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 מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 97פרוטוקול מס' 

 אביב-בקמפוס קלאוזנר בתל 10.08.2016הישיבה התקיימה ביום 

 נכחו:

דביר גולדשטיין, דניאלה ליזמי, אביהו כהן, רן הלברשטיין, יואב תעיזי, לילך חייבי חברי מועצה: 
רועי דיין, נטלי שמואלוף, משה בסוס, דניאל  מנחם, רואי לזרין, אורלי ניסטל, עטיה אלרחאחלה,

 (.39חברי מועצה מתוך  13לוין )סה"כ 

רמ"ח  -מבקר האגודה, שי לי שאשא -סיו"ר האגודה, עו"ד גיא הדר -רועי אדמוביץ אחרים:
 הסברה ותקשורת, דן דבירי: יו"ר ועדת ביקורת.

, מעיין סביליה, יוסף נדב לוי, אבי מרציאנו, ליאור פליק, פאני רבינוביץחברי מועצה שנעדרו: 
גבריאל בן חיים, שרית וילנצ'יק, דנה סיבוני, רגינה קצב, אליה נגר, עטר שיינטל, אלעד יונה, זואי 
זהר בריל, ליאת גוטפריד, ענבר קירשנר, יואב בן אבו, עמיקם יערי, אופיר בר, הגר יחזקאלי, 

 בוזגלו, מורן קדוש, סטיב טורקין. יצחק הלל, תמי כוכבי, דפנה ינין, הילה קורדנה, מוטי

 
נפתחה, הישיבה מוקלטת, היום תוצג תכנית  97, ישיבת מועצה מספר 18:00השעה  נשיא האגודה:
 ייערך דיון בהסתייגויות ואישורה של תכנית העבודה. 28/8העבודה, ב

ת , לאחר מכן יועברו ההסתייגויו18/8חברי המועצה רשאיים להסתייג לתכנית העבודה עד ה
 להנהלה לקבלת תשובות. נעבור עתה לעדכוני הנהלה.

 

 סדר היום

 עדכוני הנהלה .1
 הצגת תכנית עבודה תשע"ז .2

 

 סיו"ר האגודה: – 'עדכוני הנהלה מפי רועי אדמוביץ

 אנחנו בסיום השבוע השישי שלנו באגודת הסטודנטים, 

  עדכוני כוח אדם:  :1עדכון מס 
 ה ופניות סטודנטים. סארי מנסור החל את תפקידו כרמ"ח אקדמי-
חדשה: חגלה אתגר קרת באמצעות ועדת  ספורט ומתנדבים נבחרה רמ"ח תרבות-

 . 1/9מכרזים. חגלה תכנס לתפקידה ב
ויחזור  15/8הסיו"ר עדכן את המועצה בדבר חופשתו לפרק של שבועיים ימים מתאריך -

 לעבודתו בתחילת ספטמבר.
  תבוצע 8/8ערב הוקרה למקבלי מלגות ופרידה מהמועצה היוצאת ביום שני  :2עדכון מס .

 , בה יסופקו הסברים על ההתנהלות.28/8הפקת לקחים לקראת תכנית העבודה ב
  בימים אלו מתקיים מאבק סטודנטיאלי בירושלים בשם; 'חוצות  :3עדכון מס

 ₪ 69כרטיס כניסה הינה נגד אירוע חוצות היוצר בירושלים. כיום, עלות  היוקר',היוצא 
חד פעמי המאפשר כניסה למתחם בלבד ואיננו מכיל דוכנים והופעות שהם כמובן 

 בתוספת תשלום.
מאבק נוסף המתקיים בירושלים והגיע לשלבי משא ומתן הינו אפשרות חניה בקמפוס  -

 מל"י. כל התהליך מלווה יחד עם המשנה לראש העיר.
  ם משפחות וילדים ב"קיפצובה" במועדון אופל'ה.יו –יש אירוע  23/8ב: 4עדכון מס 
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הצגת סרטון הפרויקטים שהוקרן באירוע הפרידה מחברי המועצה היוצאת   נשיא האגודה:
 והוקרה למלגאים ומתנדבים של האגודה.

 

התחלת הסברים לגבי תכנית העבודה. מצגת זו תשלח לחברי המועצה במייל, מכאן והלאה כל -
 .28/8בור שינוי יובא לאישור והצבעה בישיבת המועצה הבאה שתערך במה שיתווסף או יע

להצגת תכנית העבודה לשנת תשע"ז, הסיו"ר רועי אדמוביץ )תכנית העבודה הוצגה דרך מצגת 
 שהוכנה מראש(.

 מצורפת במלואה לפרוטוקול זה כנספח על ידי ההנהלה המוצעתז "תשע תכנית העבודה
 
 
 
 

 אישור: 

 ע"י נשיאות המועצה.  11.08.16הפרוטוקול אושר ביום 

 
 מר יואב תעיזי                         ר רן הלברשטיין מ                   גב' דניאלה ליזמי 

 סגן נשיא                               נשיא                                       סגנית נשיא 

וסגן יו"ר הוועד                      ויו"ר הוועד                        וסגנית יו"ר הוועד 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ז"תכנית העבודה המוצעת תשע :'אנספח 



אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

תכנית עבודה לאישור לשנה"ל תשע"ז 
2016-2017 

שהוצגה למועצה בתאריך
10.8.2016



חזון האגודה:
   

 אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה תהיה 
אמונה על רווחת חבריה, העשרתם, והעצמתם כפרטים,

 כסטודנטים וכאזרחים.



מטרות האגודה
אגודה:

האגודה תפעל לשיפור נגישות האגודה לסטודנטים ותהווה כתובת ראויה ויעילה לפניות כל הסטודנטים.•
האגודה תפעל לספק מגוון רחב ומתחדש של שירותים אקדמיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים.•
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.
רווחה:

האגודה תפעל לשיפור והרחבת השירותים והפעילויות לכלל הסטודנטים הלומדים אוניברסיטה הפתוחה •
לרבות סטודנטים המתגוררים באזורי הפריפריה.

יצירת סל הטבות אשר יתגמל את הסטודנטים המשלמים דמי הרווחה.•



זהות ארגונית
הקדמה

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה  הפתוחה הינה  הגוף הנבחר והמייצג של •
הסטודנטים הלומדים בה. האגודה נוסדה בשנת 2009, כתולדה של רצון למתן ביטוי 

ומענה לצרכי הסטודנטים. האגודה זכתה לליווי, סיוע והכרה של האוניברסיטה הפתוחה 
ומכירה בה כשותפה לדרך.

ציבור הסטודנטים הלומד באוניברסיטה הפתוחה הינו הטרוגני וכולל קבוצות אוכלוסייה •
רבות, הקיימות בחברה הישראלית והמאופיינות בטווח גילאים רחב, פיזור גיאוגרפי 

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



העצמה כפרט:
מתן סל שירותי פרט לסטודנטים, לרבות שירותים פסיכולוגיים ומשפטיים.•
סיוע לסטודנטים בהשתלבות בשוק העבודה.•
בניה והרחבה של פעילות פנאי, תרבות וההעשרה א-פורמליים על-מנת לתת כלים לביטוי, מימוש, •

הגשמה והעצמה אישית.
גישור פערי תרבות הנובעים מהבדלי גיל, דת וגזע, דרך בניית תכניות עם אופי מתאים.•



העצמה כסטודנט:
טיפוח ההוויי הסטודנטיאלי וחיזוק תחושת השייכות של הסטודנט.•
מיצוב התואר באו"פ בשוק העבודה ובעיני כלל הגורמים החיצוניים הרלוונטיים.•
קישור בין קהל הסטודנטים של האו"פ ולבין סגל האקדמי שלה.•
שיפור מתמיד של ההישגים הלימודיים בקרב הסטודנטים.•
קורסי הכשרה והעשרה במגוון תחומים.•
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.•



           התנהלות:
הנהלה - ישיבות הנהלה יתקיימו בסנכרון מלא בהתאם לצורך ע"פ דרישת ההנהלה.•

   הישיבות יתמקדו בהשגת המטרות השבועיות תוך בחינה של יעדים אלו בראיה שנתית.
עדכונים ושקיפות – עדכונים חודשיים שוטפים אודות העשייה, הקשיים, הצרכים, ההצלחות וכיו"ב אל מול •

