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המיקרוביולוגים       - בקמפוסהפגנות 
והביוכימאים העובדים במעבדות 

ות מקיימים מאז תחילת יהאוניברסיטא
ינואר צעדים ארגוניים במחאה על סירוב 

(ור"ה) ועד ראשי האוניברסיטאות 
להעניק להם תוספות שכר שנחתמו 

, לאחר 2016במסגרת הסכם המסגרת 
שנים של שחיקת שכר. גם בפקולטה 
הצטרפו עובדי המעבדות לעיצומים וערכו 

הגב' אסתר  אסיפת עובדים בהשתתפות
 , עובדי המעבדות הסתדרות יו"ר,  אדמון

  .הביוכימאיםו המיקרוביולוגים

 בי שקטה ברח נערכה הפגנה בהמשך
במחאה על התנהלות ור"ה  פקולטהה

לאחר ההפגנה החלו להופיע . בנושא
מכרזים של עובדי מעבדה בתקנים של 
מהנדסים ולא בתקנים של עובדי מעבדה 
כתגובה של הנהלת האוניברסיטה 

 למחאות העובדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדים, ירושלים ובשיתוף פעולה של שני ה
ורחובות, הופעל לחץ על הנהלת 
האוניברסיטה לבטל את ההנחיה הגורפת 
על הוצאת מכרזים של עובדי מעבדה 
בתקנים של מהנדסים ולהחזירם לאלתר 

 למתכונת הקודמת. 

הקודמת חזרו למתכונתם הוהמכרזים 
בין מו"מ בהתקדמות ובמקביל החלה גם 

ראשי האוצר, ראשי ההסתדרות וור"ה, 
. אנו מקוים כי ת השכרווגיית תוספבס

 הבעיה תבוא על פתרונה בהקדם.

המענק השני בגובה   - מענק ינואר
שאמור היה להיכנס למשכורת  ₪ 1,000

ינואר נדחה למשכורת פברואר ויועבר 
ההסכמים עם לציבור העובדים עפ"י 

 ההסתדרות בתחילת חודש מרץ.

 - פעימה שלישית ותשלום לפנסיה
התשלום לפנסיה בגין הפעימה השלישית 

עפ"י סיכום  הדירוג האחיד יועבר לגמלאי
ברור שנערך בין אגף כ"א  ומועצת 

 .בירושלים העובדים

 

הטיול יתקיים  23/2/17-ביום חמישי ה
. השנה השנתי של עובדי הפקולטה

נה יערך הטיול בשיתוף פעולה עם לראשו
ועד העובדים. אנו מברכים על יוזמה זו  
ורואים בכך סנונית ראשונה בקידום 
הפעילות התרבותית והחברתית בקרב 
העובדים בקמפוס. על כך תודה גדולה 

 הגב' זהר מרקוביץ'.  המשנה,לדיקנית 

כאן המקום להודות גם לצוות ההפקה, 
טיול זה: החשיבה וההוצאה לפועל של 

 סיון חלימי, גיל לרנר ונעמי מימון.

ועד הגמלאים  יוזמתנופשון לאילת ב
 11/2/2017-9סופ"ש 

 לחצי פנסיון ₪ 1,100 לזוג עלות
  ₪ 50 ליחידנסיעה באוטובוס עלות 

 ₪ 67 ) ליחידבר-חי ,תמנעעלות סיורים(

 נותרו מקומות אחרונים
 

 

שיתוף הפעולה עם קריית התרבות בנס 
הוביל להנחות חסרות תקדים ציונה 

ומחירים נמוכים מאוד להצגות תיאטרון 
ציבור עובדי רווחת למהשורה הראשונה 

ההצגות  .וגמלאי הפקולטה לחקלאות
באולם קריית התרבות בנס מתקיימות 

ציונה. במקום בית קפה נחמד וניתן 
 ה.לבלות בו לפני ההצגה או לאחרי

להצגה "גרין מייל" כרטיסים  הזמנת
 בשעות פעילות משרדי הוועד.

 
     הטבות במועדון הזאפה לחודש ל  

 לחץ על הבאנר 2017פברואר        

 

 

 

 נטיעות ט"ו בשבט
 יתקיימו השנה 

 12/2/17 'ביום א
 12:30בשעה 

 סמוך לשער הרצל
 כולם מוזמנים

 

 

 

 

 

 
 

 

 חדשות בקמפוס ומסביב

  תרבותחדשות 
 מזל טוב  

 :פברוארלילידי 
ישראל אברהם, פניה אינגל, טובה בצון,  

אריאלה ברק, ג'קלין  שירה, -עינב בר
הירש, מורן ליפשיץ, נדב לפלר, זאב 
לזרוביץ', אסף מדאר, רינה מעוז, לוי  

סיבוני, שי פז,   סאסי, גילה סולומון, משה
אלעד פליישר, דורית קלו, אירית קריסטל,  

 שולמית רבינוביץ'

 ; 20912 –(מהנדסים) גיל לרנר ; 89535 –(אחיד) יעל קלרמן ; 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 (ממלאת מקום הלנה) . 20662/  89991 –יו"ר (מחר) רקפת כלב 

