
 עובדים יקרים,      

  ברכות מיוחדות
בתיה  ,החודש אנו נפרדים מגילה לבון 

אשר  , אירנה פרי ואתי אקרמןוינטרוב
לגמלאות. אנו מודים להן על  תרשוופ

שנים רבות של עשייה מבורכת ומאחלים 
הצלחה בדרכן החדשה, הרבה  כולןל

 בריאות, הגשמה ונחת.

לקראת חופשת פורים השנה, פעלנו 
להכנסת חג זה למאגר ימי הבחירה על 
מנת שיוכלו כלל העובדים בפקולטה לנצל 

 יום זה כיום בחירה.

 סעיף נסיעות בתלוש המשכורת
לאחרונה עלתה סוגיה מציבור העובדים כי 
נפגעה משכורתם בעקבות השוואת מחירי 
הנסיעות בתחבורה הציבורית עם מה 
שמשולם להם בתלוש המשכורת. בחלק 
מהעובדים הפגיעה מאוד משמעותית. 
לאחר בירור מעמיק שנעשה ביחד עם ועד 
העובדים בירושלים הובהר כי ההתאמה 

לפעול כנגדה. נעשתה כחוק ולכן לא ניתן 
יחד עם זאת, מאחר שרכיב הנסיעה 
בתלוש המשכורת הפך "רכיב שכר" 
משמעותי, ומאחר שהרבה מאוד עובדים 

נפגעו בשכרם בעקבות עדכון במשק 
מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית, 

ברשותו של אבי החליטה ההסתדרות 
כי תטפל בנושא ברמה ניסנקורן 

ם כי המערכתית הארצית ולפיכך אנו מקווי
הסוגיה תקבל מענה בעתיד. ברור לכולנו 

 כי השינוי לא 

צפוי בעתיד הקרוב. נדרשת לכך סבלנות 
ואנו נעקוב על מנת לוודא שהדבר לא 

 יישכח מעיני מקבלי ההחלטות.

 
 

 הפרסים האוניברסיטאיתועדת       
התכנסה לקראת סיום חודש מרץ 

 בפרס הצטיינות והחליטה על הזוכים
יקבלו הודעה פרס בלשנת תשע"ו. הזוכים 

לכשיגיע המועד לכך. השנה לצערנו הרב 
לא הוגשו מועמדים לפרס זה בפקולטה 

  שלנו.

באותו עניין, הסתדרות המעו"ף מקיימת 
ובד קת פרסי העחלולמדי שנה טקס 

המצטיין. בדרך זו מודה הסתדרות 

המעו"ף ומביעה הערכתה לעובדים 
והעובדות אשר מצטיינים בעבודתם 
המסורה מעל ומעבר לדפוס העבודה 
המקובל ואשר בנוסף להצטיינותם, חוללו 
שינוי אשר היטיב את השירות הניתן על 

ות ידי מקום העבודה ו/או היטיב עם איכ
חייהם של שאר העובדים ו/או היטיב עם 

אנו  התפוקה/התוצרת של מקום העבודה.
מחיצתו יש ב מבקשים מכל מי שחושב כי

ת העונים על הקריטריונים עובד או עובד
בעזרת את מועמדותם הללו, לשלוח 

נעם חלי, עפ"י אל הטופס המצורף 
  . בהצלחה לכולנו.טופסעל גבי ההמפורט 

לא  שהציע השנה הוועד סדרת הטיולים
זכתה בהיענות מספקת ולכן אנו מנסים 
לבנות פעילויות נוספות עד לסיומה של 

 שנת הועד הנוכחית. 

נתקל  סמינר חו"ל של הסקטור האחיד
בשל מיעוט במספר  השנה בקשיים

המקומות שהתאפשרו לכל אוניברסיטה, 
פורום ראשי הוועדים של המוסדות 

שהתכנס השבוע בתל להשכלה גבוהה 
 הביע את מחאתו על האופן בואביב, 

אנו ממתינים התנהלה חלוקת המקומות ו
 לתשובת העמותה המטפלת בנושא. 

בימים אלה נכנס - קביעות עובדים
לתוקפו ההסכם שנחתם בין האוניברסיטה 

על  .עברית לנציגות הוועד בירושליםה
ביעות סמך ההסכם יחודש הליך מתן ק

 הועד לעובדים בעלי ותק של מעל שש
פ"י ו בהמלצת הממונים עליהםשנים 

קריטריונים שנקבעו מראש. חברי הועד 
בוחנים את רשימות המועמדים לקביעות 

ומעלים לדיון נוסף מועמדים של כח אדם, 
נכללו  שלדעתם ראויים לקביעות ולא

 ברשימות. 

 בישיבה הגמלאיםפינת 
שהתקיימה עם יו"ר ועד הגמלאים מר 

שאול זמבל, הוחלט כי יוקצה לגמלאים 
מקום במידעון העובדים והגמלאים של 

 לידיעת ציבור הגמלאים: הפקולטה.
י רביע,משרד הגמלאים פתוח מדי יום שני

  .10:00-12:00השעות  וחמישי בין

 08-9489199 טלפון: 

 הצלחה רבה אנו מאחלים 
 לוועד הגמלאים החדש!

  ם הולדת שמחיו
 :אפרילילידי ל

 בלומנפלד יפית, ביאלה יערית,       
 גביש נעמי, דגן צביה, האן מיכל,      

           שובל שירה, -גליק עידית, חלד-זולטן       
   קונסנס אירית,  יוסף יעל, כלב רקפת,      

 והם גילה, שקולניק שגיתש       

 

 
  –רכז הנופש מ
 לעובדים וגמלאיםהטבות 

     בעקבות שיתוף פעולה עם מרכז הנופש   
 להלן ההטבות שהוצעו לנו:  

ודש מתנה לסטודיו ברכישת מנוי ח
הנחה ברכישת מנוי שנתי  15%שנתי + 

 לסטודיו. 
הנחה ברישום לחוגי ילדים/ות  :  10% -

בית ספר לריקוד , בית ספר לשחייה , 
בית ספר לטניס ולחוג קנגו להורים 

 וילדים 
ברישום לסדנאת אימון  20%טבה של ה -

 מפגשים) 7(   תזונה אצל יעל ענתי
הנחה ברכישת מארז אימונים  30% -

 . ₪ 1500במקום  ₪ 1000אישיים 
בהזמנת טיפולים אצל  10%הטבה של  -

 אינה
ברישום  10%חוגי מבוגרים :  -

לשיעורים בסטודיו, שיעורי ריקוד ( 
ג'אז ועוד) ,  קבוצת שחיה (מאסטרס) , 

אירובי לימוד טניס למבוגרים, חוג 
  במים.

הטבה  15%יטנות : הטבה ברישום לקי -
הנחה  10%ברישום לקייטנת פסח, 

 אוגוסט.-יולי רישום לקייטנת הקיץ: ב
 

בנוסף ברכישת מנוי משפחתי 
 כניסות כולל סופ"ש 6שנתי/חצי שנתי, 

 
 חלוקת השי לפסח:

  3-5/4/16 ג' -בימים א'
 9:00-13:00בין השעות 
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