הנשיאות וחברי הועדות בהתאם לצורך.
רכזי קמפוסים וראשי מדור -יימסר עדכון חודשי וקיום ישיבות אחת לחודשיים. הישיבות ינוהלו במטרה •

להתעדכן ולפתח למידה והתפתחות מניסיונם של אזורים אחרים. הצבת יעדים ומטרות לתקופה הקרובה, 
הבנת צורכיהם של הסטודנטים על פי אזור גאוגרפי, למידה מרכזי קמפוסים על דרכי התפתחות ובחינה 

של המטרות שתוכננו ע"פ רצון ושאיפת ההנהלה.
רכזים מקצועיים יעודיים- ימונו בהתאם לצורך. פגישות אישיות יתקיימו אחת לחודש. מטרת הפגישות •

הינה הצבת יעדים ובחינתם לאורך תקופת זמן ועדכונים על שינויים שהתקיימו לקבוצות אוכלוסייה שונות.
תיק פרויקט – לכל פרויקט באגודה ייבנה תיק פרויקט שיכלול את מהות הפרויקט ומטרותיו, הפקת •

לקחים, אנשי קשר, לוחות זמנים, לוגו, המלצות וכיו"ב הל מנת לייצר סדר וזכרון ארגוני.
האוניברסיטה הפתוחה- קשר שוטף ועבודה בשיתוף פעולה עם היחידות והמחלקות הרלוונטיות באו"פ.•
אגודות סטודנטים - קשר שוטף ועבודה בשיתוף פעולה עם אגודות הסטודנטים השונות ברחבי הארץ.•



התנהלות מקצועית ואחראית אל מול האו"פ תוך ראייה מתמשכת על טובת הסטודנט.•
העצמת תחושת השייכות וגאוות היחידה של חברי המועצה תוך יצירת גיבוש בניהם •

ומעורבות בעשיית האגודה.
סיור של חברי המועצה באוניברסיטה הפתוחה ומפגש עם ההנהלה הבכירה באוניברסיטה.•
ייצוג סטודנטים בוועדות המשמעת. •
נוכחות האגודה באירועי פתיחת סמסטר המתקיימים בקמפוסים השונים ברחבי הארץ   •

מטעם הנהלת הקמפוס.
הפקה ופרסום קליפים וסרטוני וידאו -+של אגודת הסטודנטים אשר יופץ ברשת.•
הרמת כוסית לחגים השונים לחברי המועצה, עובדיה ומתנדביה•
הקמת קפטריות וניסיון להקים פינות  "קפה אמון" בשיתוף האונ' והסגל במרכזי לימוד  בהם •

אין קפטריה.
גיוס חסויות ומלגות במטרה להגדיל את הכנסות האגודה ולהרחיב את פעילותה ולשאוף •

לקבלת סעיף 46 כחוק.



מעורבות חברי מועצה,
 חברי ועדות, מתנדבים וסטודנטים פעילים:

ציוות ועדות מול מחלקות -חברי מועצה, ●
חברי ועדות, מנהלי המחלקות, מנהלי 

פרויקטים, הנהלה ונשיאות נציג 
סטודנטים. רכזי מחוזות, ראשי מדור 

ויועצים חיצוניים.
שימוש בנטוורקין של חברי מועצה ●

וסטודנטים מעורבים
שימוש בסביבה, ביועצים וספקים ●

חיצוניים למטרות ניהול, תפעול, העשרת 
ידע ועזרה בקבלת החלטות 

פריסה ואריכות הזרועות - חלחול עד ●
לאחרון הסטודנטים

העלאה והצפת צרכים וביקושים למעלה●

הגברת השקיפות●
ניהול תקין●
ניצול תקציבים●
הבאת הכנסות●
מתן מענה לציבור הסטודנטים●
עזרה והפריה הדדית●
יצירת שינוי חברתי●
פעולה ושימוש בכלים שניתנים בפלטפורמה ●

של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של 
האוניברסיטה הפתוחה

קידום אינטרסים סטודנטיאליים משותפים●
קידום פרויקטים ושיתופי פעולה●



מחלקת 
הסברה 
ותקשורת

פירוט מחלקות האגודה - מבט על

פרויקטים על 
מחלקתיים

מחלקת 
תרבות 
ספורט 

ומתנדבים

מחלקת 
אקדמיה ופניות 

סטודנטים

מחלקת
מלגות 

מעורבות 
חברתית

פרויקטים 
מנהלתיים

קשרי פנים מחלקת שיווק
וקשרי חוץ

מועדון הנדל"ן
מועדון אופל'ה

או"פרטונטי
קפטריות

יריד תעסוקה

יום הסטודנט
ריכוז מתנדבים
רכזי קמפוסים

אירועי פתיחת 
שנה בקמפוסים

סיורים ופעילויות 
פנאי ותרבות

מועדון כדורשת
שת"פ עם אס"א
פרויקט הידברות

מקום פתוח
פאנג'ויה

יום המעשים 
הטובים
הופעות
הצגות
תכנים

  מועדון הדיבייט 
   המסע לפולין
   מודל האו"ם

פרויקט תגלית
מלגות  זכור וכבד
מלגות מילואים
שישי שמח 
התנדבויות

 בבתי חולים
שת"פ עם ארגונים
קו חברים באו"פ

רוצים שינוי?!
    העצמה נשית
   העצמה גברית

חלוקת מתנות     התא הגאה
בחירות

הכשרת עובדים
קורס דירקטורים

פרויקטים 
לוגיסטיים 
יעוץ ארגוני 

מועדון 
צרכנות

(studentop)
חנות אגודה
פרויקט ברים

הכנסות מפרסום
מועדון הרכב

שת"פים דרך 
אפליקציה

יחסי גומלין 
מול האו"פ

משלחות ייעודיות 
לפי הפרויקטים
פרויקט הסברה

יח"צ והסברה
פרויקטים
מיתוג 

"studentop"
מרענן!

הקמת אתר חדש
מועדון או"פס
מועדון וידאו"פ
קבוצת כדורגל

מענה לפניות 
סטודנטים, 

שירות ושימור
אנגלית חברתית 

קורסי העשרה,
הרצאות וסדנאות
תפעול לוגיסטי 

ומנהלתי
פרויקטים ושת"פ



פרויקטים על מחלקתיים



מועדון 
הנדל"ן

מטרות ותיאור הפרויקט:
מועדון הנדל"ן של ●

אגודת הסטודנטים 
של אוניברסיטה 
הפתוחה הוקם 

במטרה ליצור קהילה 
סטודנטיאלית 

המעוניינת לרכוש 
ידע רחב יותר בתחום 

הנדל"ן, עם שימת 
דגש על הנושאים 

המרכזיים.
מימוש פוטנציאל יזמי ●

של הסטודנטים, על 
ידי מתן כלים 

אפקטיביים להשגת 
היעדים והשאיפות 

של הסטודנטים. 
יעסוק וירחיב על 

נושאים כמו- תמ"א 
38, פינוי בינוי, בנה 

ביתך, ועוד...
להעניק לסטודנטים ●

כלים על מנת לבחון 
ולנתח השקעות 
בנדל"ן ולעודד 
חשיבה כלכלית 
יצירתית. כחלק 

מתהליך הלמידה 
ייחשפו בפני 

הסטודנטים דרכים 
ליצירת פתרונות 

נדל"ן עבורם.
ללמד סטודנטים ●

כיצד ואילו בדיקות 
יש לבצע טרם רכישת 

דירה למגורים, על 
מנת לקבל את 

התמורה המקסימלית 
עבור כספם.

יצירת זיקה ואחדות ●
בקרב קהל 

הסטודנטים והבוגרים 
של האוניברסיטה 

הפתוחה, אשר ביחד 
יהוו כוח קניה חזק אל 

מול הספקים, 
הקבלנים והיזמים 

בשוק.
המועדון יהווה חיבור ●

אשר ממנו ניתן 
שיצמחו קהילות 
מגורים, קבוצות 
רכישה, רכישה 

קבוצתית, פרויקטים 
חברתיים, ושינויים 

בכללי המשחק בשוק.



