של האירועים והפעילויות השונות שהיא מקיימת, בקרב לאגודה 

הסטודנטיות והסטודנטים של האו"פ. הורדה של האפליקציה על ידי אלפי סטודנטים 

וסטודנטיות הלומדים באו"פ. קיימת גם אפשרות להגדיל את ההכנסות של האגודה 

גודת הסטודנטים כתוצאה מפרסום באנרים של חברות וספקים העובדים עם א

 באפליקציה החדשה. 

  :האגודה תיעזר במשרד יחסי ציבור *חדש* יחסי ציבור ומיתוג לאגודת הסטודנטים

לצורך הגדלת החשיפה התקשורתית שלה לקראת אירועים חשובים כמו: פתיחת שנת 

 –הלימודים האקדמית ויום הסטודנט, ולאורך השנה תדאג מחלקת הסברה ותקשורת 

תית מתמשכת באמצעות פרסום הסרטון של יוסי ודנה באתר לחשיפה תקשור

האינטרנט, בדף הפייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה וגם באמצעות הפרסומים 

הארציים של משרד היח"צ שאיתו עובדת כיום האוניברסיטה. כמו כן, יתבצע פרסום 

של מידע חשוב של הפעילויות השונות של האגודה על גבי המסכים הדיגיטליים 

המוצבים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. במסגרת תהליך המיתוג, ייעשה שימוש נרחב 

מסרטון דמי הרווחה שהופק בשנה האחרונה עבור אגודת  –בדמויות של יוסי ודנה 

הסטודנטים, בכל פרסום רשמי של האגודה, שייהפכו לפרזנטורים של אגודת 

טרנט, דף הפייסבוק, הסטודנטים בכל פרסום באמצעי התקשורת שלה: אתר האינ

הניוזלטר השבועי, הפרסומים על לוחות המודעות ועל גבי המסכים המוצבים במרכזי 

 הלימוד של האו"פ.
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 לוח זמנים לפעילות המחלקה:

  :2115סמסטר א' 

  ועיצובי של אתר האגודה של האגודהתחילת תהליך שדרוג טכני. 

 מת מועדון העיתונות אופ"סהק. 

 ת.יחסי ציבור ותחילת עבודה משותפ דחתימת הסכם עם משר 

 ה לדרך של מועדון העיתונות אופ"סתחילת יציא. 

 טיפול בכל הנוגע לתחרות לבחירת אפליקציה חדשה של אגודת הסטודנטים. 

 באמצעות הדמויות של –דמי הרווחה תחילת מיתוג עבור אגודת הסטודנטים ותשלום 

 .וסי ודנהי

 יים במרכזי פרסום במסכי הטלוויזיה התלוהתאמת הפרסומים השונים של האגודה ל

    הלימוד של האו"פ. 

 הוצאת מגזין האגודה. 

 ים במסגרת מועדון העיתונות אופ"סתחילת סדנאות ומפגש. 

 -באמצעות הדמויות של , סיום המיתוג עבור אגודת הסטודנטים ותשלום דמי הרווחה

 .יוסי ודנה

 -מסכי הטלוויזיה התלויים במרכזיי תחילת פרסום פרסומים שונים של האגודה על גב 

 הלימוד של האו"פ. 

 - .יציאה לדרך של אתר האינטרנט החדש של האגודה    

 

 :2115סמסטר ב' 

 פליקציה חדשה של אגודת הסטודנטיםציאה לדרך של התחרות לבחירת אי 

 של האגודה.  תחילת קמפיין שבו יפורסם אתר האינטרנט החדש  

  לזוכה בתחרות בחירת אפליקציה חדשה של האגודה, בדיקתה, הענקת פרס כספי

 ולמפתח האפליקציה. 

  .תחילת קמפיין של האגודה לשימוש באפליקציה החדשה של אגודת הסטודנטים  

 הוצאת מגזין אגודה.
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 פרויקטים ופעילות בעלי אופי מתמשך:

  רגיל וייעודי. –הפקה ושליחת ניוזלטר אחת לשבוע 

  עדכון, תפעול והזנת תכנים באתר האגודה, באפליקציה החדשה ובדף הפייסבוק של

 האגודה. 

