
 
 

 
 

    2015 אוקטובר –דף מידע לעובד         
 

 

 בנימה אישית
 

   "התחדשות אחרתמתוך השיר "
 מילים: נעמי שמר, לחן: יובל דור

 
 . עייפות בלתי מוסברת

  פיק ברכיים לא מובן
 , צל שרב על כל הדרך

  ואבק לבן
  אבל עודך משווע

  לגשמי ברכה
  עוד רחוקה מנוחתך

 . אחרי החגים יתחדש הכל                            
  יתחדשו וישובו ימי החול                            
  האוויר, העפר, המטר והאש                            
 , גם אתה                            
 , גם אתה                            
 . תתחדש                            

 

 דכוניםע
 באוקטובר. ההרשמה במשרדי הועד עד  25תאריך הפתיחה של הקורס לגמול השתלמות נדחה בשבוע ל   -          
   "איכות ומצוינות השירות וניהולו"באוקטובר. אנא הזדרזו להירשם. שם הקורס:  16לתאריך                      
 א'.  9, בכיתה 15:30-18:45הקורס יתקיים בימי ראשון בין השעות  הישגים.  באחריות מכללת                     
 ומעלה.שנות לימוד  12לי מיועד לכלל העובדים בעהקורס . ₪ 1,700עלות הקורס                      
 )משתלמים 24של  (שימו לב, הקורס ייפתח רק במינימום                     
  אחריות העובדים לבדוק האם הקורס מוכר לגמול השתלמות בדירוג אליו הם שייכים (מח"ר, אחיד,ב                     
 אים) מהנדסים, טכנ                     

    
 ככל הנראה,  ד.דירוג האחילפעימה שלישית בימים אלה אנו פועלים לקראת פתיחתו של קורס   -                  

 פרטים נוספים אצל סיון חלימי ואריאלה ברק. הקורס ייפתח בתחילת חודש נובמבר.                     
    

 בתחילת החודש הבא ישלח אליכם טופס אינטרנטי למילוי פרטים אותם אנו אוספים על מנת לבנות רישות   - 
  עסקי וחברתי לעובדי הקמפוס. נודה לכם על שיתוף הפעולה במילוי הטופס.    

 
  

 אירועי תרבות       
 

                      יתקיים ערב הומור חוויתי לנשות הפקולטה מהסגל האקדמי והמנהלי גם יחד. בנובמבר  26ביום חמישי  -                 
 על מנת במזכירות הועד או אצל נעמי מימון חפשית. יחד עם זאת נדרשת הרשמה מוקדמת הכניסה לערב זה                  
 יבוד.וכהתאם מבחינת מקומות ישיבה בשנוכל להיערך                  

                
 לכלל עובדי הפקולטה ובני זוגם. תכנית זו עתידה לצאת לדרך שנתית בימים אלה מתגבשת תכנית טיולים  -               

 חודש נובמבר. פירוט הטיולים והנחיות כלליות יפורסמו בהמשך. במהלך                  
  

 
 לעובדים. למכירה שיה לאחר תאריך זה, יוצע .30/10 לתאריך עדי לראש השנה לאסוף את הש יש       )בנושא (לא תהיה הודעה חוזרת לתשומת לבכם      

 

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

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

 יום הולדת שמח
 לילידי חודש אוקטובר:  
אושרי דוד, גורן רעיה, גרוטמן דקלה,   

 חמדי עפרה, לוינסון דנה,  חייבי דרור,
קלרמן יעל, ראובן רות, שלום שושנה, 

 בן סולומון סתיו. שפירא רחל,



 
 הטבות למימוש       

 מנהליים העובדים מעל שישה חודשים ומשלמים את מיסי הועד באופן סדיר ורציף.מיועד לעובדים 
 

 לשנה בהצגת קבלה (מקורית בתוקף של שישה חודשים) ₪ 200בסכום כולל של עד  סבסודעדיין ניתן לקבל 
 בקטגוריות השונות:

 . מנוי תיאטרון / קונצרטים1
 ה לעבודהעם זיק. קורסים לימודיים 2
 שנתיים. חוגי העשרה 3
 מנוי למרכז נופש .4
 
 
 

 

 יצירת קשר      
 
 
 
 

 
; 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