מטרות ותיאור הפרויקט:

הגדלת קהל היעד והזדמנות לשלב כמה יותר סטודנטים הורים בפרויקטים של האגודה.●

 עיקר הפעילות של מועדון או"פל'ה תהיה התמקדות בנושאים אקדמיים ופעילויות שונות לרווחת ●

הסטודנטים ההורים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

הפרויקט יתקיים בשיתוף פעולה מלא עם דיקן הסטודנטים ורכזת ההורות לשיפור זכאות תנאי הלמידה .●

 בניית קבוצה ייעודית בנושא חינוך, מגדר ושילוב קריירה, לימודים ומשפחה שתתגבש עם תכנית קריאה ●

לפעולה ותפעל בנושא מיצוי זכויות סטודנטים הורים. סדרה של 8 מפגשים שבסיומה 15  סטודנטים 

נבחרים ייסעו למשלחת באירופה.

 פעילויות שונות לסטודנטים הורים ולילדיהם במרכזי הלימוד השונים, הרצאות שונות בנושא הורות, ●

ריכוז זכויות והטבות לסטודנטים הורים תוך שילוב פעילויות לילדים ופעוטות כדי לייצר שיוויוניות.

מועדון או"פל'ה



או"פורטיוניטי
OPPORTUNITY

מטרות הפרויקט:
קידום וחשיפה של עסקים בבעלות סטודנטים באו"פ, וכן, אומנים ולהקות בהם חברים סטודנטים באו"פ•
עידוד סטודנטים של האו"פ לרכוש מוצרים/שירותים מעמיתיהם ללימודים.•
הגדלת חשיפת האגודה לסטודנטים נוספים•
יצירת מפגשי נטוורקין ותכני העצמה•

תיאור הפרויקט:
הפרויקט כולל קידום וחשיפה לסטודנטים שלומדים באו"פ והינם בעלי עסקים •
בניית רשת רכישה של סטודנטים לסטודנטים ותוך כדי יצירת קשרים ביניהם.•
דגש על עזרה לעסקים הללו הן בצמיחה מבחינת מכירות והן בפרסום וחשיפה•
יצירת כנסי נטוורקין ופעילויות העשרה והעצמת פרילנסרים.•



קפטריות
מטרות ותיאור הפרויקט:

המשך מימוש המכרז מול האוניברסיטה לצורך קבלת הפעלת הקפטריות תחת אחריות האגודה.●
שיפור, שדרוג וחשיבה מתמדת על שירותי הקפטריות בקמפוס כמו גם מעורבות האגודה בשירותי ●

הקפטריות למען הוזלתם ושיפור איכות המזון והשירות למען הסטודנטים באוניברסיטה.
פרויקט הקפטריה ישים למול עיניו את רווחת הסטודנט דרך שיפור השירות והורדת מחירים בקמפוסים ●

המרכזיים.
הקמת קפטריות על ידי האגודה ופיקוח על מחירון מיוחד למשלמי דמי רווחה.●



יריד תעסוקה
מטרות ותיאור הפרויקט:

מתן מענה לסטודנטים בנושאי תעסוקה.●
לעזור לסטודנטים להשתלב בעולם העבודה.●
קיום יום של יריד תעסוקה לסטודנטים בקמפוסים המרכזיים.●
הבאת מעסיקים שיצרו משרות לקהל הסטודנטים הייחודי של האו"פ.●
סדנאות הכשרה ומתן כלים לעולם הקריירה.●

קידום שת"פים:
שת"פ מול משרדים ממשלה ורשויות מקומיות.●
שת"פ מול מדור אופגו"ב של האונ' לגיבוש יריד תעסוקה משותף.●



מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ 



יעדים ופעילויות על מחלקתיות:
תחזוק, שימור והרחבת רשת זרועות אזוריות אשר תכלול מנהלי אזורים ונציגים בקמפוסים.•
עבודה בשיתוף פעולה עם כלל מנהלי הקמפוסים השונים של האוניברסיטה הפתוחה.•
בניית מערך רכזים מקצועיים לפי פרויקטים ותחומים:  מועדון אופל'ה, מועדון האו"ם, מועדון הנדל"ן, •

סחב"ק, דיבייט, מועדון וידאו"פ, מועדון או"פס, מקום פתוח, סטודנטים חדשים, חיילים ומערך המילואים, 
חרדים, ערבים, אופ"ק, לימודי תואר שני, התא הגאה, תאים חברתיים ועוד.

איתור צרכים מקיף ויסודי אשר יכלול סקר ופילוח של הסטודנטים במטרה להתייעל לכיוון צורכי הסטודנט.•
בניית שיתופי פעולה עם כלל אגודות הסטודנטים של האוניברסיטאות והמכללות  השונות תוך בניית ערוץ •

תקשורת פעיל ופתוח בין בעלי התפקיד המקבילים באגודות השונות.



חזון ומטרות המחלקה
המחלקה תפעל בנושאי מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ. ●
המחלקה שמה בראש מעייניה את טובת הסטודנטים ותשאף לשפר את רווחת הסטודנטים במהלך ●

לימודיהם האקדמיים.
הדבר ייעשה ע"י  הנגשת מלגות קיימות, ופיתוח פרויקטים חברתיים ייחודיים לאגודה אשר מעניקים ●

מלגות לימודים למתנדביהם.
המחלקת תשאף לגייס משאבים לטובת הגדלת ההיקף של פרויקטים קיימים והקמת פרויקטים ●

חדשים הכוללים מלגה תמורת התנדבות בקהילה.
המחלקה תיצור שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות בתחומים של מעורבות חברתית וקשרי חוץ ●

ותנגיש לסטודנטים פרויקטים, משלחות ויוזמות חברתיות בארץ ובעולם.



מועדון הדיבייט וסדנאות דיבייט

מטרת ותיאור  הפרויקט:
1. מתן כלי אמיתי וחשוב●
2. שיפור תדמית האו"פ ומיצובה בליגת הדיבייט.●
3. יצירת תא חברתי לסטודנטים של האו"פ●

למועדון מתקבלים עד 50 חברים חדשים, חברי אגודה ומשלמי דמי רווחה בלבד, אשר עברו מיונים 
הכוללים ראיון אישי ופרזנטציה מול קהל.

במהלך השנה יתקיימו אימונים מידיי יום שני בין החודשים נובמבר לאוגוסט.
בסמסטר הראשון יילמד הרקע התיאורטי של עולם הדיבייט, והסמסטר השני יוקדם להכנה לקראת 

התחרויות השונות
בתכנון השנה:

1. אירוע ראווה/משפט פומבי
2. אירוח תחרות ארצית באו"פ ברעננה

3. השתתפות דיבייטורים נבחרים באליפות אס"א, אליפות אירופה ואליפות העולם.
3. סדנאות דיבייט שמטרותיהן:

* הכנה מקצועית למועדון ומתן כלים בנושא דיבייט
* חשיפה של המועדון לסטודנטים מכל הארץ

*מתן שירותי האגודה גם לפריפריה - אשדוד, באר שבע, חיפה, ירושלים, נצרת ותל אביב.



 
 פרוייקט מודל האו"ם

מטרות ותיאור הפרויקט:
מודל האו"ם הוא פרויקט בינלאומי אשר מטרותיו העיקריות הן פיתוח ●

המנהיגות והקניית כישורי דיפלומטיה. 
הפרויקט מבוצע בצורה של סימולציות בשפה האנגלית בוועדות וגופים ●

שונים של האו"ם,הלימוד מתבצע דרך משא ומתן, דיון ויצירת קשרים 
בינאישיים שהם אבני הפינה של פעילות האו"ם. 

לפרויקט יבחרו 100 סטודנטים משלמי דמי רווחה וחברי אגודה מכל ●
רחבי הארץ. 

שיפור האנגלית בקרב משתתפי הפרויקט הוא מהיר משמעותי ומהנה ●
משום הדרך החווייתית והייחודית בה השפה נטמעת בקרב הסטודנטים 

ועל כן הפרויקט מתאים גם למגזר הערבי שמפאת מחסום השפה 
העברית נמנע מלקיחת חלק מהפרוייקטים של האגודה. 

הפרויקט מוכר ומוערך על ידי משרד החוץ שאף מעניק תעודת השתתפות ●
יוקרתית בסוף השנה.



