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   דכוניםע
 

סכסוך עבודה הוכרז בירושלים ע"י יו"ר ומועצת העובדים כנגד הנהלת האוניברסיטה. הנושאים 
ים התייחסות לפרשת המצלמות הנסתרות, פרשת המכרז שיצא בעקבות ללועל הפרק כ יםמדושע

פרשת המצלמות,  תוספות התייעלות למשכורות העובדים, הסדרת תנאי עבודה ומעמד של עובדים 
ארעיים, הפסקת הפגיעה במצבת התקנים של הסגל המנהלי באוניברסיטה, והפסקת הפגיעה בתנאים 

 נלווים למשרות שמאוישות מחדש. 
ר שקמפוס רחובות הוא יחידת מיקוח נפרדת, ומאחר שהבקשה לסיכסוך שהוגשה בירושלים לא מאח

לא נוכל להצטרף לשביתה או לעיצומים עם הקמפוסים בירושלים מאחר שהדבר אינו תואמה איתנו, 
מדובר במהלך חלוצי שנעשה מול הנהלת האוניברסיטה, יש להפיק ממנו לקחים על מנת הואיל ו. חוקי

עתיד לפעול בשיתוף פעולה מלא וסימולטני. יחד עם זאת אנו מביעים את תמיכתנו המלאה שנוכל ב
במועצת העובדים בירושלים, ובמהלכים אותם היא מבצעת מול הנהלת האוניברסיטה מתוך ידיעה כי 

 המאבק צודק וחשוב לכולנו.
 
הוזלה וגיוון של המנוי בימים אלה, קיימנו מפגש עם מנהלת מרכז הנופש על מנת לבחון אפשרויות ל

עמה פעולה הלעובדי הפקולטה. אנו ממתינים לתשובותיה, ומקווים כי נוכל סוף סוף לחדש את שיתוף 
 לתועלת כולנו.

 
 (אחיד) 16/12/15-ב יצאה לדרךהשתלמות הפעימה השלישית והאחרונה של הסקטור המנהלי  

 אנו מאחלים לחברי הסקטור האחיד הנאה מלאה מהקורס.
 
 2016בפברואר  7יפתח ביום ראשון שעות  100קורס "איכות השירות וניהולו" לגמול השתלמות בן ,

א' בקמפוס שלנו. הודעה לכל המשתלמים תישלח כשבוע לפני פתיחת הקורס על כל הפרטים  9בכיתה 
 ד.האחרונים. מי שלא הסדיר הרשמתו, מתבקש לעשות זאת בהקדם אצל מאיה במשרדי הווע

 
לאה נוה  -העובדים החדשים בדירוג הביוכימאים ועובדי המעבדה מתבקשים לגשת לנציגי הועד

ואלעד לנדאו על מנת להצטרף לעמותה של עובדי המעבדה. יש לעשות זאת בהקדם וטפסי ההצטרפות 
 נמצאים אצלם.

 

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

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

ל האוניברסיטה העברית, הר הצופים ש אולם טרומן בקמפוסשהתקיים ב 2015פרידה מהפורשים לשנת טקס 
נפרדנו מפרופ' אביגדור כהנר, פרופ' אלי פיינרמן, גב' מרים ברק, גב' פנינה מושיצקי, ר, דצמבב 27ביום ראשון 

 ., ומר שלמה גולדמןיצחק גרטי, מר דוד רגב, מר גב' פנינה פרליס
 



 : ינוארלילידי חודש  יום הולדת שמח           
 איזביצקי אביטל, אלימלך אושרת, גוטליב יוסף, ידלין קארן, יואבי אורית,                             

 יעקובסון איטה, נוה לאה, פרי אירנה, קול איילת, קרם פנחס, רבינוביץ' צחי,                          
 שרעבי נפתלי.  רוזן וסילי, ריזמן מירב, שטיינר שרה, שלוש שלומית, שמעוני עדנה,                         

 
 עובדים ששמם אינו מוזכר בפינת ימי ההולדת                  

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

  תרבות פעילויות       
 

                   
 הטיול יישלח בשבוע הבאטיול ינואר  מסתרי שפלת יהודה. פירוט על מסלול 

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

 לוח טיולים מעודכן:
 

 
 
 
 
 
 

  
   

 08-9489330 –במשרדי הועד אצל מאיה כובאני לטיולים הרשמה ה
 הקדימו להירשםמשתתפים  30 -מוגבל ל המקומות בכל טיוללידיעתכם, מספר 

 
 

 2015 מפגש לסיכום שנת פעילות
        

  .מפגש חגיגי לסיכום שנת הפעילות של ועד העובדיםתקיים הבר דצמב 13 ראשוןביום                      
    עובדי וגמלאי הפקולטה.קדמה למפגש תערוכת יצירות אומנות של                                  

    במסגרת המפגש הושם דגש על זכויות העובדים בסקטורים השונים, ניתנה סקירה על מבנה חברת                  
                        העובדים בפקולטה, על מסקנות הישיבות הסקטוריאליות והתכנית לשנה הקרובה.                       

                                        
 
 

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדריך (לחצו על המסלול לפרטים) מסלול יום תאריך
 רועי גוזז מסתרי מנזרים בשפלת יהודה שישי 15/1/2016
 גולןדפנה  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 נחל כזיב שבת 18/6/2015



 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'

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

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

 ד. שי ליום הולדת. 
 

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

 חודשים מתאריך הקבלה: 6בהצגת קבלה מקורית בתוקף של 
 

 מנוי לתיאטרון או מנוי לקונצרטא. 
  מיועד לעובדים בלבד -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        
 

 "כותנה" מכירת חורף :מצעים, מגבות ועוד – 4/1/16יום שני 
 "אופטיקנה" מכירת משקפיים – 11/1/16יום שני 
 "סער נעלי נוחות" מכירת נעלי ליידי קומפורט ועוד – 18/1/16יום שני 

 
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


