
 

 
 

 )לכבוד השנה החדשה התחדשנו גם בלוגו חדש( 

 

2020בדצמבר  22  

 עובדות ועובדים יקרים שלום וברכה,

כהרגלנו בקודש, אנו שולחים לכם בתקופה זו של השנה סיכום קצר על מה שעבר עלינו בשנה 

 הקודמת ומהם הציפיות והתוכניות שלנו לשנה הקרובה.

נוכל לספר על דברים שגרתיים שקרו השנה כי השנה הזאת הייתה משובשת, שלא כהרגלנו, לא 

שונה ואחרת ונראה כי כולנו שמחים שהיא סוף סוף מסתיימת ,במיוחד עם הבשורה על 

 החיסונים ועם התקווה לחזור לשגרה שפויה ונורמלית. 

רגלי התנהלות  הקורונה פרצה לחיינו כבר באמצע מרץ וחייבה את כולנו לשנות הרגלי עבודה, ה

 חברתית/משפחתית, ובעיקר להבין שהחיים הם לא מה שהיו קודם. 

לכל אורך הסגר הראשון וגם באלו שהגיעו בעקבותיו, ליווינו אתכם מרחוק . דאגנו לעדכן בכל  

החלטה שהתקבלה, דיווחנו על כל הסכם שהיה רלבנטי אלינו ובעיקר ניסינו לשמור על כך 

וזכויותינו יישמרו כמו שצריך, בתוך כל הסערה שהייתה מסביב. שהעבודה תתנהל באופן תקין 

היינו מעורבים בכל הדיונים של הנהלת האוניברסיטה שנגעו לסגל המנהלי. זכינו לשיתוף פעולה  

ואוזן קשבת בנוגע לצרכים של העובדים ועשינו ככל יכולתנו למזער ולהקטין פגיעות שהיו תולדה 

י הוצאות נסיעה וק"מ. היינו מעורבים במבצעים גדולים של  החזרבנושא כמו למשל ,של המצב 

 סיוע כספי לעובדים במצוקה ובמתן פתרונות לעובדים שנקלעו למצבים קשים.

אלקטרוניות שהיוו מודל עבור אחרים, ונבחרה נבחרת חדשה של   בחירותבתוך כל זה ערכנו גם 

ב באופן יצירתי על איך אפשר חברי וועד שמשימתם הראשונה הייתה "לצאת מן הקופסא" ולחשו

 לעשות אחרת ,כל עוד אנחנו חיים במציאות קורונה . 

 שי חנוכהמדהימה שהחלה לפעול,  קבוצת ריצה –את חלק מהיוזמות החדשות כבר פגשתם 

שיש להן ביקוש אדיר כך שפתחנו מספר גדול של  סדנאות לבישולשניתן בשיתוף עם ההנהלה , 

 קוש.קבוצות כדי לענות על כל הבי

!!! כל שי יום הולדת –נפתח עם בשורה נעימה ומשמחת על שי חדש לעובדים   2021את שנת 

₪   100בשווי של  BUYMEשובר לבחירה דרך אתר  -ביום ההולדת שלו  מתנה אישיתעובד יקבל 

! השובר רלבנטי למימוש בעשרות בתי עסק כמו רשתות אופנה, הנעלה, תכשיטים וניתן גם  

 רוחת בוקר זוגית, כרטיסים לסרט ועוד ועוד. למימוש כשובר לא

השובר יישלח לכתובת המייל ו/או הטלפון הנייד של כל אחד ואחת ביום ההולדת.  בהזדמנות זו 

שתשמש עבורכם כארנק דיגיטלי לשובר זה ולעוד   BUYMEמומלץ להוריד גם את אפליקציית 

 שוברים אחרים שתקבלו בעתיד. 

 



 

 
 

רדכי" שמכיל הקרוב נחלק לכם מארז של "מכוורת יד מ בט"ו בשבטאנו שמחים גם לבשר כי 

 מוצרים מכל טוב ארצנו . 

אנחנו רוצים לפתח ובודקים אפשרויות לפתיחת סדנאות ליוגה ופילאטיס ,  הספורט ם את תחום ג

ויש לנו עוד  .. במקום לזום הגיע זמן לזוז – ועוד תחומים נוספים כשהמוטו המלווה אותנו הוא 

תוכניות רבות לפעילויות מגוונות בתחום הרווחה, התרבות והפנאי עם הרבה תקווה כי נוכל  

 המוני וחגיגי.  אירוע קיץ, כמו לעשות אותם באופן פרונטלי 

מתקדם, אומנם בקצב איטי, אך זה קורה    פרויקט התקינהבתחום הפרויקטים נעדכן אתכם כי 

כיון שנעשית עבודה מעמיקה ויסודית . רוב העובדים שהיו זכאים לשינוי תקן בעקבות הבחינה 

הקרובה נדון ביחד   שנעשתה במזכירויות הוראה ותלמידים, כבר קיבלו הודעות בנדון. בתקופה

עם אגף משאבי אנוש על חריגים שטרם טופלו באוכלוסייה זו.  בינתיים יצאנו לדרך גם עם  

אוכלוסיית החשבים באוניברסיטה . מקווים שהבדיקה תסתיים בקרוב   -בחינת אוכלוסייה נוספת 

 ונוכל להתקדם לאוכלוסיות העובדים הבאות.

נמצא בעיצומו. הגמלאים נרגשים מאד לקבל  מלאיםפרויקט שמירת הקשר עם הגגם  נעדכן כי 

בעתיד  שיחת טלפון מהמתנדבים ומעריכים מאד את הפעילות שנעשית בנדון. אנו מקווים כי 

בהעסקה לפי  נוכל לבשר בשורות טובות לעובדים הוותיקים שמועסקים כבר כמה שנים הקרוב 

 ול העסקה הוגן וראוי יותר. , כשבתיאום עם ההנהלה אנחנו מנסים להעביר אותם למסל שעות

הגיעו להבנות עם  הם שהפעלנו על ההסתדרות , שאחרי לחץ בשורה נוספת לשנה החדשה היא 

, בחלק יהיה לעשות אפשר  כל עוד הקורונה כאןבדירוגים השונים לפיהם  וועדות הגמול

החדש.   לות שכבר נערכו לפורמטישנן מכל מקוון.באופן  לגמול השתלמותקורסים   ,מהמקרים

 .השונות  ניתן למצוא באתרי המכללותפרטים מלאים 

בינתיים נאחל לכולנו שהשנה האזרחית החדשה שמגיעה אלינו תהיה שנה מלאת התחדשות, 

מלאת הישגים, מלאת הצלחות, מלאת אנרגיות חיוביות ובעיקר מלאת בריאות ורפואה טובה  

 שלמה לכולנו. ו

 

 

 בברכה,

 

 יו"ר  –ורדית ארז 



 

 
 וחברי מועצת העובדים 

 

 