 
   פרויקט תגלית

מטרות ותיאור הפרויקט: 
יצירת קשר חזק של הכרות וחברות בין סטודנטים ישראלים לבין סטודנטים יהודים •

מהתפוצות. 
הסטודנטים השבים אל בתיהם וקהילותיהם יצרו רשת של תמיכה במדינת ישראל וייקחו •

חלק פעיל בהסברה בקמפוסים ברחבי העולם. 
לתגלית 2 עונות, חורף וקיץ, בכל עונה נערך שבוע מיונים בפריסה ארצית (אוקטובר •

ומרץ).
הסטודנטים הישראלים מלווים את הקבוצה במסע של 5 או 10 ימים ברחבי הארץ •

במהלכם יבקרו משתתפי תגלית באתרי מורשת ואתרים לאומיים, ירושלים, דרום הארץ 
(המכתשים, ים המלח ומצדה), תל אביב, גליל ורמת הגולן.

סטודנטים משלמי דמיי רווחה וחברי אגודה בלבד בין הגילאים 18 ל27.•
מלבד קבוצות דוברות אנגלית, מגיעות קבוצות דוברות שפות שונות, •

וקבוצות המשתייכות לאוכלוסיות מיוחדות כגון בעלי צרכים מיוחדים, נגמלים 
מהתמכרויות, הקהילה הגאה ועוד)



 
פרויקט "זכור וכבד"

מטרת ותיאור הפרויקט:
פרויקט שנתי (נובמבר-יוני) שמטרתו לסייע לניצולי השואה בישראל ולהעביר מסר של •

אחריות ומחויבות כלפי אלה הזקוקים לסיוע. הסטודנטים ייפגשו עם הניצול על בסיס 
שבועי, יארחו לו חברה, יעניקו לו תשומת לב ויעזרו מעט בהפגת תחושת הבדידות, 

ייפגשו להדרכות קבוצתיות ויפיקו אירועי מודעות.
לפרויקט יבחרו 34 סטודנטים שיפעלו בתל אביב, חיפה ובאר שבע - סניפיו של ארגון •

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

כל סטודנט יקבל מלגה בשווי 3 קורסים לתואר ראשון בעבור:•
השתתפות במפגשי הדרכה אחת לשבועיים מפגש שבועי עם ניצול שואה בביתו, והפקת 

אירועי מודעות במהלך השנה.
מיונים לפרויקט יחלו בסוף אוקטובר.•
מימון הפרויקט מתבסס על תרומה אנונימית בגובה 100,000 ש"ח, ומאצ'ינג מטעם •

האגודה בשווי 50,000 ₪.



מצדיעים למילואים

מטרת ותיאור  הפרויקט:
אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה מחלקת מידיי שנה מלגות לימודים •

לסטודנטים משרתי מילואים.
במהלך חודש מאי מגישים הסטודנטים את הטפסים הנדרשים ובמידה והם עומדים •

בקריטריונים הם מקבלים מלגה בשווי 1000 שקלים. 
קריטריונים: חברי אגודה, משלמי דמי רווחה, מס' ימי מילואים שהוגדר + קריטריונים •

אקדמיים שהוגדרו

השאלת מודמים
האגודה מאפשרת לחיילי מילואים להשאיל נטסטיק (מודם נייד) לימים בהם הסטודנטים ●

נקראים לשירות מילואים על מנת שיוכלו להמשיך וללמוד במהלך השירות.
סטודנטים פונים בבקשה להשאיל את המודם, שנשלח למרכז הלימוד הקרוב אליהם. ●

הסטודנט מחזיר את המודם בתום השירות למרכז הלימוד.  



  פרויקט סחב"ק

מטרת ותיאור הפרויקט:

מעורבות חברתית ואקטיביזם, מתוך שאיפה להשפיע ולשפר את הנוף החברתי הסובב •
אותנו. 

יצירת קבוצה מגובשת שתוכל יחד לתרום ולהשפיע על החברה•
סטודנטים, מכל מין, גיל ומגזר המעוניינים לקדם נושאים חברתיים ובעלי רצון •

למנהיגות והתנדבות בקהילה. סטודנטים חברי אגודה ומשלמי דמי רווחה בלבד
הסטודנטים ישתתפו ב 5-6 מפגשי קבוצה הכוללים הרצאות ודיונים, 2-3 סיורים ו30 •

שעות התנדבות בארגונים חברתיים שונים. סטודנט שיעמוד בכל תנאי המלגה יקבל 
מלגה בשווי קורס בתום הפרויקט.



המסע לפולין
מטרת ותיאור  הפרויקט:

 חיזוק השייכות הלאומית והזיקה להיסטוריה ולמורשת.המסע לפולין הוא מסע מרגש 
ומשמעותי שלרוב נחרט בלבבותיהם של משתתפיו כחוויה המעצבת את זיכרון השואה 

בחברה הישראלית ונוגעת בהיסטוריה של השואה ושל מלחמת העולם השנייה מזווית קצת 
אחרת.

השנה יצאו כ-40 סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה למשלחת ארצית לפולין
הסטודנטים יעברו ראיון אישי וכ3 מפגשי הכנה. במהלך המסע, יבקרו הסטודנטים במחנות 
השמדה, בגטאות וברובעים יהודיים, בבתי כנסת, ובאתרים נוספים. בערב שבת מתקיימת 

קבלת שבת חגיגית, ובין הביקורים במחנות ובאתרים השונים, ישנו גם זמן להפוגות רגשיות 
בו יוצאים הסטודנטים לערב פולקלור פולני, ולמפגש עם סטודנטים פולנים. הסטודנטים 

מקיימים טקסים במהלך המסע שהכינו בעצמם, ובכך מעצימים את החיבור האישי 
לסיפוריהם הרבים של יהודים בתקופת השואה.

עלות המסע המשוערת – כ1200-1400$•
תאריך המסע - חודש מרץ.•



התנדבויות בבתי חולים

מטרת ותיאור  הפרויקט:
פעילות התנדבותית של סטודנטים עם ילדים בבתי חולים במהלך השנה. ●
הפעילות תכלול פינות יצירה והפעלות מגוונות שהסטודנטים יקימו עבור הילדים, ●

ומתנות וצ'ופרים עבור הילדים.
השאיפה היא לקיים ימי התנדבות בפריסה ארצית, שיתוכננו ע"י רכז פרויקט.●
לפרויקט יודפסו חולצות מתנדבים ממותגות אגודה.●

שת"פים:
גופים כגון: שישי שמח, שמחת זקנתי וכדומה●



קו חברים באו"פ

מטרות ותיאור הפרויקט:
קידום פלטפורמה לחיבור בין סטודנטים שמעוניינים לדבר עם מישהו לבין סטודנטים שמעוניינים לתת, ●

להקשיב, לשמוע, להכיל.
 פיתוח והקמת מערכת תקשורת שמסוגלת לקבל קלט של שיחות ולהפנות לפלט של מקבלי שיחה

אינו שואף, דומה ו/או מהווה תחליף ליעוץ פסיכולוגי●



יום מעשים טובים 

מטרת ותיאור  הפרויקט:
אירוע שנתי בו מאות אלפים ברחבי הארץ חוגגים יחד את רוח הנתינה ועשיית הטוב●
במסגרת יום מעשים טובים, אלפי פרויקטים התנדבותיים קורמים עור וגידים בכל ●

רחבי הארץ וכל אדם המעוניין לעשות טוב, מוזמן לקחת חלק בפעילות.
אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה מאגדת פרויקטים בפריסה ארצית ●

ומפרסמת עבור הסטודנטים, שיגיעו למקום האירוע ושם יחכה להם רכז אירוע 
שיחלק להם חולצות ממותגות אגודה.

