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אסיפת עובדים לדיווח על שנת פעילות 
 תתקיים במהלך חודש מרץ.  2016

 על מועד האסיפה תצא הודעה נפרדת.

 נשמח לראותכם, נוכחותכם חשובה לנו.

לבקשת ועד העובדים   - חופשת פורים
יכנס לבנק ימי  13/3/2017יום שני 

. עובדים שירצו בכך 2017הבחירה לשנת 
יוכלו לנצל יום זה כיום בחירה מתוך סך 

 .2017ימי הבחירה לשנת 

המענק השני בגובה   - מענק ינואר
צפוי להיכנס במשכורת  ₪ 1,000

הנוכחית. אנא בידקו שהמענק אכן נכנס 
לחשבונכם. מאגף הכספים נמסר כי 
עובדים שלא קיבלו את המענק הראשון 
סביר להניח שלא יקבלו גם את המענק 

למה של המענק הנוכחי שהוא מהווה הש
 הראשון. 

 2017תקציב ועד העובדים לשנת 

ועד העובדים עבר ביקורת כספים של 
הערה ההסתדרות בהצלחה, למעט 

שני סעיפים בהם לא שהתקבלה בנוגע ל
נמצא פרוטוקול מסודר המתעד את 

 (שכיהן בעבר) הסיבה להחלטת הוועד
לנהל את הכספים בבנק באופן בו הוא 

העדר פרוטוקול של אסיפת מנוהל, ו
 העובדים שנערכה בשנה שעברה.

הערות אלה קיבל הוועד פרט לשתי 
מחמאות על ניהול התקציב והמאזן 

 המושלם שהוצג.

אגף ראשות בסמוך לחילופי התפקידים ב
 ,לפני כשלושה חודשים משאבי אנוש,

היתה חריגה בגובה מיסי כי  התגלה
ועד העובדים והוועד שהועברו ל

-בכהוקטן התקציב לאור זאת  .ברחובות
 5,000לפי חישוב של  לשנה ₪ 60,000

לפי בקשת ועד . פחות בכל חודש ₪
על סוכם עם אגף משאבי אנוש העובדים 
בהמשך התכנס הוועד  .כספים אי השבת

ובחן אפשרויות לשינוי התקציב באופן 
כזה שכלל ציבור העובדים לא ייפגע 

 בתקציב. הפתאומימהקיצוץ 

 

להמשיך עם לא ניתן  , בשל כך, לצערנו
  .הסבסודים שניתנו בעבר

לעומת זאת פועל הוועד ללא לאות על 
מנת לארגן פעילויות מוזלות בתחומי 
התרבות כגון שיתוף הפעולה עם קריית 

 התרבות בנס ציונה.

הוועד ינסה להמשיך במגמה זו על מנת 
לאפשר לציבור העובדים והגמלאים 

מתרבות שווה לכל כיס, הצגות,  תליהנו
 מופעים וקונצרטים.

בתקציב פנה הוועד בנוסף לשינויים שחלו 
לברר כיצד בבקשה לאגף משאבי אנוש 

של  מחושב סל תשלומי הרווחה
האוניברסיטה המועבר לוועד עבור כל 
עובד וגמלאי וזאת כדי לוודא שכל הליך 
ההעברה מתבצע באופן מחושב ולא 

 שרירותי.

 , ולכן הגופים בירור הנושא חשוב לשני
בסבלנות לקבלת התשובה מאגף  נמתין

 משאבי אנוש בנושא. 

 חדשות תרבות

ועד העובדים ביקש מהיכל התרבות בנס 
ציונה לשריין כרטיסים למופע של ווקה 
פיפל עבור העובדים שלנו. אנו מניחים כי 
מס. הכרטיסים יהיה מוגבל. כשנקבל על 
כך הודעה, נפרסם זאת לכולכם. בכל 
מקרה, מי שמעוניין לשריין לעצמו 
כרטיסים מראש, מוזמן לעשות זאת 

במידה ויהיו  במזכירות הוועד בהקדם.
הרבה מתעניינים מראש, יתכן ונוכל לתת 

 מענה לכולם. 

 הפקולטה מטיילת

עבר  הטיול השנתי של עובדי הפקולטה◄
שוב תודה גדולה בשם בהצלחה גדולה. 

