
 

 עובדים יקרים,

הפקת תחילת אנו מציינים שנה להיום 
 הוא מהווה. אנו מקוים כי המידעון שלנו 

בעזרתו אתם שימושי לוח  עבורכם
 מתעדכנים אודות הקורה בקמפוס.

 בפנסיותמו"מ על חריגות 

עם  פנסיותהמשא ומתן על החריגות ב
שני הנושאים  משרד האוצר תקוע.

הם תוספת יוקר ב'  על הפרק שעומדים 
 שנים עודפות.  והסכם

יו"ר מועצת העובדים ורדית ארז, מייצגת 
כלל ציבור העובדים והגמלאים את 

במו"מ, ומעדכנת את יו"ר ועד עובדי 
בכל  ,, רקפת כלבהפקולטה לחקלאות

 שלבי התקדמות המשא ומתן. 

משרד  בשל חילוקי הדעות שעלו מול
בנוגע  האוצר במו"מ עם הסגל האקדמי

הסכמי השכר שלהם, נתקע המו"מ גם ל
עם ראשי הסגל המנהלי ונציגי מועצת 

 העובדים. 

להתחדש  בימים הקרובים צפויים
המגעים עם נציגי האוצר בתקווה 

 לבשורות טובות.

 ולטהסכסוך עבודה בפק

בשבוע האחרון נכח יו"ר ועד עובדי מכון 
וולקני בפקולטה ועדכן את ציבור 
העובדים שנכח במקום אודות המתרחש 

בעוד משרד החקלאות עמל על במכון. 
העברת מכון הוצאה לפועל של תכניתו ל

וולקני ממקומו לצפון הארץ ופגיעה בעתיד 
המחקר החקלאי כמו גם בשיתופי 
הפעולה עם הפקולטה לחקלאות ומכון 
 ויצמן, שוקד ועד עובדי הפקולטה 

על בניית מערך הגנה אל מול לחקלאות 
, ולאחר שאושר הצפוי להגיע. בימים אלה

במרחב רחובות סכסוך העבודה מול 
, בו ניתנה לוועד ראשי האוניברסיטה

העובדים תמיכה מלאה של כל המוסדות 
גם במרכז סכסוך האושר בעיר רחובות, 

ההסתדרות, מה שנותן תמיכה מלאה גם 
של ראשי ההסתדרות הארצית. בבסיס 

 דורשת הנהגת העובדים  הסכסוך,
הליך כל הנוגע לבשקיפות ושיתוף פעולה 

ההחלטות אודות עתידה של קבלת 
ה על הדעת שהנהלת לא יעלהפקולטה. 

האוניברסיטה תקיים דיונים בדלתיים 
סגורות, תתכחש לקיומם, תצא בהצהרות 
שאינן תואמות את הקורה במציאות 
כאשר לכל ההתנהלות הזו יש השלכות 
הרות גורל על עתידן של משפחות שלמות 
הן מהסגל המנהלי, הן מהסגל האקדמי 

וכלל החיים של שלא לדבר על סטודנטים 
 . עיר רחובותתושבי ה

מן הראוי שנציגות העובדים תהיה 
שותפה למהלכים, לחשיבה ואף למציאת 

הכלל תילקח  הפתרונות על מנת שטובת
אוניברסיטה. בחשבון ולא רק טובת ה

העובדים בפקולטה ברחובות לקחו חלק 
 שילמונדרשו וכאשר  בהבראת הארגון

 ,עתה. מבלי להניד עפעף ממשכורתם
על כף המאזניים  כשגורל הפקולטה עומד

הנהלת האוניברסיטה לנכון  תלא מוצא
לבוא לקמפוס רחובות ולהסביר לכלל 

את עמדתה לנוכח ציבור העובדים 
וההצהרות המופצים לכל  רסומיםהפ

 עבר?

עתה, לאחר שאושר הסכסוך במרכז 
ההסתדרות בת"א, רשאית הנהגת 

למחות על  בפקולטה לחקלאות העובדים
ללא עיכובים התנהלות האוניברסיטה 

ובכל דרך שתמצא לנכון החל בעיצומים 
וכלה בשביתה. כל זאת תוך הפעלת 
שיקולי דעת מושכלים. אנו מאוד מקוים 
שלא נזדקק לכך יחד עם זאת לא נהסס 

 לפעול בכל עת שנידרש לכך.

 

 

 

 

 

חודש יוני היה עמוס במיוחד השנה, 
 באירועים חגיגיים:

השנתי של  טקסהביוני נערך  6ב  ◄
, ברחבת הדשא חלוקת התארים

 המרכזית. 