לפרויקט דרוש רכז פרויקט אשר יירכז את פרויקטים ברחבי הארץ במהלך היום●



שוויון מגדרי והעצמה נשית

מטרות ותיאור  הפרויקט:
העצמת סטודנטיות הלומדות באו"פ.●
יצירת שוויון הזדמנויות בין המינים .●
עידוד הגשמה עצמית של נשים ללא קשר למעמדן הכלכלי, המעמדי או החברתי.●
סדנאות בעלות מסובסדת לסטודנטית. ●
פעילות לכבוד יום האישה / יום המשפחה.●
קיום של 2 סופי שבוע בנושא שוויון מגדרי והעצמה נשית.●
שת"פ עם תכנית "נעמת הצעירה"  השייכות לארגון נעמ"ת לקיום פעילות הסופ"ש.●



אירוע הוקרה למתנדבים ומלגאים 

 מטרת ותיאור האירוע:
הוקרת מתנדבי ומשתתפי המלגות האגודה בשנה הנוכחית.•
חלוקת מלגות, תעודות, ושי למתנדבים באופן אישי וקרוב, כאשר המתנדבים יוכלו להכיר את האגודה •

ולהרגיש.
 פרסום ושיווק העשייה של אגודת הסטודנטים.•



הנגשת מלגות, פרויקטים של יזמות 
חברתית וטכנולוגית 



התא הגאה

מטרות הפרויקט:  לקיים דו שיח 

תאור הפרויקט: מפגשים חברתיים ושיחות פתוחות
 



מחלקת תרבות ספורט ומתנדבים



חזון ומטרות המחלקה
הגברת הקשר עם מרכזי הלימוד השונים ברחבי הארץ (בשנה זו, עם המרכזים הגדולים) תוך חיזוק •

זיקתם של חברי המועצה לאזורים בהם נבחרו באמצעות פרוייקט רכזי אזור ורכזי אוכלוסיות ובכך הגעה 
אל כל מרכזי הלימוד בארץ בהם לומדים סטודנטים: באר שבע, ירושלים, תל אביב, רמת גן, חיפה, בית 

ברל, אשדוד, פתח תקווה, ראשון לציון ורעננה.
הגברת נראות אגודת הסטודנטים, בעיניי כל הלומדים באו"פ ובתוך כך להגביר את כמות חבריה וכמות •

משלמי דמי    הרווחה
בניה והרחבה של פעילות פנאי, תרבות וההעשרה א-פורמאליים על-מנת לתת כלים לביטוי, מימוש, •

הגשמה והעצמה אישית.
שאיפה ליצירת חוויה סטודנטיאלית אצל הלומדים באו"פ.•
גישור פערי תרבות הנובעים מהבדלי גיל, דת וגזע, דרך בניית תכניות עם אופי מתאים.•



מטרות ותיאור הפרויקט:

הגדלת חשיפת האגודה מול בוגרי האוניברסיטה•
הוספת ערך מוסף לטקסי הבוגרים, בדומה למוסדות אחרים•
ע"פ החלטת האונ', טקסי בוגרים מתקיימים בחודש מאי (שלושה מחזורים). •
מסמך זה מתייחס לטקסים שיערכו בחודש מאי 2017•
האגודה תפעיל עמדות צילום בהן יוכלו הבוגרים להצטלם עם גלימה, צעיף וכובע,                    •

לפני הטקס ואחרי

טקסי בוגרים



שיתוף פעולה בין אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לבין המקום מרכז תרבות ורוח  
טיולים וסדנאות

סיור סליחות
 סיור בת"א של פעם

סיור ציונות במקומות בה נולדה המדינה שבדרך
 טיולי תנ"ך- עמק האלה: דוד וגוליית/ עין יזרעאל
 והכרמל: בעקבות אליהו הנביא/ מודיעין: קרבות

המכבים ועוד
מעורב ירושלמי- סיורים בירושלים

קאוצ'ינג יהודי
(הכנה לחגים (ר"ה, יוכ"פ, ליל הסדר

 מעגל השנה (סדר ט"ו בשבט/ ל"ג בעומר- הסוד
שבקבלה / חנוכה- לא רק חג של ילדים

ימימה
חשיבה חיובית

מסע בין חלומות

שיעורים
 מודעות עצמית/ פרשת שבוע/ זוגיות ומשפחה/ פרקי אבות/

קבלה/ חסידות/ תנ"ך/ גמרא/ ועוד
הופעות

 מיטב האומנים: יונתן רזאל/ אהרון רזאל/ ארז לב ארי/ אביתר
בנאי/ אהוד בנאי/ מארק אליהו/ שלמה בר/ ועוד

 מהמגוון שלנו: ערב שירים מהמקורות/ ערב שירי א"י/ ערב
 /שירי קרליבך

 תאטרון יהודי: הצגות בנושאים כגון: זוגיות ומשפחה/ מעגל
השנה/ דמויות מרכזיות/ סיפורי עם/  ציונות ושואה

תאטרון פלייבאק
מיוחדים

סופשבוע רוחני
תוכנית מלגות ללימודי יהדות

המכינה החברתית

מקום פתוח

http://studentop.org/
https://www.makom.org.il/


יום הסטודנט הינו פעילות משמעותית ומרכזית, בפנינו בחירה בין המשך פעילות בשיתוף עם אגודות •
סטודנטים בפריסה ארצית או לחלופין יצירת יום סטודנט מיוחד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

לקראת גיבוש תקציב יבחנו החלופות.•

יום הסטודנט



משימות רכזי הקמפוסים:
תפעול ועדכון לוח האגודה בקמפוסים•
קידום פרויקטים של האגודה בקמפוס ובאזורו•
קידום אירועים בקמפוס (פתיחת שנה, מפגש סטודנטים חדשים) וייצוג האגודה בהם.•
קשר עם גורמי האו"פ בקמפוס•
מענה לפניות סטודנטים•
ייעוץ להנהלה•
עזרה בחלוקת מתנות•

אירוע רכזי קמפוסים/אזור
ייקבע תאריך בחודש אוקטובר, וכן, תערך התייעצות בהנהלה באשר לתכנים.•

רכזי קמפוסים ורכזים אזוריים



מטרות ותיאור הפרויקט:
פריסה ארצית של שירותי ופרסומי האגודה (פתיחת "סניפים" של האגודה בקמפוסים השונים)•
חיזוק זיקתם של חברי המועצה לאזורים בהם נבחרו, לרבות פרויקטים של האגודה בפריפריה•
מתן מענה לקבוצות האוכלוסין השונות המרכיבות את אוכלוסיית הסטודנטים באו"פ•
גויס רכזים.•

רכזי קמפוסים ורכזים אזוריים



סיורים ופעילויות
מטרות ותיאור הפרויקט:

הוספת פן חוויתי לחיים הסטודנטיאליים של הסטודנטים באו"פ•
הזדמנות נוספת להכיר את אגודת הסטודנטים ואת שירותיה•
סיורים עונתיים במהלך השנה לדוגמא•
חודש אלול – סיור סליחות בירושלים לקראת עשרת ימי תשובה•
פסח  - סיור אביב. סיור טבע שייבחר בהמשך•
קיץ  - סיור קיץ – טיול משפחות חוויתי. מסלול יפורט בהמשך.•
פעילויות של"ח•

תאריכי סיורים מדויקים ותכניות מפורטות יפורסמו בהמשך, בסמוך לסיורים.



מטרות ותיאור  הפרויקט:
העשרת שגרת חייהם של הסטודנטים באו"פ ע"י הרצאות בנושאים מגוונים, •

אקדמאים ושאינם כאלה.
הרצאות בנושאים שונים בכל אזורי הארץ, כך שתתקיים הרצאה אחת לחודשיים ובכל פעם באזור •

שונה תוך סנכרון עם מחלקות האגודה האחרות, ע"מ להגיע לפריסה ארצית רחבה, לספק הרצאות 
בנושאים שונים, לקהלי יעד שונים, ולאורך כל חודשי השנה.

בחירת ההרצאות תעשה כחודש מראש, כאשר הנושא נבחר ע"פ סדר היום הציבורי/דרישת הקהל •
(ע"י סקר או כל אמצעי אחר).

מיקומם של ההרצאות, כאמור, ישתנה מהרצאה להרצאה בכל אזורי הארץ ויהיה הן קמפוסים והן •
פאבים.

הרצאות



שת"פ עם הידברות:•
הבאת תכנים לקהל הסטודנטים מתוך בית ארגון הידברות•
הרצאות•
סיורים•

פרויקט הידברות



מועדון כדורשת -  כל אחת יכולה
מטרות ותיאור הפרויקט:

משחק הכדורשת הוא משחק ספורטיבי קבוצתי, המשלב חכמת משחק, עבודת צוות, פעילות וכושר גופני ללא ●
צורך בידע מוקדם. משחק הכדורשת מתבסס בחוקיו על משחק הכדורעף ההבדל המהותי בין המשחקים 

שבמשחק הכדורשת תופסים את הכדור ולא הודפים. בארץ מתאמנות ומשחקות כיום אלפי שחקניות ומאות 
מהן במקומות העבודה!

ענף הכדורשת יצר הזדמנות  לנשים במקומות עבודה להשתתף בפעילות ספורטיבית – בזכותו ייצוג הנשים ●
בספורט במקומות עבודה עלה מאחוזים  בודדים לייצוג מרשים!

