
 

 
 20662/  89991 –יו"ר (מחר) רקפת כלב 

 ; 89913 –(ביוכימאים) אלעד לנדאו 
 ; 89145 –(אחיד)  אריאלה ברק

 ; 20912 –(מהנדסים) גיל לרנר 
 ; 43589 –(ביוכימאים)  אה נווהל

 ; 20198 –(אחיד)  סיון חלימי
 ; 89152 –(טכנאים והנדסאים) שושי שלום 

 9489330-08 –מזכירת הוועד: מאיה כובאני 

 עובדים יקרים,      

חופשת הפסח מאחורינו, והשבועיים 
הקרובים עמוסים באירועי זיכרון שיחתמו 
ביום העצמאות. פרק זמן קצר שמאגד 

זיכרון של חיים שלמים, של אומה בתוכו 
 אחת, של שואה תקומה ותקווה.

אנו מקוים כי ניצלתם את חופשת הפסח 
למנוחה, בילוי וצבירה של כוחות מחודשים 

 ם לעבודה.ישבאתם איתם 

במהלך החג נפרדנו מפרופ' שמעון לביא 
  באפריל. 24 שהלך לעולמו ב

פרופ' לביא, מראשי המחקר החקלאי 
מו במחקרים פורצי בזית, הטביע את חות

 .דרך בקנה מידה בינלאומי
 :בקישור הבא על פועלוים נוספלפרטים 
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לאחרונה פורסמו ידיעות בתקשורת כי 
        מתקיימים מגעים עם הנהלת
האוניברסיטה בנוגע להעברת הפקולטה 
לחקלאות ממקומה. לאחר בדיקה של 
הנושא הן ע"י יו"ר ועד הסגל המנהלי הגב' 

ת כלב בשיתוף עם נציג הנהגת הסגל רקפ
האקדמי בפקולטה לחקלאות, הפרופ' 

בקשת הבהרה אדוארד יורקביץ', נשלחה 
בתגובה הנהלת האוניברסיטה אשר ל

  את כל מה שפורסם.מכל וכל הכחישה 
 

יחד עם זאת, מאחר שמכתב התשובה של 
נשיא האוניברסיטה לנציג הסגל האקדמי 
לא הניח את דעתנו, נקיים אסיפת עובדים 
מיד לאחר יום העצמאות על מנת להעלות 
בפניכם את העובדות והקשיים שאנו 
רואים בהצהרות שניתנו ובעיקר בנתונים 
שהוחסרו מהצהרות אלה ולקבל את 

 ו בנושא. הסכמתכם להמשך טיפולנ
 

לאסיפת העובדים יוזמנו נשיא 
, האוניברסיטה הפרופ' מנחם בן ששון

מנכ"ל האוניברסיטה הגב' בילי שפירא, 
יו"ר ועד הסגל האקדמי הפרופ' אשר בן 
אריה, ויו"ר ועד הסגל המנהלי של 
 האוניברסיטה בירושלים הגב' ורדית ארז.

בנוסף יוזמנו יו"ר חטיבת ההשכלה 
המעו"ף, מר ראובן  הגבוהה בהסתדרות

יו"ר מרחב רחובות בהסתדרות מר פרי, 
ויו"ר הסתדרות המעו"ף עודד עמרם, 

 במרחב רחובות עו"ד אייל זלנה.

ר לכלל ציבור העובדים ברצוננו להבהי
החוקרים והסטודנטים בפקולטה כי ועד 

לא יאפשר להנהלת העובדים 
האוניברסיטה לפגוע במקום העבודה של 

תפרנסים כאן, מכל בתי אב המ 1,000-כ
 סיבה שלא תהיה. 

חשוב לנו להדגיש, שלאור התנהלות 
 הנהלת האוניברסיטה לאחרונה, על כל
 הכתבות הלא מחמיאות בלשון המעטה
שמעטרות את אמצעי המדיה השונים, אנו 

הרשות לעצמנו לשבת בחיבוק לא יכולים ל
שיהיה  , ולקוותלהאמין, להמתיןידיים, 

על עמדותינו . חשוב לנו להצהיר טוב
שזו תילקח מוקדם ככל האפשר על מנת 

בחשבון ברגעי האמת של כל המהלכים 
 .שלא במתכווןלצערנו להם אנו נחשפים 

אל  עצמנו כנציגים שלכםאת אנו רואים 
. על מנת שנוכל מול הנהלת האוניברסיטה

שהנהלת מאוד חשוב  ,לייצג אתכם כראוי
באולם  אתכםהאוניברסיטה תראה 

  .ביום האסיפה אריוביץ'

כל אחד מכם שמגיע לאסיפה, נותן לנו 
עם הגיבוי הזה לא רק ישמעו אותנו,  גיבוי.

 עם הגיבוי הזה, יקשיבו לנו. 

אם חשוב לכם, להמשיך ולעבוד בפקולטה 
לחקלאות מבלי שתמצאו את עצמכם בוקר 
אחד עם הצעת פשרה לפנסיה מוקדמת, 
או אם חשוב לכם להיות חלק מחברה 

על דגלה את השקיפות כערך, שחורטת 
ומשתפת את העובדים שלה או את 
נציגיהם בהליכי קבלת החלטות תקינים, 

אסיפת העובדים מן הראוי שתבואו ל
בשעה  16/5/16שתתקיים ביום שני 

 באולם אריוביץ'.  9:00

  
 

גיבוי המלא אנחנו נהיה שם בציפייה ל
 שלכם!

ועד העובדים שוקד ביום ירושלים  טיול
טיול לציבור העובדים ביום ארגון על 

פרטים אודות הטיול יפורסמו  ירושלים.

 בהמשך.

 יום הולדת שמח 
 :חודש מאילילידי 

צילה אביעד, עודד גבעוני, ג'נין הרפז, 
 רותי יונה, מאיה כובאני, חיים כלב, 

 יניב לופו, אלעד לנדאו, מנחם מנחם, 
 איריס סובול, ריקי עוז, יעל פרוכטר, 

 ירדן שטרן, מיכל שפילמן
 

  פינת הגמלאים
 לידיעת ציבור הגמלאים: 

ב',ד',ה' משרד הגמלאים פתוח מדי יום 
 . 10:00-12:00בין השעות 

 08-9489199טלפון:  

 

 בחודש מאי:טקסי זיכרון 

  יום השואה והגבורהטקס לציון 
 ברחבת הדשא המרכזית בפקולטה 

  5/5/2016 כ"ז ניסן,  ,יום חמישי
 )10:00צפירה בשעה (ה 9:55שעה ב

 10:30עד  9:45 -הפסקת לימודים מ
 

 יום הזיכרון לציון טקס 
 לנופלים במערכות ישראל

 אנדרטה לנופלים (קרוב לשער הרצל)ב   
 9/5/2016יום שני, א' אייר, 

  9:55בשעה 

 10:30עד  9:45 -מ הפסקת לימודים

 
 לפניות לחברי הוועד:    

 
 

  גיליון
 2016 מאי

 

 

 יבה ע"ש רוברט ה. סמיתועד עובדי הפקולטה לחקלאות, מזון וסב
 08-9489466פקס:  | 08-9489330טל:  | 76-10001רחובות.  12ת.ד. 
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