
 
 

    2015 נובמבר –דף מידע לעובד         
 

 

   
 ברכות ואיחולים

 איחולי החלמה מהירה לגל מימון,  
 בנה של נעמי מימון מזכירת החוג 

 פצע בפיגוע לקרקע ומים, אשר נ
 למודאגים, לפני כשבוע בגוש עציון. 

 מצבו של גל השתפר והוא חש בטוב. 
 

ר על קבלת וברכות למרגריטה דומב
 הקביעות.

 
 

 

  יום הולדת שמח            
 : נובמברלילידי חודש       

 מלכה ארז, דבורה ארט ויסמן, ליאון כהן, 
ישראל מאיר, ריטה קוך מוזס, ילנה מיזניקוב, 

 אדריאנה סקלי, בת שבע עבודי, צילי פלבן, 
 נאוה צ'פניק, עליזה קוזי, סתוית שוחט, 

 איתמר שושני.
 : עדיף מאוחר מאשר אף פעם

שחגגה יום הולדת בחודש עדי נודל ברכות ל
 באוקטובר. גגחשליאור זרחי ספטמבר ו

 
 עובדים ששמם אינו מוזכר בפינת ימי ההולדת 

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

 דכוניםע
 

  16/12/15-בהשתלמות הפעימה השלישית והאחרונה של הסקטור המנהלי (אחיד) תפתח ביום ד' 
 "סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי"בנושא:   18:00 – 14:30ותתקיים אחת לשבוע בימי ד' בין השעות 

  .פרטים נוספים יועברו בהמשך
 

התחלנו בהקמת בסיס נתונים של העובדים המנהליים בפקולטה. מטרתו: איתור גורמים זמינים לפיתוח 
מעובדי הפקולטה מילאו את הטופס המקוון  והעשרה של הפעילויות לעובדי הפקולטה. עד היום מחצית
להשלים את בסיס הנתונים ונצא לדרך. שנשלח אליכם. אנא הזדרזו במילוי הטופס על מנת שנוכל 

   http://goo.gl/forms/pcoHwunZsyהטופס מצורף לנוחיותכם גם כאן. 
 

 והמקום יפורסמו בהמשך.שעה מהלך חודש נובמבר. היום הנסיה יתקיים בופמפגש בנושא תלושי שכר 
 

אנו נערכים לקראת מפגש עובדים חגיגי שיתקיים במהלך חג החנוכה בו יציג הוועד את תכנית הפעילות 
קיים בשעות הערב המוקדמות, ויכלול תערוכה של עובדי מתוכנן להתשלו לשנה הקרובה. האירוע 

 , מוסיקה וכד'). (ציור, פיסול השונים תאמנותחומי הבשעות הפנאי בהפקולטה אשר עוסקים 
כחלק מההיערכות לאירוע זה, ובשל מגבלת הזמן העומדת בפנינו, נשמח אם עובדים העוסקים בשלל 

על מנת  מנציגי הועד או לאחד האמנויות ומעוניינים לקחת חלק פעיל בערב זה, יפנו בהקדם למאיה
 במידה ולא יהיו מספיק פניות, הרעיון ייגנז. שנוכל להיערך לתערוכה בהקדם האפשרי. 

 
 כחלק ממדיניות המשובים שהוועד החל להנהיג, נשמח לקבל מכם משוב על השי שחולק בראש השנה.

 WW0Xe4http://goo.gl/forms/diKDמצורף המשוב: 
 
 

 אירועי תרבות       
 

                      יתקיים ערב הומור חוויתי לנשות הפקולטה מהסגל האקדמי והמנהלי גם יחד. בנובמבר  26ביום חמישי  -                 
 , אנא היכנסו לקישורית  וכיבודהתאם מבחינת מקומות ישיבה בשנוכל להיערך כדי חפשית. הכניסה לערב זה                   

 http://bit.ly/1MA7YuF:  הבאהבאה והרשמו בטופס המקוון                   
 
 

                
     

  

 

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

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

http://goo.gl/forms/pcoHwunZsy
http://goo.gl/forms/diKDWW0Xe4
http://bit.ly/1MA7YuF


 ח ד ש    ח ד ש      ח ד ש      ח ד ש     

 
 "פקולטה מטיילת" 

 
 שנתפרה במיוחד לציבור עובדי הפקולטה, חודשית סדרת טיולים 

 .ואיכותיים ותתקיים בהדרכת מורי דרך מוסמכים
 

 ללא עלות.ברכבים פרטיים ויהיו פתוחים לעובדי הפקולטה ובני זוגם יצאו הטיולים 
 

 ם כל טיול תתאפשר התכנסות קבוצתית "פתיחת שולחן" ובתצטרף לאחד הרכבים, והמדריך י
 .באחריות ועל פי רצון הקבוצהלכלל ציבור המטיילים 

 
 על חשבון ובאחריות המטיילים.בתשלום וכלכלה (ארוחות) במהלך הטיול כניסה לאתרים 

 
 .₪ 50 ,)פקולטההמשתתף נוסף (ילד או מבוגר שאינו עובד עלות הטיול לכל 

 
 

  תכנית הטיולים בכפוף לאילוצי מזג אויר ושיקולים בטחונים:
 

 מדריך מסלול יום תאריך
 רועי גוזז ממרומי רכס הכרמל שישי 20/11/2015
 דפנה גולן זהר חנוכיות בירושלים  ראשון (ערב) 13/12/2015
 רועי גוזז מסתרי מנזרים בשפלת יהודה שישי 15/1/2016
 דפנה גולן 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
 

 )ליפו העתיקה בערב - 19-5-טיול ב יתוסףייתכן ש(
 תכנית מפורטת של כל טיול תתפרסם לקראת יציאתו 

 
 08-9489330 –במשרדי הועד אצל מאיה כובאני לטיולים הרשמה ה

 הקדימו להירשםמשתתפים  30 -מוגבל ל בכל טיוללידיעתכם, מספר המקומות 
 

 
 מכירות החודש        

 
 תיקים ואביזרי אפנהמכירת "ענת אפל"   4/11/15
 "סער נעלי נוחות" מכירת נעלי ליידי קומפורט ועוד...  9/11/15

 מכירת בשמים ואיפור"טרויה"   30/11/15
 וועד העובדים לרכוש שירות זהשל אין לראות בפרסום זה משום המלצה 

 
 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


