
 
 

      6201 פברואר –דף מידע לעובד           
   

 בפברואר 20 -לאחר הגשם, השלג והקור.. אנחנו נערכים לקראת טיול שבת ב
 

 ברחבי השפלה עם התנ"ך ביד     
 מצורף למיילמסלול הטיול פירוט 

 חל למזג אויר נעיםרק ניי   
      

 . ₪ 50ללא עלות לעובדי הסגל המנהלי ובני זוגם, לכל מצטרף נוסף  תזכורת:                   
 

 לוח טיולים מעודכן:              

 
 9489330-08 –ההרשמה לטיולים במשרדי הועד אצל מאיה כובאני         

 
 

   דכוניםע
 
 יו"ר ומועצת העובדים כנגד הנהלת האוניברסיטהורדית ארז הוכרז בירושלים ע"י שעבודה הסכסוך 

בשם זה חתומה יו"ר מועצת העובדים הסכם לכולכם במייל. על  וההסכם הועברעיקרי  בא לסיומו.
 .השבוע תנו על ההסכם הזההקמפוסים בירושלים, וגם אנחנו נצרף את חתימ

 
 עובדים שלא קיבלו אתבמשכורת האחרונה הועבר לעובדים ₪ 1,000בגובה המענק החד פעמי . 

חלקיות ב תלויהמענק גובה שימו לב כי  על מנת לבדוק מדוע. רקפת כלבלפנות להמענק מתבקשים 
  , ומתן המענק תלוי בגורמים שונים שקשורים לתנאי ההעסקה שלכם.משרהה
 
 למנויים חדשים ולמחדשים מנוי קיים,  חודש מנוי נוסף חינםיוצא בהטבות לעובדים : מרכז הנופש
 89114נימי: פ טלפוןמרכז הנופש למי שמעוניין,  . ₪ 1,000מפגשי אימון אישי בעלות של  10

 
 7יפתח ביום ראשון שאמור היה להשעות  100קורס "איכות השירות וניהולו" לגמול השתלמות בן 

 ₪ 1,600 -יותר  גבוהה בעלותיפתח יידחה בשבועיים, ושלנו,  א' בקמפוס 9, בכיתה 2016בפברואר 
ביטלו את הרשמתם מספר משתלמים ולכן לא הצלחנו לקראת פתיחת הקורס  .רשמיםבשל מיעוט נ

לקיים את הסכימה מכללת הישגים בשל המצב הזה,  להגיע למס' המינימום הנדרש לקיום הקורס.
 אבל בעלות גבוהה יותר. בפורום המצומצם שנוצר הקורס 

 הודעת דוא"ל תישלח לכל הנרשמים על מנת לוודא הסכמתם לעלות זו. 
 לא הסדיר הרשמתו, מתבקש לעשות זאת בהקדם אצל מאיה במשרדי הוועד.עדיין מי ש

 
 
 

 : פברוארלילידי חודש  יום הולדת שמח            
אינגל, טובה בצון, ענב בר שירה, אריאלה ברק, ג'קלין הירש, ישראל אברהם, פניה                       

מורן ליפשיץ, נדב לפלר, זאב לזרוביץ', אסף מדאר, רינה מעוז, סאסי לוי, גילה סלומון, משה סיבוני, 
 . שי פז, אלעד פליישר, דורית קלו, אירית קריסטל, שולמית רבינוביץ'

 
 ינת ימי ההולדת עובדים ששמם אינו מוזכר בפ                 

 על מנת לעדכן את הרשימות שלנו 9489330-08מוזמנים לפנות למאיה בטל.                      
 

 

 מדריך מסלול  יום תאריך
 דפנה גולן עם התנ"ך ביד בתילי השפלה שבת 20/2/2016
 דפנה גולן פריחה בעין כרם שבת 19/3/2016
 רועי גוזז למערב עמק יזרעאל שישי 15/4/2016
 דפנה גולן יער הקדושים בהרי יהודה שישי 6/5/2016

 רועי גוזז כזיב נחל שבת 18/6/2015

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

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



  טו בשבט הגיע, חג לאילנות                  
 

פירות יבשים והרצאה קצרה השנה נערכו נטיעות טו בשבט בחזית המנזה, לאחר התכנסות וכיבוד של 
ומעניינת של ד"ר יצחק בירן.    תודות לשמוליק גורודצקי, לדיקנט ולוועד העובדים.  שי טו בשבט מחכה 

 לכולכם אצל מאיה במשרדי הוועד.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 לשנת לעובדים וגמלאים הטבות מוועד העובדים     
 
 

 להלן האירועים שבגינם זכאים העובדים והגמלאים לקבל שי מוועד העובדים:
 חודשים מתאריך האירוע  6ב' מוגבל עד -מימוש ההטבות עבור סעיפים א'

 
 א. נישואין, לידה, בת/בר מצווה, בהצגת מסמך רלוונטי.

 ב. שי למתגייסים לשרות חובה בצה"ל / שנת שירות, בהצגת צו גיוס.
 ג. שי לילדי העובדים העולים לכתה א' ולכיתה ז', פרסום בחודש יוני.

 ת. ד. שי ליום הולד
 

 להלן הקטגוריות השונות בהן ניתן לקבל סיבסוד:
לשנה  ₪ 300ניתן לנצל יותר מקטגוריה אחת ולא את אותו סעיף פעמיים בסכום כולל של עד 

 חודשים מתאריך הקבלה: 6בהצגת קבלה מקורית בתוקף של 
 

 מנוי לתיאטרון או מנוי לקונצרטא. 
  לעובדים בלבדמיועד  -קורסים לימודיים עם זיקה לעבודה ב. 
 אותה משלם העובד לאחר היתרה בלבד קורסים הממומנים ע"י קרן ידע יינתן החזר על ל    
 ההחזר    
 חוגי העשרה שנתייםג. 
 קייטנות לילדיםד. 
 מנוי למרכז נופשה. 
 מוסדות להשכלה גבוההסמינר לאילת לו. 

 
 מכירות החודש        

 
 מכירת נעלי ליידי קומפורט ועוד – 10/2/16 רביעייום 

 
אין לראות בפרסום זה משום המלצה של וועד העובדים לרכוש שירות זה 

 
 יצירת קשרל

 
 
 

; 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


