
 
 

    2015 אוגוסט –דף מידע לעובד         
 

 

 ברכות
 
 שבוע ב שהתקיימועיון הימי והשתתפו ב שלנו, איחולי הצלחה לעובדים החדשים שנקלטו בפקולטה -
 ., להיכרות עם הגורמים המנהליים העקרים באוניברסיטה העבריתירושליםשעבר ב  
 
 מפגש היכרות עם קמפוס הפקולטה לחקלאות, כפי שאנו מקיימים בכל שנה עם העובדים החדשים  -

 יתקיים השנה לאחר החגים ועל כך תצא הודעה נפרדת.   
 

 תמר אבישאול, חנוך אטקין, אירינה בורמן,  ברכות לימי ההולדת של ילידי חודש אוגוסט: -                   
 יוליוס בן ארי, מרגריטה דומבור, עדנה דקס, חמדת וולף פולק, אבי טימור, רינה בייר,                      
  זיו שומרוני ורות תמיר.עדי סבג, אירה סליבנוב, נעמי פז, דוד רגב, אנדרי יאנק, גיל לרנר,                      
 
 

 דכוניםע                    
 09:00-13:00, בין השעות במשרדי הועד 6-10/9/2015תאריכים חלוקת השי לראש השנה תתקיים בין ה  -          
 לשי שיחולק בראש השנה יקבלו העובדים מהוועד יומן שבועילתשומת לבכם, בנוסף                                          

                    
 ככל הנראה,  ד.דירוג האחילפעימה שלישית בימים אלה אנו פועלים לקראת פתיחתו של קורס   - 

  הקורס ייפתח בתחילת חודש נובמבר.    
 

 לאחר שעות שעות לדירוג המח"ר שיתקיימו  100שני קורסים בני  אוקטובר צפויים להיפתח במהלך    
 העבודה.    

  
 בימים אלה את  אלעד לנדאו ולאה נווה, בוחניםיוכימאים והמיקרוביולוגים בקמפוס שלנו, נציגי הב  - 

  הביוכימאים מול הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים, וישמחו לסייע לציבור סוגיית גמולי ההשתלמות     
  בנושא זה.    

 
  ועד בכלל 23/8-31/8בין התאריכים החופשה המרוכזת השנה תחול 

 בספטמבר הוא יום בחירה אחדלהזכירכם, ה
 

 
 הטבות למימוש       

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

 לשנה בהצגת קבלה (מקורית בתוקף של שישה חודשים) ₪ 200בסכום כולל של עד  סבסודעדיין ניתן לקבל 
 בקטגוריות השונות:

 . מנוי תיאטרון / קונצרטים1
 עם זיכה לעבודה. קורסים לימודיים 2
 . חוגי העשרה שנתיים3
 . קייטנות לילדים4
 . מנוי למרכז נופש5
 

 מהם  . עד להוצאת דף מידע זה לא התקבלצעים לחופשה המרוכזתמומלץ לפנות למרכז הנופש על מנת לקבל מידע על מב* 
  מידע לפירסום.   
 

 

 יצירת קשר      

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


