
 

  תשפ"בפסח ערב 

 

  יקרים, 4חברי ארגון מ

 

 
נאלצנו להתמודד עם תחלואה שוברת  גלי קורונה,  הספקנו לחוות שוב  בחודשים שחלפו מאז ראש השנה,  

שיאים שפגעה הפעם כמעט בכל בית בישראל, דבר שהמשיך להשפיע מהותית גם על צורת העבודה בטכניון.  
  בקמפוס. לעבודה רגילה וברוכהחזרנו לשמחתנו 

 
 .שהוכחה כאפשרית בתקופת הקורונה עוסקים רבות בנושא העבודה מרחוק, 4אנו בארגון מ

לא  )לרבות הוראה, מחקר, פרויקטים בניה, בטיחות וביטחון(    הטכניון ומוסד הטכניוןעובדי  תפקוד תקין של  
 . רוםיהח  בתקופות  4ארגון מהעובדים חברי  אישית של  הוהאחריות    מקצועיותה נאמנות,  הללא  היה מתאפשר  

 
לקבלת אישור לעבודה כתנאי  פיילוט  ההחלטה על קיום  . הנדון בין הממשלה להסתדרותעבודה מרחוק  הנושא  

שיצא לדרך במספר    ,הפיילוטיום  המטרה בסמחייבת.    נה והי  תרמה הארציבהתקבלה    ,מרחוק באוניברסיטאות
יישום    הרגילה,  בשגרת העבודהעבודה מרחוק    שלבלנה  יה  ,יחידות בטכניון לקחים חשובים מתקופת  תוך 

 נעדכנכם בהתפתחויות בהמשך.  .העבודה מרחוק בשעת חירום
 

 בחצי שנה האחרונה:  4דיווח פעילויות ארגון מ
 

 .שעות לגמול  60 – (מחזור ראשון) קורס ספרדית פתיחת      אוקטובר •
 .4ארגון מבחירות לוועד הליך קיום 

 . זיו שילון סיפור חייו מעורר ההשראה של מועדון אקדמי    נובמבר  •

 .עבור חברות הארגון לגילוי מוקדם של סרטן השד שד ת כירורגובדיק ביצוע      דצמבר •
של    - "  שלנו  משפחתיהכסף  ה"  :אקדמי  מועדון בירןהרצאתו  של          אלון  בנושא 

 התנהלות כלכלית נכונה.

 .לכל חברי הארגון חגיגיים של פירות יבשים  םמארזי  -  שי לט"ו בשבט חלוקת   ינואר  •

 .שעות לגמול  60 –  (מחזור שני) קורס ספרדית פתיחת   מרץ  •
 . לגמולשעות  40קורס  - התמודדות עם לחציםקורס  פתיחת 

 המגיעים לארץ. נהיאוקרא  לפליטי תרומות  מבצע לאיסוף 
מוצרי  ו  תודה מיוחדת לחברי הארגון המדהימים שתרמו כמויות נדיבות של אוכל

 . ההיגיינ
 בצ'רצ'יל.    21.3.22 -המסיבה התקיימה ב  - 4לילדי ארגון מ  מסיבת פורים

 התרגשנו ושמחנו לראות אתכם ואת משפחותיכם. 
 ₪ תו הזהב לכלל חברי הארגון.  500  – שי לחג הפסח  חילקנו

ומכרנו כרטיסים    , י קניה של שופרסל למעוניינים לרכוש בהנחהובנוסף הוזמנו תו
 מוזלים למופעים לילדים בחול המועד.

 
 
 



 
 
 

 :יתקיימובחודשים הקרובים 
 

 מאיחודש ב סיור מקצועי •

 בחודש מאי יריד לחג השבועות  •

 להמשך השנה...   הפתעות נוספות צפויות  •

 m4.technion.ac.il   –ניתן להתעדכן גם באתר הארגון בפעילויות שונות  

   . מתמודדים עם מקרים לא פשוטים של טיפול בבעיות פרט עדי, אורלי וולדה, - וצוות המשרד ועד הארגון 
 . 'וכועזרנו לעובדים עם בעיות מול קולגות ביחידות, ניוד ברצון עובדים לתפקידים אחרים, ייעוץ לפני פרישה 

 

אנו נעזרים בעורכי דין של ההסתדרות ובמנהלי המחוזות של הסתדרות המהנדסים והמח"ר, זהבית  •
 .נכונות  לקבל החלטותו סוגיות שונות לבדוק לעומקוכך עוזרים לעובדים  ,שמעיה  וגאולהשדלצקי 
כן,   ואנו  כמו  ושיתוף פעולה עם ארגון ההנדסאים  ויחסי עבודה           ארגון עם השומרים על קשר טוב 
 המנהלי.

 

   .בעיות עם גמול השתלמות מהנדסים עטיש לנו לא מ •
מהנדסים   וועדי  שוחחנו  בכנס  וביקשנו  שהתקיים,  האוצר  נציג  לקדםעם  לנו               מתן את    שיעזרו 

 האישורים לגמול השתלמות מהנדסים. 
 

למסלול ומקווים   ום להחזיר, אך אנו מתכנני המו"מוב בניהול  כעיחל    –  הסכמי דור ב' וצוות מחקר  •
 שבחודשים הקרובים כבר נעדכן בתוצאות. 

 

   שמחים לבשר לכם שקייטנת הטכניון לילדי ונכדי עובדי הטכניון חוזרת ובגדול!!!!! •
 נו.י בימים אלו ועדת הקייטנה מנהלת מכרז כדי לבחור את המפעיל הכי טוב עבור ילד               

 
  לפנות אלינו בכל בעיה, בקשה או שאלה.להמשיך ו אתם מוזמנים 

 . בכדי לעזור לכם במידת הצורך, עלינו להיות מעודכנים בכל מה שקורה בקמפוס ,מכם חשוב שנשמע 
   .בדיסקרטיות מוחלטת בעיותלטפל ב מבטיחים

 .24/7אנחנו כאן בשבילכם  

  , לילך פולינסקי  ד"ר  -  ארגון המיקרוביולוגיםיו"ר  לו  , וייצמן  גלית   –  המח"ר  ארגון    ליו"ראני מבקשת להודות  
בשי איתי  מלא העובדות  פעולה  הציבור  ,תוף  כלל  הוועד  ל ו  , לטובת  בהתנדבות  חברי  במלאכה  שעוסקים 

 מלאה. 
 

 

  

 
  אלה קירסנוב

  והמהנדסים 4ר ארגון מ"יו
  

 

https://m4.technion.ac.il/


 
 

 

 