 סיון חלימי צילם:    הפגנה שקטה במרכז הקמפוס 

 סיון חלימי ילם:צהמפגינים במשרדי הדיקנט           

 הפקולטה מטיילת 

https://trailer.web-view.net/Show/0XF63ABAC8B0F14EC9BD7943F9DED7230D456636885B84E4ED0D787BD14E4A07A5FC7B75182448CBB4.htm


 אלישבע אברהם –החודש  תגמלאי 

כשבחרתי לראיין את אלישבע ביום השואה 
ידעתי כמה סימלי היום הזה  הבינלאומי, לא

  וכמה מתאים לסיפורה של אלישבע.
אני מציעה לקחת טישיו לפני שאתם מתחילים 
לקרוא כי אני לא הפסקתי לבכות לאורך כל 

 הראיון אך סיימתי אותו מחוייכת ואופטימית.

בטרנסילבניה  22.5.1927-אלישבע נולדה ב
(מחוז בין הונגריה לרומניה ולכן שולטת היטב 

תי השפות). זה אומר שבמאי הקרוב בש
שנה. הרהיטות, הצלילות וחדות  90ימלאו לה 

 המחשבה הפילו אותי מהכסא.

כשפרצה מלחמת העולם השנייה נלקח אביה 
 2למחנה עבודה משם לא שב. אותה ואת 

אחיותיה הצעירות ממנה, סילקו מבית הספר 
והן הוכרחו ללמוד מקצוע. רוב  1943-ב

רו בכלכלת בית או הבנות היהודיות בח
תפירה, אולם אלישבע היצירתית בחרה 

 ללמוד צילום.

 2-לקחו אותה יחד עם אמה ו 1944באמצע 
אחיותיה לגטו ולאחר חודש שולחו משם 
ישירות לאושוויץ בירקנאו. האם והאחות 
הקטנה נשלחו ישירות לתאי הגזים ואלישבע 
ואחותה האמצעית נשלחו לעבוד בקרמטוריום 

. למזלן הרב כמה ימים לאחר בפינוי האפר
שהתחילו לעבוד הפסיקו את עבודת 
הקרמטוריום כי הרוסים התקרבו והגרמנים 
התחילו להשמיד ראיות. אלישבע חלתה 
בטיפוס ובדלקת ראות ובילתה בבית החולים 

כשהסתיימה  45עד מאי  44מדצמבר 
חייה וחיי אחותה הצעירה כך ניצלו המלחמה. 

 ממנה בכמה שנים.

מלחמה הן חזרו לביתן וגרו יחד במעון בתום ה
לאלכסנדר  1949-לבנות. היא נישאה ב

ובכינוי החיבה פילקו, שהיה אז סטודנט 
לרפואה והם התפרנסו מעבודתה במעבדת 

 הצילום של הפקולטה לרפואה.

לא יכלו לצאת מרומניה מכיון  1970עד 
שצ'אוצ'סקו לא איפשר לאקדמאים לעזוב את 

 1969אלישבע בסוף המדינה. למזלה של 
שוחד הרודן ע"י יהדות ארה"ב לאפשר 
ליהודים לצאת, ונוצר חלון הזדמנויות של 

 19ילדיה אז בן  2-כשנה. אלישבע בעלה ו
יצאו את רומניה ועלו ארצה בתחילת  15ובת 

1970. 

הסוכנות הציעה להם מספר מקומות דיור אך 
אלישבע בחרה ברחובות. בעלה התקבל 

ולוג במכון הוטרינרי וכך, לעבודה כחוקר ויר

דרך הכרות עם פרופ' איזי הוד, הגיעה 
והקימה את  1971-אלישבע לפקולטה ב

היחידה לצילום מדעי. היא הכינה את כל 
 האקדמי השקפים והשקופיות לחברי הסגל

וסייעה להם גם בפרסומים הרבים. כך היא 
אומרת " כשיעקוב קטן קיבל את פרס ישראל 

כך גאה בכך שעם חלקי -בחקלאות, הייתי כל
הקטנטן, רק בצילומי העבודות שלו, היה לי 

 חלק בהצלחתו".

 19בנה של אלישבע ג'ורג', היה כבר בן 
כשהם עלו ארצה והיה חייב רק בגיוס חלקי. 
לאחר התלבטות האם להמשיך מהמכינה 
ישירות ללימודים באוניברסיטה או להתגייס 
לשרות מקוצר, הוא החליט על גיוס ושרת 

צה"ל כחובש קרבי. חודש לפני השחרור ב
פרצה מלחמת יום כיפור. ג'ורג' כבר היה אז 
בחופשת שחרור אך מפקדו הישיר קרא לו 

 15והוא מיהר לרפיח ישר לקרבות. בלילה בין 
לאוקטובר חטף הנגמ"ש שלו טיל ישיר  16-ל

 ועלה באש. ג'ורג' לא חזר הביתה.