הגב' זהר  המשנה,לדיקנית כל העובדים 
יון חלימי, גיל לרנר ונעמי ס ,'מרקוביץ

להוצאת  מימון אשר יזמו, חשבו ופעלו
 הטיול לאור.

, שלקחו מקרב העובדים המשתתפים◄
חלק בנופשון לאילת שארגן ועד 

האירוח במלון נהנו מאוד,  הגמלאים,

אסטרל פאלמה היה נעים, הסיורים בחי 
מרתקים, בכוונת ועד בר ובתמנע 

הגמלאים להוציא סיור העובדים ו
 לירושלים במהלך חודש מאי.

 – איםלשל הגמ רווחה לפסחהמענק 
קריטריונים לקבלת המענק ניתן למצוא 

יטריונים במשרדי הוועד אצל הלנה. הקר
 . חשוב לבדוק!לטובההשתנו מעט 

 7/3/2017מועד אחרון להגשת הבקשות 

 יום הסגל

השנה לראשונה חגגה האוניברסיטה 
יום הסגל במקום יום האישה  העברית את

 / יום האם. יום המשפחה / העובדת

יום הסגל אירח את כלל העובדים 
קדמיים באולם מקסיקו המנהליים והא

החכמנו בנושאי מגדר עם  בהר הצופים.
עם  וצחקנו עד דמעותפרופ' תמר זילבר 

 .יטל שוורץאורנה בנאי ול

 תודה גדולה למארגני היום.

 ברכות ואיחולים

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 חדשות בקמפוס ומסביב

 מזל טוב  
 :מרץחודש  לילידי

 

אבסקר יוסף, איטן שוש,  
ברק ורד, ביקלס גיל,  

גולדנר סיגל, גפן פרידה,  
דרור רחל, טראיטילוביץ'  

יפים, לוי מרי, מתן  
עופרה, נרדים גד,  

פייגלסון גניה,פינקל רותי,  
שטראוס כרמית, שניידר  

גב זהבית, שכט  קני, ר
 שולמית, אגור נעמי.

    

 ; 20912 –(מהנדסים) גיל לרנר ; 89535 –(אחיד) יעל קלרמן ; 89913 –(ביוכימאים) חברי הוועד: אלעד לנדאו 
 ; 89152 –(טכנאים והנדסאים) שושי שלום ; 20198 –(אחיד)  חלימיסיון ; 89435 –(ביוכימאים) אה נווה ל

 08-9489330 –מזכירת הוועד: מאיה כובאני (ממלאת מקום הלנה) . 20662/  89991 –יו"ר (מחר) רקפת כלב 

 החודש:מכירות 

  .מכירת בגדי ספורט – 1/3
  מכירת משלוחי מנות, מרכז  – 8/3

  .לקשיש נ"צ         
 .יניב כותנה – 15/3
 ""נעלי נוחות – 22/3

 



 שאול זמבל –גמלאי החודש 

היתה  20.8.1944-בלידתו של שאול   
"פצצה". טוב... לידתו של כל אחד מאיתנו היא 
"פצצה", אבל במקרה של שאול זו באמת 
היתה לידה במרתף באמצע הפצצת הרוסים 

 על מולדובה.

גדל שאול בעיר רומן במולדובה  6עד גיל 
החליטה ממשלת רומניה  1950-(רומניה). ב

לעשות טרנספר (מילה קשה אבל היתה 
ם מתמיד) כדי לא לאפשר יצירת נהוגה בעול

קבוצות אתניות גדולות. משפחתו של שאול 
טרונספרה למחוז וולכיה (שבירתו בוקרשט) 
לעיר סמוכה בשם פלוישט. את לימודי ביה"ס 

 היסודי והתיכון עשה שם. 

כשצעירים ברומניה סיימו את בחינות הבגרות 
שלהם, עמדו בפניהם שתי אפשרויות ללכת 

רסיטה. שאול עשה כל מאמץ לצבא או לאוניב
ללכת לאוניברסיטה ולאחר מבחנים קשים 
ביותר התקבל להנדסה כימית בפוליטכניקום 
של בוקרשט (מקביל לטכניון שלנו) במילגה 

 מלאה שכללה גם מגורים ואוכל.