  הצבת סטנדים ולוחות  –שיפור והרחבת התקשורת עם הסטודנטים בתוך הקמפוסים

מודעות והפקת חומרי הסברה לאירועי האגודה השונים, ופרסום על גבי לוחות 

ים במרכזי הלימוד של האו"פ הפזורים המודעות של האגודה ומסכי הטלוויזיה התלוי

 ברחבי הארץ.

  על אירועים ופעילויות שלה למען הסטודנטים,  –העברת תכנים מערכתיים של האגודה

 –לפרסום בכלי תקשורת ארציים ומקומיים, וגם במדיות השונות של האוניברסיטה 

 אתר האינטרנט ודף הפייסבוק שלה. 

 לנשיאות ומועצת האגודה.דכוני פעילות האגודה העברת ע 

  מיתוג האגודה והשירותים שהיא מעניקה לסטודנטים באמצעות שימוש נרחב בדמויות

 בכל פרסום רשמי של האגודה.  מסרטון דמי הרווחה,  –של יוסי ודנה 

 

 מבנה המחלקה:

 בתכנית העבודה וההתנהלות השוטפת בראש המחלקה עומד רמ"ח האחראי על העמידה

צוות מחלקת ההסברה כולל עובד נוסף בשכר האחראי על ניהול אתר  לאורך כל השנה.

 האגודה, דף הפייסבוק, ניוזלטר ועריכת עיתון האגודה.

 

 

 

 

 



36 
 

 

 צרכים

למחלקת אקדמיה, למחלקת מלגות ומעורבות חברתית ולמחלקת תרבות  סגן רמ"ח ●

 ומתנדבים.

גיוס ותחזוק חסויות, הטבות ומלגות עבור האגודה, תחזוק  מנהל שיווק ופיתוח עסקי. ●

וירטואלית, עבודה אל מול מחלקת הסברה על ערוצי ההפצה השונים וופיתוח החנות ה

 של האגודה.

סיוע בתהליך ההתמקצעות של האגודה מתן כלים מקצועיים  יועץ ארגוני ופיתוח צוות. ●

 לחברי ההנהלה

. עם כל הרצון והמוטיבציה לרוץ מקצועי וחזק מיסוד, הבניה וחיזוק המועצה כגוף ●

קדימה לעשייה, עלינו להטמיע באגודה תהליך של מיסוד ולחזק ולהבנות את המועצה 

כגוף. זאת מתוך תפיסת של תהליך ארוך יותר אשר לוקח בחשבון את גיל האגודה: 

הקדנציה הראשונה מייסדת, השנייה בונה תשתית, השלישית ממסדת(. על האגודה 

, במטרה שבשנה %/5 %/5שלב את שני הדברים )הבניה ועשייה( לפחות ברמה של ל

  .הבאה העשייה תצמח בצורה דיפרנציאלית יותר וההבניה תקבל נופח משני בלבד

יש צורך בהגדרה שתשים את  שיתוף פעולה אקטיבי וביקורתי של חברי המועצה. ●

את חברי המועצה כנציגי חברי המועצה כמעגל המתנדבים הראשון של האגודה, תזהה 

האזור ובכך כאחראים עליו מבחינת ערוץ התקשורת, וכן את האחריות המוטלת עליהם 

 להגיע מוכנים לישיבות מועצה.

בניה ותחזוק של רשת מתנדבים המאופיינת בפריסה גיאוגרפית רחבה,   רשת מתנדבים. ●

  התמחויות מקצועיות שונות, וייצוג ופעולה למען המגזרים השונים.

. חיזוק מקצועי למתנדבים באמצעות סדנאות והרצאות. במטרה העשרת מתנדבים ●

להעצים אותם הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית וכן במטרה לשמר בהם את רוח 

 המוטיבציה.

אשר יבנה ויתחזק זרוע חזקה ורחבה של מתנדבים אשר  רכז מתנדבים \רמ"ח נוסף ●

 יתנדבו במסגרת האגודה.

 מזכירה ●

 

 


