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 בנימה אישית
 עובדים יקרים,

לעובד על מנת לשמור אתכם מיודעים אודות חודשי דף מידע אנו פותחים ביוזמה חדשה של הפצת 
תמצאו בדף זה מידע שיסייע בידכם לנצל את מלוא זכויותיכם,  שמח אםא הקורה בקמפוס שלנו.

לשאול שאלות שיקדמו אתכם למימוש זכויות אלה ולהציף סוגיות שיכולות לסייע לכולנו לקדם את 
 מעמדנו בקמפוס בפרט ובאוניברסיטה בכלל.

כמו כן, דף מידע זה יסייע לנו לעדכן אתכם בכל ההטבות הזמינות לאותו החודש מתוך תקווה שתנצלו 
 אותן לרווחתכם.

 בברכת קיץ נעים קריר ומהנה,
 רקפת כלב
 יו"ר הוועד

 

 ברכות
  קבלת פרס ההצטיינות הגבוה.  ל,  ע(ציוד בין מחלקתי) גרבר, מנהלת הצב"מ  –ברכות לד"ר אורית גל 

ביוני, באודיטוריום ע"ש הנדלר בבניין מכון טרומן  28טקס חלוקת פרסי ההצטיינות התקיים ביום ראשון 
  מאוד. גיגיתחבקמפוס הר הצופים. האווירה באולם היתה 

תועדה מחלקת הצב"מ מזוית סרט בו עליה ה של אורית בפרס הגבוה ביותר, האוניברסיטה הפיקה תלאור זכיי
ופרופ' עודד שוסיוב מהמכון למדעי הצמח, אור -היו פרופ' אלישע תלבסרט בין המברכים הראיה של אורית, ו
 דיקן המשנה.  -דיקן הפקולטה, ומר דותן זיידל -פרופ' שמוליק וולף 

 כאן. לחצ/ינאום הברכה של יו"ר הוועד, הגב' רקפת כלב ל
 
  ,דים ולגב' גילה שהם מנהלנית הוראה ותלמיברכות לגב' קארן ידלין מנהלת המזכירות לענייני הוראה בפקולטה

 כאן. לחצ/ינאום יו"ר הוועד ל שנות עבודה באוניברסיטה. 25בחוג למלונאות ואיכות הסביבה אשר ציינו השנה 
 

 דכוניםע                    
  במהלך החודש האחרון התקיימו ישיבות סקטוריאליות שיזם ועד העובדים על מנת לתת לכם את

האפשרות להעלות סוגיות שמטרידות אתכם בחיי היום יום בפקולטה. בעקבות ישיבות אלה שם לו ועד 
 העובדים למטרה לקדם נושאים שעלו בצורה רוחבית בכל הסקטורים. 

 שעות לימוד אשר יתקיימו  100ורסים לגמול השתלמות בהיקף של בימים אלה אנו פועלים לקידום ק
בקמפוס לאחר שעות העבודה כך יוכלו העובדים להשלים את לימודיהם לקראת מימוש גמול 

בתם יום העבודה. זאת בנוסף לקורסים שמקיימת מחלקת ההדרכה של האוניברסיטה מדי ההשתלמות 
 שנה בקמפוס שלנו.

  "שהתקיים השנה בקמפוס, ביקשנו ממחלקת ההדרכה לחזור עליו גם בשנה לאור הצלחת קורס "המוח
 הבאה. נקווה כי בקשתנו תענה.

 

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

 
 .'שי לילדי העובדים העולים לכיתות א' או ז 

 :עם המסמכים הבאים 15/79/ חמישילא יאוחר מיום לקבלת ההטבה, יש להגיע למשרדי הועד 
 להביא גם אישור הרשמה מבית הספר. נדרשים העולים לכיתה א'  .צילום תעודת זהות של העובד/ת + ספח -
 
 200 ₪ שלא ניצל בתנאי ו בהצגת קבלהאו הרשמה למרכז נופש, לכל עובד שרשם את ילדיו לקייטנה,  החזר

 עבור כל פעילות אחרת.  את ההטבה השנה 
 

 

 יצירת קשר      

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 ועד עובדי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
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