 –שאול התגורר במעונות הסטודנטים הזרים 
אבל  –למרות שהיה, כידוע, רומני מלידה 

משימתו היתה להיות חונך לסטודנט זר, בחור 
שהגיע ללימודים מגוואנטנאמו שבקובה. 

 – 1964-באמצע שנת הלימודים השניה 
הודיעו להם שקיבלנו אשרה לעלות לישראל 

-(יהודים עשירים מקנדה קנו את חרותם ב
לכל ראש). לפי החוק הרומני היה  6,000$

 שאול חייב להשיב את כל כספי המילגה
שקיבל. כמובן שלא היה לו גרוש ומשפחתו לא 
היתה בעלת יכולת כספית, אז הוא ניצל 
פירצה בתקנון, עשה קצת ברדק ויצר מצב 
שהאוניברסיטה היא זו שגירשה אותו 

 משעריה.

, נשלחו ע"י הסוכנות 64-כשעלו ארצה ב
לקריית מלאכי. כשהגיעו לשם מצאו דירה 

וץ כדי עדיין בבניה ושאול החליט ללכת לקיב
להקל על המשפחה. בדרך חזרה לת"א, 
משפחתו חזרה באותה מונית אך שאול, בגלל 
הצפיפות, חזר באוטובוס. תארו לעצמכם 
בצומת קסטינה יורד באמצע הקיץ, בחור 

 3צעיר ובהיר לבוש בחליפה מלאה בת 
חלקים, מעיל גשם שמוט על ידו וכובע קסקט 
על הראש. את המבטים התמהים, על העב"ם 

עומד מולם, של התושבים המקומיים, לא ש
 ישכח שאול לעולם.

שאול הגיע לקיבוץ רוחמה לקליטת עליה. 
חודשים של עבודת  8החוויה הכי קשה בחייו. 

-פרך, לימוד שפה חדשה שהיתה מוזרה כל
כך, התנשאות של בני הקיבוץ על העולים 

החדשים עם המינהגים האירופאיים שלהם. 
 עוד נפשו בו. בקיצור הוא ברח משם כל

מכיון שלמד בפוליטכניקום בבוקרשט שנה 
אחת ועוד קצת, ניסה והתקבל לטכניון 
להמשך לימודים. "שיעור ראשון אני בכיתה 
ולא מבין מילה אחת" מספר שאול. לימים 
הבין שלמה שלימדו אותו באולפן לא היה שום 
קשר לשפה המדוברת ברחוב ובטח לא לזו 

ערו, מכיון שלא של המוסדות האקדמיים. לצ
הבין עברית ומכאן לא את ההרצאות, לא עבר 
את הבחינות ולא יכול היה להמשיך בלימודים. 
זה כנראה מה שקשר את גורלו לפקולטה. 
"חיפשתי דרך להתפרנס: עבדתי חודשיים 
ביקב בראשון, חפרתי תעלות עבור משרד 
התקשורת בין גדרה לאשדוד ויחד עם זאת 

לאקדמאים". מספר נרשמתי בלשכת העבודה 
 1965-שאול. למזלו שלחו אותו יום אחד ב

לפקולטה למשרת לבורנט. שלא תחשבו 
שהמסלול היה קל. הוא עבר מיעקובי שבדיוק 
קיבל ביום הקודם את משה הוברמן, לרפי 
גורן שלא היה לו מקום, לבונדי שקיבל בדיוק 
את עפרה ינאי (קדר) וכך נחת בסופו של דבר 

שם חיים תגרי שרק חזר אצל בחור צעיר ב
מפוסט דוקטורט. "ביום הראשון לעבודתי 
שברתי מכשיר יקר ערך והייתי בטוח שזהו... 
סיימתי את הקריירה שעוד לא התחילה. אבל 
תגרי אמר לי: "אין דבר... זה רעבע געלט" 
(בתרגום חופשי "שכר לימוד") וכך נשארתי 

 איתו עד יציאתו לגמלאות.