למה באוניברסיטה הפתוחה?
כדורשת לכולן - כי יש לנו למעלה מ- 20,000 סטודנטיות בארץ ובעולם והכדורשת מהווה אמצעי לחיבור 

והידברות.
כל אחת יכולה –בדומה לעקרון האוניברסיטה גם בכדורשת אין תנאים מקדימים, זה ענף הספורט ייחודי שניתן 

להתנסות בו לראשונה מעל גיל 20 , לא נדרש נסיון מוקדם אך עדין ניתן להגיע למצוינות.
פיתוח מנהיגות ובטחון עצמי – ספורט קבוצתי תחרותי הוא אמצעי לפיתוח מנהיגות, שיפור עבודת הצוות, העצמה 

של דימוי ובטחון עצמי ועוד ערכים משמעותיים נוספים שיהוו כלים לסטודנטיות במהלך התואר ולאחריו.
אחרי שנים בהן  קבוצות הליגה למקומות עבודה היו מורכבות עם רוב של גברים בהגיע הזמן שתקום גם קבוצה 

לנשים שתכניס רוח ספורטיבית, תחרותית, חברתית, מוראלית באוניברסיטה הפתוחה ותצטרף למגפת הכדורשת 
שתפסה את כל הארץ!



מטרות הפרויקט:
כחלק מפעילותה הנרחבת, האגודה מנסה להיכנס גם למרחב הפרטי של הסטודנטים בפעילויות תרבות ופנאי, העשרה וקידום •

נושאים שעל סדר היום.

באו"פ מגוון הטרוגני ביותר של סטודנטים. ככזה, מטבע הדברים, קיימים פערים מנטליים ואחרים. הפרוייקט יעזור לנו לייצר קשר •

ושיח זה עם זה, ולגשר על הפערים בינינו.

המעגלי השיח יעזור לנו לייצר כבוד הדדי וקשרים חדשים בין אנשים שבאופן טבעי היו פחות באים לידי ביטוי.•

מעגל השיח קם כמענה לצורך חברתי ביצירת שינוי בכל הנוגע ליחסנו זה לזה ופלטפורמה שתיתן לסטודנטים דרך להתאמן ב"קר" •

בקבלה של דעות שונות ושל אנשים אחרים.

תיאור הפרויקט:
במהלך הפעילות נעסוק בשאלות שעומדות על סדר היום – השיוויון בנטל, מקומו של מיעוטים במדינה, שרטוט קווי הגבול ●

המדיניים של מדינת ישראל, היכולת של מדינה להכיל מגוון כה רחב של דעות-השקפות-מעמדות.
נעסוק בנושאים הבוערים ביותר, ודווקא כשזה יגיע מתוך מקום של כבוד, גם אם לא נוכל להגיע להסכמה בכל נושא, נייצר שיח, ●

נייצר קשר. ומשם הדרך להכלה קצרה.
מעגלי השיח לא יהיו עוד מפגשי דיון תיאורטיים (כשלעצמם הינם בעלי ערך), אלא יתקיימו מתוך המטרה להגיע לכבוד הדדי ●

ולקבל השונה. לשם מכוונים מעגלי השיח, וזה החוסר שקיים היום ומעגלי השיח יבואו למלא.

מעגל שיח סטודנטיאלי



מחלקת הסברה ותקשורת



חזון ומטרות המחלקה
פרסום פעילויות ותכניות האגודה במישור המקומי והארצי הן כלפי פנים בקרב הסטודנטים: באתר •

האינטרנט, מגזין האגודה ובדואר האלקטרוני והן כלפי חוץ: בתקשורת האלקטרונית והכתובה.
מתן כלי ובמה למחלקות השונות באגודה לפרסום שירותים ומפעלים שונים המוצעים לסטודנטים: •

משלחות, מלגות, גיוס לפרויקטים של מעורבות חברתית, סדנאות, מרתונים למבחנים, ימי סטודנט.
בניית פלטפורמות שיאפשרו אינטראקציה דו-סטרית בין כל גורמי האגודה, הסטודנטים והאו"פ, כולל •

פלטפורמות חדשניות כמו: פרסום פעילויות האגודה על גבי המסכים במרכזי הלימוד של 
האוניברסיטה. 

המחלקה תדאג לשפר את תדמית האגודה, האו"פ, הסטודנטים והתואר באו"פ, בקרב הציבור הרחב •
ובייחוד בשוק העבודה ובעולם האקדמי, ואף למתג את תדמית האגודה בקרב הסטודנטים.

המחלקה תדאג למתג את תדמית האגודה באמצעות קמפיין תקשורתי, שיפנה לסטודנטים במרכזי •
הלימוד השונים ברחבי הארץ ויסביר להם את חשיבות תשלום דמי הרווחה והתועלת שהם מפיקים 

מכך. 



רשימת הפרויקטים 

הפקת המגזין "אופס"•
שיפור אתר האינטרנט ועדכונו•
תחזוקת דף הפייסבוק•
ניוזלטר שבועי•
מועדון הכדורגל•
פרסום בקמפוסים•
בניית מועדון עיתונות "אופס"•
הקמת אתר חדש•
•

פרסום פעילויות האגודה בכלי התקשורת•
פעילות הסברה משולבת למיתוג הסטודנטים של האו"•

פ
חיזוק הקשרים המקצועיים של האגודה עם •

האוניברסיטה הפתוחה
פיתוח אפליקציה חדשה של האגודה•
יחסי ציבור ומיתוג לאגודה•
•Studentop מיתוג
מועדון וידאו"פ•



מטרות הפרויקט - פרויקט שנתי שבמסגרתו ישמש המגזין "אופס" במה תקשורתית להצגת תוכן,•
שנוצר על ידי הסטודנטים של האו"פ. זאת במטרה לעודד מעורבות חברתית ואקטיביזם, מתוך שאיפה 

להשפיע ולשפר את הנוף החברתי הסובב אותנו.
המחלקה תפיק מגזין שיופץ אחת לסמסטר. •
בסמסטר קיץ תופק חוברת האגודה בפורמט קטן יותר.  •
מגזין האגודה יחולק בקמפוסים, ויישלח ישירות לבתי הסטודנטים באמצעות ערכות הלימוד של האו"פ.•
כתבות בנושאים מעניינים יועברו לפרסום בכלי תקשורת ארציים.•
במגזין יכתבו כתבות סטודנטים וסטודנטיות בעלי רקע קודם בכתיבה או כאלה הלומדים תקשורת, •

ומעוניינים לפרסם כתבות ומאמרים בנושאים הקשורים להווי החיים הסטודנטיאלי באוניברסיטה הפתוחה 
– כל אחד מהזווית האישית שלו. 

הוספת אינסרטים ומכירת שטחי פרסום•



אתר האינטרנט של האגודה

האתר משמש כפני האגודה, ומהווה כמקור המידע המרכזי לחשיפת הסטודנטים לפעילויות האגודה •
ולהטבות המגיעות להם. בנוסף, האתר מהווה כלי תקשורת עבור האגודה והסטודנטים, ובין הסטודנטים 

לבינם.
האתר יהווה אמצעי לתקשורת דו-כיוונית בין האגודה לסטודנטים, זאת במטרה לייעל את פעילויות האגודה •

ואת השירותים הניתנים לסטודנטים. 
אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים יעבור שיפור ושדרוג ויהיה ידידותי מכל הבחינות  – עיצוב גרפי, •

תכנים, לוח שנה של אירועים ופעילויות שונות של האגודה, באנרים פרסומיים מתחלפים, שבהם יתפרסמו 
פרסומות של ספקים של האגודה.

באמצעות אתר האינטרנט החדש יתבצע חיבור של הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה הפתוחה •
לבין אגודת הסטודנטים, זאת באמצעות תכנים חדשים שיתפרסמו באתר החדש – כולל בלוגים שיכתבו 

סטודנטים וסטודנטיות, שיתארו את הווי החיים הסטודנטיאלי שלהם כצעירים, כהורים, ועוד.  
שיפור המודעות של הסטודנטים הלומדים באו"פ לגבי הרווח שלהם כאשר הם משלמים דמי רווחה שנתיים •

לאגודת הסטודנטים.



