
 

 
 

    2015 ספטמבר –דף מידע לעובד         
 

 

 חג שמח ושנה טובה    
 

 ועד העובדים מאחל לעובדי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, 
 שנה טובה, שנת בריאות, הגשמה ועשייה מבורכת.

 
 יואל ולבהלחן:  שמואל בס מילים:  / ברכה לראש השנה

 1947-נכתב ב
 
 
 
 
 

 ספטמברידי חודש לי                                                                                                     
 
 
 
 
 

 מתוך אתר "זמרשת"                                                
        http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=458 
 

           

 דכוניםע                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 עובדים שכבר קיבלו את השי לראש השנה, מוזמנים למשרדי הועד כדי לקבל את היומן השבועי.  -         
 
 יר. בעמוד זה יפורסמו כל ההטבות העדכניות ופייסבוק של ועד העובדים עלה לאואנו שמחים לבשר כי עמוד   -                 

 לאותו החודש, הפעילויות העתידיות של ועד העובדים וכן מידי חודש יפורסם טיפ חודשי אודות זכויותיכם. ניתן                   
 לעמוד הועד, לחצו שעל סדר היום הציבורי בפקולטה. יהיה להתעדכן אודות ישיבות הועד, ונושאים שוטפים                   

  https://www.facebook.com/agrivaad1קישורית הבאה: על ה                  
 
 

 
 
 
 
 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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 האוניברסיטה העברית בירושלים
 ועד עובדי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

9489466-08פקס:  | 9489330-08טל:  | 11000-76רחובות.  12ת.ד.   
 

 ,ֵּתן
 אֹור-ֶחֶסד

  –ִּגיל ּוְדרֹור
 ּדֹור-ִּבְרַּכת

 ,ֵּתן
 ֹּתם-ֹאֶׁשר

 ֵליל ָויֹום
 ,ִנָּפֵקָדהַא� ְלטֹוב ֹּפה 

 ,ִנָּפֵקָדה, ִנָּכֵתָבה
 ִנָּכֵתָבה ָנא

 !ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה
 
 

 ֶאת ְׂשדֹוֵתינּו
 .ָּבר-ָּבֵר� ְּבֶׁשַפע

 ַוֲעָדֵרינּו
 .ִיְרּבּו ַּבַּגְיא, ָּבָהר

 ִיְמַּתק ִּפְרֵינּו
 ,ָהָדר-ִיְנַעם ֶזה ְּפִרי

 ַחֵּדׁש ָיֵמינּו
 .ְּכִביֵמי ָעָבר

 

        ,ְפֹרס ַחֵּגנּוּבִ 
 ,ֵעת ַהָּׁשָנה ָּתֵחל

 :ָּבֵר� ְׁשָנֵתנּו
 !ָׁשָנה טֹוָבה, ָהֵאל

 ַחֵּזק ָיֵדנּו
 ,ַיד ָּכל ּבֹוֶנה, ָעֵמל

 ַּכֵּנס ְּפזּוֵרינּו
 !ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, אהרון נורית-בן, אקרמן אסתר, אמין אופירה
 , גלעד מתן, בוטון ענת-גזית, מתן עובד

  ,לבון גילה, כהן נטלי, שקליארמן הלנה
 , סטחי רונית, סדון צחי, נח זיוה, מימון נעמי
 , קמיל רבקה, פן סבטלנהה, סער ירדנ
 תאומי שושנה ,שטיין מזי

13:00-09:00חלוקת השי לראש השנה במשרדי הועד, בין השעות   

 רוה"ש רוה"ש ערב רוה"ש

 יום כיפור ערב יום כיפור

סוכות  ערב סוכות סוכות   סוכות   סוכות   סוכות   סוכות    

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=458
https://www.facebook.com/agrivaad1


       
 הטבות למימוש        
 

 ומשלמים את מיסי הועד באופן סדיר ורציף.מיועד לעובדים מנהליים העובדים מעל שישה חודשים 
 

 לשנה בהצגת קבלה (מקורית בתוקף של שישה חודשים) ₪ 200בסכום כולל של עד  סבסודלכל עובד מגיע 
 בקטגוריות השונות:

 . מנוי תיאטרון / קונצרטים1
  ה לעבודהקעם זי. קורסים לימודיים 2
 .. חוגי העשרה שנתיים3
 . מנוי במרכז נופש.4
 
 
 

 בקרוב                 
 

 .15:30-18:45שעות בימי א' בין השעות  100באוקטובר ייפתח קורס לגמול השתלמות בהיקף של  18ב 
מכללת הישגים  , מטעם ₪ 1,700א'. עלות הקורס,  9, ויתקיים בכיתה 2016במרץ  27הקורס ימשך עד 

במשרדי הוועד. התשלום עבור הקורס יתבצע ניתן לבצע טלפונית הרשמה ובהשתתפות קרן ידע של המח"ר. 
 ביום הלימודים הראשון, ישירות לנציג מכללת הישגים.

 
 במהלך חודש נובמבר, יחל הקורס של הפעימה השלישית לגמול השתלמות בדירוג האחיד. (פרטים בהמשך)

 
 
 

 

 כדאי לדעת                 
 

לו ימי חופשה בחול המועד פסח  יםלא מנוכ ימים, 13.45עובד שיש לו מכסת חופשה מינימאלית בשנה, כלומר, 
 מרוכזת בקיץ! הכולל את החופשה אינו לב! הסדר זה  מושי סוכות.בו

 . אוניברסיטהכמו לכל עובד אחר ב אלהחופשה זו מנוכה לעובדים 
היות במינוס של עד חמישה ימי חופשה מבלי לנכות עובדים אלה לל תמאפשר האוניברסיטהזו הסיבה, אגב, ש

 שכר.להם אותם מה
 

 

  יצירת קשר      
; 20912 –(מהנדסים) גיל לרנר ; 89145 –(אחיד) אריאלה ברק ; 89913 –(ביוכימאים) חברי הוועד: אלעד לנדאו 

 ; 89152 –(טכנאים והנדסאים) שושי שלום ; 20198 –(אחיד)  סיון חלימי; 89435 –(ביוכימאים) אה נווה ל
 08-9489330 –מזכירת הוועד: מאיה כובאני . 20662/  89991 –יו"ר (מחר) קפת כלב ר


