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 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
  

 

 
 עובדים יקרים,

החודש האחרון בשנה האזרחית נפתח 
בגשם שוטף, סופות רעמים וברקים 
ורוחות. כולנו תקווה כי הסימן לברכה 

בעקביות  שמביא איתו הגשם יישאר
במהלך כל עונת החורף הבאה עלינו 

 לטובה.

הגדול הסתיים בסוף  גל הפרישות
האוניברסיטה קיימה אירוע חגיגי החודש. 

לכל ציבור הפורשים שהיה השנה גדול 
דרך ת נאחל בהזדמנות זא במיוחד.

 :צלחה לגמלאים החדשים

גילה לבון, אקרמן אסתר, אירנה פרי, 
בתיה וינטרוב, משה סיבוני, רבקה קמיל, 

שבע עבודי, זיוה נח, נעמי פז, רינה –בת 
מעוז, עודד גבעוני, צביה דגן, רות תמיר, 
שרה פקץ', עדנה שמעוני, רות ראובן, 
ירדנה סער, צילה אביעד, אביבה גפני, 
רחל דרור, רינה בייר, מאיר ישראל, 

איטה  ,אריאלה ברק, נעמי גביש
 ., נעמי משולםיעקובסון

   

 

ם סיורישל  חדשפורמט ב צאהשנה נ
מקצועיים בשעות אחה"צ והערב. 
במסגרת סיורים מקצועיים אלה, נבקר 

בנושא  טיוליםבמחלבות, יקבים ובתי בד, 
מהרפת ועד המחלבה, מהכרם אל היקב 

 והמסיק, בית הבד והשמן שאנו צורכים.

 

 

נציגי וועד העובדים פועלים במרץ 
למציאת שיתופי פעולה עם גופים שונים 
על מנת ליצור סל הטבות ייחודי לעובדי 
הפקולטה ובני משפחותיהם. אנו מקווים 

אודות  כי נוכל לעדכנכם במידעון הבא
  התקדמותנו בנושא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
במסגרת בחינת הפעילויות ושיתופי 

ה לשנה הקרובה,  נערכה פגישה הפעול
מר  עם מנהל קריית התרבות בנס ציונה

אלכס פיאלקו ומנהלת השיווק הגב' שרי 
במהלך הישיבה נבחנה האפשרות נון. -בן

לסיבסוד כרטיסים להצגות ומופעים 
לעובדי הפקולטה באופן אישי ואירועים 
סגורים למחלקות בפקולטה או לקבוצות 

עו לציבור יוצמצומצמות. בשלב ראשון 
דרך  העובדים מופעים במחירים מיוחדים

 אתר הוועד או במזכירות הוועד.
 מוזמנים לבדוק ולהתעדכן.כולכם 

 

 
בדי הפקולטה לחקלאות קהילת עו

העובדים של  משתתפת בצערם
 והגמלאים:

ריטה , במות אימה ז"ל. שולה בלום
 דודו רגב,, במות אביה ז"ל. דומבור

במות אישתו, עליזה רגב ז"ל גמלאית של 
ולטה הפקולטה שעבדה שנים רבות בפק

, במות אימה רחלי ענברי ובמרכז הנופש.
 , במות אימה ז"ל. שרה פקץ' ז"ל.

לוי סאסי,  במות אימו ז"ל.רפאל חיים, 
, במות דר' משה סיבוני "ל.במות אחותו ז

      אחותו ז"ל.                                     

 מי יתן ולא תדעו עוד צער       

 חדשות בקמפוס ומסביב

 תרבות חדשות 
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