ניוזלטר שבועי
מחלקת הסברה ותקשורת אחראית על שליחת הודעת דוא"ל "ניוזלטר" אחת לשבוע לכלל הסטודנטים, ולעתים •

לציבור מסוים של סטודנטים המתגורר באזור מסוים בארץ או לומד במסלול לימודים מסוים. 
הניוזלט•
ר כולל: הודעות ועדכונים אודות פעילות האגודה, מבצעים, וכו'. •
כיום, הניוזלטר נכתב על ידי האגודה, אך מופץ לסטודנטים על ידי משרד דיקן הסטודנטים. •



דף הפייסבוק של האגודה
דף הפייסבוק של האגודה מהווה כלי תקשורתי נוסף להעברת מידע לציבור הסטודנטים אודות פרסומי האגודה •

השונים.
דף הפייסבוק, שמספר האוהדים שלו כבר עומד כיום על יותר מ-14,000, מאפשר לסטודנטים להעלות שאלות •

להנהלת האגודה. 
מעת לעת יתפרסמו פוסטים וסרטונים מעניינים של האגודה גם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה.•

    



פרסום בקמפוסים
לוחות מודעות ומסכים בקמפוסים: 

המחלקה אחראית לפרסום ולעדכון הסטודנטים באמצעות לוחות מודעות והפצת חומרי הסברה ומידע בכל 
הקמפוסים ברחבי הארץ. 

באחריות המחלקה לעבוד מול מנהלי האזורים של האגודה, להפצת מידע אודות האגודה והטבות אזוריות. 

כמו כן, האגודה תחל לפרסם חלק מהפעילויות והאירועים שלה על גבי המסכים התלויים במרכזי הלימוד של 
האוניברסיטה ברחבי הארץ. זאת לאחר שכל הפרסומים של האגודה יעברו התאמה לתוכנה החדישה של 

האוניברסיטה, שבמסגרתה בעלי מוגבלויות יוכלו לצפות בצורה טובה יותר במסכים המוצבים במרכזי הלימוד 
השונים ברחבי הארץ.     



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

במסגרת מועדון העיתונות יתקיימו אחת לחודש או חודשיים סדנאות מעשיות לכתיבה •
ולעריכה עיתונאית – כתבה עיתונאית, טור אישי, מאמר פרשני, כתבת מגזין, מדור בתחום 

כלשהו ועוד. 
בסדנאות יתארחו עיתונאים ועיתונאיות בעלי רקורד מוכח בתחום העיתונות בישראל – •

עיתונות מודפסת, רדיו, אינטרנט וטלוויזיה.
תינתן עדיפות לסטודנטים או לבוגרים של האו"פ., כאשר למועדון העיתונות יתקבלו רק •

סטודנטים המשלמים 
דמי רווחה וחברי אגודה – ובעלי 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 בבלוגים שיועלו 
באתר האינטרנט של האגודה.  

מועדון העיתונות או"פס



במסגרת תהליך המיתוג, ייעשה שימוש נרחב בדמויות של הדמויות של האגודה - יוסי ודנה - בכל פרסומי •
האגודה: הקרנת סרטון דמי הרווחה שהופק בשנה האחרונה עבור אגודת הסטודנטים באירועים שונים של  

האגודה ובמפגשים עם סטודנטים חדשים וותיקים, דף הפייסבוק, הניוזלטר השבועי, דפי הנחיתה השונים של 
האגודה, ובפרסומים של האגודה על גבי לוחות המודעות ועל גבי המסכים המוצבים במרכזי הלימוד של האו"פ.

כך למעשה, יהפכו יוסי ודנה לפרזנטורים הרשמיים של אגודת הסטודנטים, כאשר המטרה העיקרית של •
השימוש בדמויות אלו היא: להעלות את המודעות של הסטודנטים לחשיבות תשלום דמי הרווחה וכמה זה 

משתלם לכל סטודנט, בעיקר בשל הסכום הנמוך שלהם – 112 שקלים בלבד לשנה.

מיתוג אגודת הסטודנטיות והסטודנטים 



יחסי ציבור לאגודה

לקראת אירועים חשובים כמו: פתיחת שנת הלימודים האקדמית ויום הסטודנט, תיעזר האגודה  במשרד 
יחסי ציבור, זאת על מנת להגדיל את החשיפה התקשורתית שלה.

לאורך השנה תדאג מחלקת הסברה ותקשורת לחשיפה תקשורתית מתמשכת של הפעילויות והאירועים 
השונים של האגודה באמצעות פרסום לא רק באתר ובדף הפייסבוק של האגודה, אלא גם באמצעות פרסום 

מעת לעת בדף הפייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה וגם באמצעות הפרסומים שלהם דואג משרד היח"צ 
שאיתו עובדת כיום האוניברסיטה.

כמו כן, יתבצע פרסום של הפעילויות השונות של האגודה על גבי המסכים הדיגיטליים המוצבים במרכזי 
הלימוד ברחבי הארץ.



סיכום יעדי מחלקת הסברה ותקשורת:
הוצאת מגזין אחת לסמסטר, וחוברת האגודה בסמסטר קיץ.•
הוצאת ניוזלטר אחת לשבוע – ניוזלטר כללי לכל הסטודנטים, ומדי פעם ניוזלטר ייעודי המיועד •

לסטודנטים המתגוררים באזורים מסוימים בארץ.
תפעול, תחזוק ועדכון שוטף, תקין והולם של אתר האינטרנט ודף הפייסבוק, כולל הקמת אינטרנט •

חדש.
קידום התדמית של אגודת הסטודנטים והסטודנטים בקרב הסטודנטים הלומדים באו"פ וגם ברמה •

הארצית, ומיתוג של האגודה והשירותים שהיא מספקת – בקרב הסטודנטים של האו"פ. 
חיזוק הקשר עם הסטודנטים ברחבי הארץ – באמצעות הקמת מועדון עיתונות בשם: "אופ"ס והקמת •

אתר אינטרנט ואפליקציה חדשים.   
כינון שיתופי פעולה קבועים עם האוניברסיטה הפתוחה ועם אגודות סטודנטים באוניברסיטאות •

ובמוסדות אקדמאים אחרים.



פרויקט וידאו"פ
מטרות ותיאור הפרויקט:

הקמת פלטפורה אשר תיצר חיבור בין סטודנטים , תעניק כלים, ותעודד יצירת סרטוני הסברה ●
חברתיים בעיקר.

חיבור וגיבוש חברי המועדון●
יצירת מפגשים והרצאות המלמדות עריכה , צילום, הפקה, בימוי תסריטאות ועוד..●
פתיחת קבוצת פייסבוק ואוצאפ המקשרות בין הסטודנטים●
קיום תחרויות המקנות מלגות ופרסים לזוכים●
שת"פ עם קורס עריכת וידאו●



קבוצת כדורגל
מטרות ותיאור הפרויקט:

הקמת קבוצת כדורגל של האגודה שתתחרה בליגת "מדינת כדורגל", אס"א  וליגות נוספות בהמשך ●
הדרך

גיוס סטודנטים להקמת הקבוצה●
אימון השחקנים לקראת משחקים רשמיים●
גיבוש ויצירת מעורבות של סטודנטים●



מחלקת אקדמיה
ופניות סטודנטים



חזון ומטרות 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. •

המחלקה תספק לסטודנטים ייצוג משפטי הולם בעת הצורך.•

המחלקה תדאג לספק לסטודנטים קורסי הכשרה והעשרה במגוון תחומים, במטרה לספק חווית לימודים •

מעניינת ומפתחת.

המחלקה תעניק ערך מוסף ביצירת סביבת למידה נוחה יותר ותפעל למען הנגשת כלים אקדמאיים וקורסי עזר •

במחיר מסובסד לכלל הסטודנטים.