וזוכרת  1988-אלישבע פרשה מעבודתה ב
ב את מסיבת הפרידה שלה. "יהודית היט

בירק אמרה לי: אוי אלישבע את היית מישהו 
 בפקולטה". 

הגורל ממשיך להכות באלישבע ובעלה נפטר 
שנים לאחר מותו  3. 1994-מהתקף לב ב

מצאה אלישבע זוגיות חדשה עם ד"ר אייזק 
ויקטור שהיה חבר קרוב לאורך כל השנים. 

תו ד"ר ויקטור התאלמן שנה קודם ואש
שהיתה חברה טובה מאד של אלישבע 
ביקשה ממנה על ערש דווי תדאגי לבעלי. 
הדאגה הזאת הובילה את אלישבע לבאר 

, נמשכה שנים רבות והיתה גם 1997-שבע ב
 14היא רוויית תלאות. אלישבע סעדה אותו 

 שנים עד שהאלצהיימר הכריע אותו.

עם  ביתה של אלישבע, אנה, למדה בירושלים
אולפן מוגבר ושבה לרחובות  עלייתם ארצה,

לסיים את לימודיה התיכוניים. בתום התיכון 
התגייסה לנח"ל והיתה כבר בשל"ת בקיבוץ 
(שם הכירה את מי שלימים היה בעלה, 
מתנדב מגרמניה), אולם נפילתו של אחיה זרז 
את שחרורה מהצבא והיא הלכה ללמוד 

יה משחק באוניברסיטת ת"א. בתום לימוד
עבדה כשנתיים ב"הבימה", אך מכיון שהחבר 
שלה (אותו מתנדב מגרמניה) לא קיבל אשרת 
עבודה בישראל, היא הלכה אחרי האהבה, 
נישאה ועברה לגור בגרמניה בבון. שם נולדו 

אליאנה  -ילדיה: הנכדה של אלישבע  2
בן  -ג'ורג'טה (על שם דודה שנהרג) והנכד 

 –משלהם  אלישע. אך לחיים שוב היה כיוון

ביתה של אלישבע חלתה בסרטן שד אלים 
  במיוחד ונפטרה לפני כחמש שנים.

חצי שנה לאחר שנפטרה ביתה נפטרה גם 
 אחותה.

היום נמצאת אלישבע בבית אבות "בית יונה" 
בבאר שבע. מאד מרוצה מהמקום, מלאת 

והטיפול המסור ומאושרת שבחים על הניקיון 
ממגוון הפעילויות הענק. קורסים, סרטים, 
טיולים. היא משתתפת בכולם בהנאה רבה. 
"אני הולכת קצת לאט" היא אומרת "ולכן יש 
לי כסא מתקפל ואני מתיישבת לפעמים 

ללכת קצת  90בטיול". הלוואי על כולנו בגיל 
 לאט.

היום סועדות את אלישבע שתי בנותיו של בן 
ה וילדיהם. "הם גם הנכדים שלי" היא זוג

אומרת. הנכדים הביולגיים של אלישבע 
מגיעים הרבה פעמים בשנה ארצה. אמם 
דאגה שיהיו מחוברים לישראל ושלחה את 
ביתה לאולפן בקיבוץ נען כשסיימה את 
התיכון. הדבר הניב חברים רבים ונסיעות 

אלישבע  –רבות לישראל לפגוש את הסבתא 
ים שלה. היא (אליאנה) ואת המון החבר

תלמידה מצטיינת שמסיימת בשנה זו את 
התואר השני בפסיכולוגיה בבון הכל במילגות 
הצטיינות, והוא (בן) מסיים השנה את התיכון 

 ויבוא גם כן בקיץ לאולפן בנען.

החיבור של אלישבע לפקולטה מתקיים עדיין 
ע"י הקשר החם וההדוק עם צילי סדובסקי 

בע לעבודה במחלקת שהתקבלה ע"י אליש
הצילום, שלצערנו נסגרה לפני כמה שנים. יש 
 מקצועות שנעלמים מן העולם. זה אחד מהם.

אלישבע נתת לי כוח ותובנה עמוקה, שהחיים 
חזקים מכל ושווה לקום כל בוקר עם חיוך 

 ולמצות כל רגע.

 דיווח כללי       
ההרשמה לנופש באילת מסתיימת ביום 

מעודדים בחום את כל . אנו 2/2/17-חמישי ה
 מי שרוצה אך לא הספיק עדיין, להרשם.

אנו מתכוונים להקים סדרת הרצאות 
בתשלום סמלי. אם מישהו מכיר מרצה 

ונושא מעניין אנא הפנו אותם אלי  מבריק
 :  או למייל 8820414-050  לטלפון

miri.benhaim@mail.huji.ac.il 

 בריאות ושמחה. רק
 רשמה: מירי בן חיים

 גמלאון
 הפקולטה לחקלאות, מזון, וסביבה 

 2017פברואר 

 08-9489199 –נתנה ארליך, מירי בן חיים, ישראל גרוס, בתיה וינטרוב, צילי סדובסקי . טל' לפניות  ועד הגמלאים:
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