לעבוד פרצה שנתיים אחרי שהתחלתי 
מלחמת ששת הימים. מכל הפקולטה 
שהייתה מגוייסת נשארנו רק דיוויד סקלן ז"ל 
ואני לשמור על הקמפוס. הרגשתי נורא 
והתחננתי שיגייסו אותי וכך בעזרת 
התערבותם של רבים במחלקה שהיו קצינים 
גבוהים ומשמעותיים בצנחנים, גוייסתי 

לשריון ושרתתי שרות מלא.  67באוגוסט 
תיים הכרתי את אשתי יהודית וביקשתי בינ

מתגרי בכדי לשמור על המשרה לגייס אותה 
לעבודה איתו. יהודית עבדה עם תגרי עד 
שהשתחררתי וכשחזרתי למשרתי עברה 
לעבוד עם עפרה עוד תקופה ואז עברה 

 לאוניברסיטת ת"א". כך מספר לי שאול.

 180מלחמת יום כיפור, שבה היה מגוייס מעל 
בעצם את לימודיו האקדמיים.  יום, אפשרה

המדינה נתנה שנת לימודים לכל מי ששרת 
שנים את  4-יום וכך סיים שאול ב 180מעל 

התואר הראשון ומשם ישירות לתואר השני 
שאותו סיים בהצטיינות יתרה. כל זאת 
התאפשר בזכות חיים תגרי שעמד מאחוריו, 
איפשר לו להמשיך לעבוד ולהתפרנס בדיוק 

אורך כל התקופה. כשרצה אותו הדבר ל
להמשיך לדוקטורט שכנע אותו בונדי לוותר 
על הלימודים כי לא ראה בהם כל צורך. לימים 

הבין שאול שההחלטה היתה שגויה אבל כבר 
 היה מאוחר מידי.

"יהודית ואני נישאנו בחודש האחרון לשרותי 
הצבאי ומאז אנו יחד" מספר שאול. הנישואים 

 –ילדים: עופר  3המאושרים האלה הניבו 
 –ילדים בן ובת, אהוד  2מהנדס כימיה עם 

ילדים בן  2מהנדס מחשבים ואלקטרוניקה עם 
שמסיימת השנה דוקטורט  –ובת והגר 

ברפואה בטכניון עם בת ובן שנולד לפני כמה 
נכדים, כן ירבו, נפלאים  6ימים "מזל טוב". 

 שממלאים שמחה ואור את חייו.

שרות לציבור לאורך כל השנים עסק שאול ב
בהתנדבות: בזמן עבודתו היה פעיל בועד 
העובדים ואפילו היה נציג הפקולטה בקרן 
התגמולים של האוניברסיטה. לאחר שפרש 
הוא עדיין פעיל בועד הגמלאים בנוסף 

שם בחן  –להתנדבותו ב"ישראל יפה" 
מפעלים העומדים בקריטריונים של הארגון 
 ביחסם לעובדים, לסביבה ולאוכלוסיות

 מוחלשות.

למרות שחלק מהכתבה היא בגוף ראשון, אך 
נכתבה ע"י מירי בן חיים, מן הראוי לסיים את 
העשייה המופלאה הזאת של שאול, בברכות 
חמות לבריאות טובה ואריכות ימים, ושנמשיך 
להנות מתרומתך הפוריה לציבור האישי שלנו 

 בפקולטה בפרט ולציבור הישראלי ככלל.

 דיווח כללי             
-הטיול לאילת היה הצלחה גדולה. ביקרנו בחי

בר ובמכרות תמנע, ערכנו סדר ט"ו בשבט 
ונהנינו ממלון מצויין, אוכל טוב, מנוחה והכי 

 חשוב חברה נהדרת.

הטיול הבא שלנו הוא לירושלים במאי. מומלץ. 
 בחודש הבא נפרסם את התוכנית.

אנו עובדים במרץ על הקמת סדרת ההרצאות 
לום סמלי. אם מישהו מכיר מרצה מבריק בתש

ונושא מעניין אנא העבירו אלי שם נושא ודרך 
התקשרות (מס' טלפון ו/או כתובת מייל של 

או  8820414-050המרצה) לטלפון שלי: 
 miri.benhaim@mail.huji.ac.ilלמייל 

 רק בריאות ושמחה.
 רשמה: מירי בן חיים
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