מתן סיוע לסטודנטים להשתלבות בשוק העבודה ועל ידי כך להעלות את יוקרתו של התואר באו"פ.•

חשיפת פעילות האגודה לכלל הסטודנטים באו"פ•

המחלקה תתן מענה לפניות סטודנטים•



רשימת הפרויקטים
מענה לפניות סטודנטים, שירות ושימור●
אנגלית חברתית ●
קורסי העשרה,●
הרצאות וסדנאות●
תפעול לוגיסטי ומנהלתי●
פרויקטים ושת"פ●
פרויקט תואר שני●



שיתופי פעולה עם גורמים אקדמאים
קידום: קורס אמיר אמירם (מחיר מוזל לסטודנטים + עמלה)●
גול: קורסים מקוונים: (מחיר מוזל + עמלה)●
11 שיפ: קורס לפיתוח אפליקציות (מחיר מוזל + עמלה)●
קורס QA: קורסי סייבר ובדיקת תוכנה (מחיר מוזל + עמלה)●
משחק החיים משחק הכסף: (הרצאת תוכן במחיר מוזל לסטודנטים + השתתפות ברווחים)●
ועוד שכאלה... ●



בנק סיכומים אקדמי

בנק אקדמי- סיכומים בכל הקורסים, כלי אינטראקטיבי ליצירת שאלונים, שיתוף ודירוג המאמרים.•
ספר תן קח- פתרון ירוק לבעיית מחזור ספרי האו"פ ע"י מערכת שתאפשר החלפת ספרים בין כלל •

הסטודנטים בארץ בחינם אונליין.
דירוג מרצים- סטודנטים יוכלו להעביר ביניהם מידע על המרצים השונים בקורסים, ספרי הלימוד, האתר, •

וקושי הקורס.
חברותא- מסייע לסטודנטים לארגן קבוצות לימוד בקורסים השונים, במטרה ליצור סביבת לימודים  •

נעימה ויעילה. 
לאחר התארגנותה של קבוצת לימוד מחלקת אקדמיה תדאג לכיתות לימוד בקבוצות של עד 10 •

סטודנטים, שתייה חמה ואווירה טובה לפני המבחן.



מחלקת שיווק



מה במחלקה
מועדון צרכנות●
●Studentop מיתוג
מועדון הרכב●
הכנסות מפרסום ●
חנות אגודה (ספקים / סטודנטים מוכרים לסטודנטים / דרופ שופ)●
הכנסות משת"פ (בשיתוף מחלקת עם על מחלקתי)●
הכנסות מפעילויות תרבות ופנאי (בשיתוף עם מחלקת תרבות)●
הכנסות מפעילויות הקדמאיות (בשיתוף עם מחלקת אקדמיה)●
פיתוח אפליקציה (בשיתוף עם מחלקת הסברה)●



מועדון צרכנות
מטרות ותיאור הפרויקט:

  מקסום הנטו של סטודנטים משלמי דמי רווחה!
יצירת פלטפורמה שיווקית ליצירת שת"פים שיוויקים עם הסביבה העסקית אשר תציע מרכולתם לקהל -

הסטודנטים בהנחות משמעותיות 
תוך יצירת מודל עסקי של win win win. - ספק - סטודנט - אגודה.-
ספק נותן הנחה לסטודנטים ומשלם עמלה לאגודה בתמורה לפרסום וחשיפה ותנועת לקוחות לפתח -

עסקו. 
הקמת הפרויקט דורשת משאבים רבים כגון, הקמת הפלטפורמה, ניהול וסגירת הסכמים ותחזוקה שוטפת

מתבקש בשלב ראשון עובד למחלקת שיווק, אשר יבצע פעולות יומיומיות של יצירת קשר עם ספקים, ניהול 
תיקי לקוחות, וביצוע פעולות אדמינסטרטיביות הקשורות לפרויקט הקמת מועדון הצרכנות.

בשלבים הבאים: יבחנו שת"פים והעסקת עובדים נוספים (כל עוד זה ישמור על כלכליות ברמת הסביר) 



Studentop :מיתוג
כרטיס סטודנט / כרטיס הטבות

כרטיס הניתן לסטודנטים משלמי דמי רווחה●
כרטיס המקנה הטבות והנחות בחיבור למועדון הצרכנות●
כרטיס המעניק הנחות בקפיטריות●
כרטיס המקנה כניסה מוזלת לפעילויות אגודה●
מיתוג של רווחת הסטודנטים●

ניתן כי הכרטיס יהיה כרטיס אשראי 
וניתן כי יפעל ככרטיס מגנטי שאינו כרטיס אשראי

ניתן שיהיה חלק מתעודת סטודנט 
וניתן שיהיה בנפרד מכרטיס סטודנט

כל זאת מתוך השתלשלות הדברים לאורך תהליך הקמת הפרויקט כאשר ישנה עבודת הכנה רבה 
ליישום תהליך זה.



מועדון הרכב
מטרתו ליצור פלטפורמה שבה ניתן להוזיל עבור משלמי דמי הרווחה את כלל הוצאות הרכב.

קנית רכב חדש / 00 ק"מ/ מטרייד אין/ מליסינג/ בליסינג / מסוכנויות●
מתן שירות יעוץ בקניית רכב ובמו"מ●
מתן הנחות אצל ספקים נוספים בענף הרכב: מימון, ביטוח, מוסכים, ●
שירות מיוחד : "נהגים מקצועיים לוקחים לך את האוטו לטסט או למוסך בעלות מוזלת, שלא ●

משתלם לצאת מהבית".



הכנסות מפרסום

מיזם לוחות פרסום בקמפוסים●
הכנסות מתשלומים על שטח פרסום בניוזלטר●
הכנסות מתשלומים על שטח פרסום באתר●

וכו'



חנות אגודה

ספקים:
ספקים שמחזיקים 
מלאי, מעדכנים 

במערכת תחת שם 
המשתמש שלהם 

מוצרים מהקטגוריה 
שלהם.

הספק חוסך בהוצאות 
שיווק 

אנו מרוויחים אחוזים
הסטודנטים מרוויחים 

מחירים מוזלים 

הקמת פלטפורמה / אתר, עם מערכת ניהול מסויימת שניתן בה לארח משתמשים, מכניסי תוכן/ ספקים / 
באופן פשוט.

ומצד שני: ניתן ללקוחות לבצע קניות בצורה נוחה וידידותית
תוך הקפדה על עיצוב איכותי שמשדר אמינות, הערכה ויוקרה.

 סטודנטים מוכרים
לסטודנטים:

סטודנטים תחת 
רובריקה מיוחדת 

מעדכנים במערכת 
תחת שם המשתמש 

שלהם מוצרים 
מהקטגוריה שלהם.

הספק חוסך בהוצאות 
שיווק 

אנו מרוויחים אחוזים
הסטודנטים מרוויחים 

מחירים מוזלים 

drop shop:
שיטת שיווק מוכרת:

מנגישים את ההקניה 
מספקים בחול 

ללקוחות בארץ. 
אנו מרוויחים ממרווחי 

מחיר
הסטודנטים מרוויחים 

מחירים מוזלים 
ושירות טוב וביתי.



Barop פרויקט הברים

מטרת  ותיאור הפרויקט: 
לענות על צורך בפנאי ובילוי עבור הסטודנטים של האו"פ.●
שיתוף פעולה עם בארים בפריסה ארצי במתן הנחות והטבות לקהל הסטודנטים.●
השגת חסויות ושת"פ לקיום אירועים ומסיבות לסטודנטים.●
ליינים של סטודנטים●



פיתוח אפליקציה חדשה לאגודה
האפליקציה מיועדת להגברת הקשר של אגודת הסטודנטים עם קהל היעד שלה – הסטודנטים •

והסטודנטיות של האו"פ ברחבי הארץ וגם בעולם באמצעות כלי התקשורת הנפוץ בעולם – 
הסמארטפון והטאבלט. 

באמצעות האפליקציה תהיה אפשרות לאגודה להגדיל את החשיפה של האירועים והפעילויות השונות •
שהיא מקיימת, בקרב הסטודנטיות והסטודנטים של האו"פ. 

• , 11SHEEPפיתוח האפליקציה ייעשה באמצעות שיתוף פעולה מקצועי של האגודה עם חברת
שבמסגרתו סטודנטים של האו"פ שסיימו את קורס פיתוח אפליקציות של החברה יוכלו להשתתף 

בתחרות לפיתוח האפליקציה החדשה של האגודה, ולקבל תמורת פיתוח האפליקציה סכום כסף או 
מלגה כספית.   

קיימת גם אפשרות להגדיל את ההכנסות של האגודה כתוצאה מפרסום באנרים של חברות וספקים •
העובדים עם אגודת הסטודנטים באפליקציה החדשה. 



פרויקטים מנהלתיים
חלוקת מתנות: לוגיסטיקה ניהול תפעול וכו'●
בחירות: אפיון, ניהול, תפעול●
הכשרת והעצמת עובדים: קורסים מעשיים לצורך חיזוק והכשרת העובדים. ●
קורס דירקטורים: בהתאם להחלטת מועצה●
פרויקטים לוגיסטיים: חידושי תוכנה, אפשרויות מתאימות.●
יעוץ ארגוני: יועצים ארגוניים●


