
 2016 ספטמבר  מידעון ועד העובדים     
 1עמוד         

 

 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
  

 

 
 עובדים יקרים,

חזרנו מהחופשה המרוכזת. מי שנפש 
בחו"ל, מי שנפש בארץ, היו גם כאלה 
שעבדו במהלך החופשה בשל דחיפות 
והכרח, אנו מקוים כי שבתם כולכם 

כי מה שצפוי  לעבודה בכוחות מחודשים
 לנו, לא יהיה כל כך פשוט.

א. נאחל הצלחה רבה לדותן זיידל דיקן 
המשנה שלנו אשר זכה במכרז לתפקיד 
ראש אגף משאבי אנוש ויחליף את מר 
שמחה שמחוביץ' אשר פורש לגמלאות. 

 בהצלחה לשניהם.

ההסכמה שהושגה בין הוועדים, לאור ב. 
האוניברסיטה והממונה על השכר, נדחה 

וע הוראות הממונה על השכר בנושא ביצ
. 2016הפנסיה עד תחילת חודש נובמבר 

המשמעות היא דחיית מועדי הפרישה 
 פירוט המוקדמת לסוף חודש אוקטובר.

יימסר לעובדים דרך נציגי הוועד לפי 
 .הדירוג המקצועי

תגיע למשרדי  8/9/16ביום חמישי, ג. 
  עד העובדים הגב' ויקי בוסו מסוכנותוו

ר" כדי לקיים פגישות אישיות בכל "ב. טיק
הקשור לכל הביטוחים הקולקטיביים שיש 

 באוניברסיטה.
לכל מי שמעוניין בפגישה עם ויקי, יש 
צורך בהרשמה מוקדמת אצל מאיה 

 .08-9489330במזכירות הועד בטל. 
הפגישות עם ויקי יתקיימו בין השעות 

כאשר כל פגישה מתוכננת  9:30-13:00
דה ותהיה דרישה דקות. במי 15 -לכ

גדולה למפגשים עם ויקי, יתואם מועד 
נוסף על מנת שכל מי שמעוניין יוכל 

 להיפגש איתה.

ד. חלוקת השי לחג תתקיים בין 
 במשרדי הוועד. 18-22/9/16התאריכים 

מי שלא בחר שי בימי בחירת השי, יקבל 
את חבילת כיתן הכוללת שמיכת "שרפה" 

שובר מגבות פנים יחד עם זה מגיע  2+ 
 ברשת חנויות כיתן. ₪ 567החלפה בשווי 

 

 

 

 
 
 

 מצעים –"יארד אנד קו"   7/9/16
 "סער נעלי נוחות"  13/9/16
 "יניב מצעים" 21/9/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     חדש *חדש  *חדש  *חדש 
ציבור העובדים מוזמן לפרסם אצלנו בין 
דפי המידעון מודעות למכירה, למסירה, 
לאימוץ, להשכרה. נשמח לעמוד 

 לשירותכם ולסייע לרווחתכם. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדשות בקמפוס ומסביב

 תרבות חדשות 
 בקמפוס

 מועדון זאפה
מבצעים מיוחדים לעובדי  

   הפקולטה
 הפקולטה    :שם משתמש
 לחקלאותסיסמה: 

 קישורית להזמנות:
https://www.zappa-

club.co.il/#_at=0.4.1742206
,0.216677887.xzwwddajzsdc

cppu8d 

 בקמפוס  מפרסמים

 מתן גלעד       
 פולק,  -חמדת וולף

 נטלי כהן,       

 ברכות  
           לילידי

 אופירה אמין,   ספטמבר
אהרון,  -נורית בן

 בוטון,  -ענת גזית

 מזי שטיין,  
הלנה שקליארמן,  

 ,שושנה תאומי

 נעמי מימון,  
 עדי נודל,  
 צחי סדון,

 רונית סטחי,  
 ירדנה סער,  
 סבטלנה פן,

 מזל טוב  
 ושנה טובה

 מכירות החודש

 מכרזים פתוחים להגשת מועמדויות             
 

 רשימת המכרזים שעדיין פתוחים להגשת מועמדויות:
 .7.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד  -JB-2766. דיקן משנה הפקולטה לחקלאות 1
  -JB-2764. מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת במכון למדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע 2

 .8.9.2016מועמדות עד  ניתן להגיש    
 .8.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד  -JB-2765. עוזר/ת דיקן בפקולטה לרפואה 3
 .12.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד  -(חוזר) JB-2749. רכז/ת מחקרים בפקולטה לרפואה 4
                   ניתן להגיש מועמדות עד -(חוזר) JB-2744. ראש מדור רישום וקבלה במזכירות האקדמית 5
    13.9.2016  . 
 .13.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד  -JB-2771. ראש אגף ביטחון 6
 .13.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד -JB-2745. דיקן משנה בבית הספר לעבודה סוציאלית 7
 .15.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד  -(חוזר) JB-2739. תוכניתן/ית בפקולטה למדעי החברה 8
 .15.9.2016ניתן להגיש מועמדות עד  -JB-2774מנהל/ת ספריית משפטים, רשות הספריות . 9
 

 בהצלחה לכולם!                                               
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