ביוני נערך טקס העובד המצטיין  19ב  ◄
באוניברסיטה העברית. השנה לצערנו, 
לא הוגשו לוועדה מועמדים מהפקולטה 
לחקלאות ולכן לא לקחנו חלק פעיל 
בטקס. יש לשקול זאת לקראת השנה 
הבאה ולפרגן לעובדים ראויים בהמלצה 

 לפרס הצטיינות.

של יוני נערך כנס בוגרים ב 23ב  ◄
 400בו נכחו מעל הפקולטה לחקלאות 

בוגרים ובוגרות. הרצאת האורח בכנס 
 יניתנה ע"י ד"ר יובל נח הררי מחבר רב

 -ו המכר "תקציר תולדות האנושות"
 ."ההיסטוריה של המחר"

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 הודעה חשובה

מכל הדירוגים (מח"ר העובדים  לכל
אחיד, מהנדסים, ביוכימאים, הנדסאים 
וטכנאים) אשר מעוניינים להצטרף לשתי 

און" ו"העמותה לקידום -העמותות "שחר
  מקצועי", ניתן לעשות זאת בנוסף

כחלק  ןלעמותות שאתם שייכים אליה
מבלי  וזאת  מהדירוג המקצועי שלכם,

החברות בעמותות לפגוע בזכויותיכם. 
לשנה,  ₪ 700מדת על סך של אלה עו

 ונגבית אחת לשנה בחודש אוקטובר
. ניתן לפרוש מתלוש המשכורת שלכם

לפני  מהעמותות הללו רק בהודעה מראש
ההרשמה אפשרית דרך  .חודש אוקטובר

עד לסוף  מאיה כובאני במזכירות הוועד
  .2016יולי חודש 

 (לא מיועד לגמלאים)

 

 זיידל לדותן תנחומים

 לדיקן שולח הפקולטה עובדי ציבור
 על תנחומים, זיידל דותן, המשנה

 קיבוץ בן, ל"ז זיידל יוסי אביו מות
 .המשפחה בצער ומשתתף, יגור

 2016י יול מידעון ועד העובדים     

 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
  

 חדשות בקמפוס ומסביב



 פסטיבל קיץ משפחתי
 עובדי וגמלאי הפקולטהלכל ציבור 

ברחבת הדשא  16:00-20:00בין השעות  28/7/16ביום חמישי 
סדנאות  הפסטיבל כולל  המרכזית של הקמפוס, מול המנזה.

מופע אינטראקטיבי  ,יצירה, פינת חי, ג'ימבורי, מתנפחים
  המשלב חיות אמיתיות.

קפה האירוע כולל כיבוד קל לכל משתתף: טרופית, פיצה או נקניקיה או 
 ומאפה במנזה.

 השימוש במתקנים אינו מוגבל וכפוף לצמידים שיחולקו מראש.

 10כרטיסים בעלות  5כל עובד פקולטה, מהסגל המנהלי או האקדמי זכאי ל 
 .₪ 20. כל כרטיס נוסף חדאכל  ₪

 ביולי במשרדי הוועד  14הרשמה  עד ה
9489330-08 

 

 

 

 

 

 

    

 חודש יולי ברכות לילידי    
 , בלגה דרורה, בורוכוב רגינה       

 בנסל אלעד, גדסי ישי,       
         גורודסקי שמואל, גפני אביבה,     

 ויגודה נעה, זיידל דותן,    
      פאיט תניה,-מזור סבטה, משי       

 סבסטיאן כריס, סופר יריב,       
 פקץ' שרה, רון איריס     

 

  בקמפוסתרבות חדשות 

 זאפהמועדון 
 מבצעים מיוחדים לעובדי הפקולטה

 הפקולטה   :שם משתמש
 לחקלאותסיסמה: 

 קישורית להזמנות:
https://www.zappa-

club.co.il/#_at=0.4.1742206,
0.216677887.xzwwddajzsdcc

ppu8d 

  לימודי חוץ 
 לימודי העשרה לשנת תשע"ז 

  ההרשמה החלה
 אופירה אמין – 9489990-08

 וגמלאיהנחה לעובדי  25%
ות זוגם בני/ו האוניברסיטה העברית

 ) 30וילדיהם (עד גיל 
 1.11.16 -עד ל 

 :2016-17לידיעון  יתקישור

http://hutz.agri.huji.ac.il/enr
iching_programs.php 
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