
עובדות ועובדים יקרים,
הנה עברה לה עוד שנה שלוותה גם היא באתגרים לא פשוטים, אבל 

פנינו קדימה לתקופה טובה יותר ונטולת דאגות.

גם השנה המשכנו בעשייה מרובה ופעלנו במלוא המרץ להיטיב עם 
קהילת הסגל המנהלי באוניברסיטה.

ארגון הסגל המנהלי
אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

קיימנו טקס קבלת עובדים חדשים וחלוקת שי  

קיימנו טקס לציון 25 שנות עבודה באוניברסיטה שכלל   

חלוקת תעודות, שי והרצאה מרתקת של אבי נשר

המשכנו במסורת יום העובד בו חגגנו במגוון של פעילויות,   

צפינו בסרט, בהופעה מרגשת ונהנינו מארוחות עשירות

קיימנו אירוע של “עגלה מתוקה” בשיתוף חברת מגדל  

קיימנו טקס פורשים מרגש במעמד נמ”ר שכלל ארוחת ערב,   

הופעה, חלוקת שי ותעודות

כדי לרענן את הקיץ המשכנו בהפנינג משפחתי שבמסגרתו   

משפחות האוניברסיטה נהנו מערב קולנוע, מתנפחים ורחצה 

במרכז הספורט של אוניברסיטת תל אביב

יזמנו מסורת חדשה לילדי העובדים והעובדות העולים   

לכיתה א’ אשר השתתפו בטקס מרגש בו חולקו תיקים 

וערכות כתיבה

דאגנו להשתדרג גם במתנות לחג והעלינו את סכום השי   

לראש השנה מטעם ארגון הסגל המנהלי ל 600 ₪

בפעם הראשונה, החופשה המרוכזת הוארכה ביומיים נוספים  

וידאנו שגם השנה נקיים יום גשר נוסף שיתקיים ב-6.10.22  

המשכנו לפעול להגדלת מכסת מלגת קייטנות לזכאים  

גם היום מתקיימת עבודה מהבית חוצת ארגון, תוך הגדלת   
המכסות היחידתיות

דאגנו לפתיחת שני קורסים נוספים לצבירת שעות לגמול   
השתלמות

כדי להאיר את חג החנוכה, גם השנה מתוכננות הצגות   
איכותיות לילדי סגל האוניברסיטה

המשכנו לפעול לקידום העובדים והעובדות בוועדות הדרגות   
המקצועיות תוך שמירה על המכסה

קיימנו הרצאות בזום בנושאי תכנון פרישה, חיסכון פנסיוני   
וביטוח רפואי

המשכנו לקיים ועדת הלוואות מכספי הארגון וההנהלה  

קיימנו ליווי פרטני ללא עלות בנושאי חיסכון פנסיוני ובנושא   
החזרים מטעם הביטוח הרפואי

אז מה היה לנו?

אבי מאירוביץ, יו״ר ארגון הסגל המנהלי                                                 חברי מועצת העובדים

שתהיה לכולנו חתימה טובה,
 שיתגשמו כל משאלות ליבכן.ם לטובה 

ושנזכה לשנת ברכה ונתינה.

ארגון העובדים ימשיך בתנופת העשייה גם בשנה החדשה.

אנו מודים להנהלת האוניברסיטה על כל המיזמים המשותפים ומצפים לנוספים בהמשך הדרך.

שתהיה לכולנו חתימה טובה,
 שיתגשמו כל משאלות ליבכן.ם לטובה 

ושנזכה לשנת ברכה ונתינה.


