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 תש"פאב  וכ"

 2020אוגוסט  16

  

 איגרת לגמלאים מאת נציגות הגמלאים 

 בארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה

 יקרים,  גמלאים

 .לשמור על קשר וליידע אתכם בנושאים הבאים הקשורים לכולנואנו שמחים 

נבחרו חברי  28.7.2020מלאים שהייתה בזום ביום שלישי באסיפת הג: הוועד החדש

מלאים" הבאים )לפי סדר א"ב(: פרופ' מיכה לשם, פרופ' מרילין ספר, פרופ' דן הג וועד"

 פלד, פרופ' יאיר צנזור.

 10.8.20-הראשונה של הוועד החדש הייתה בזום בישיבה ה: דיווח מהוועד החדש

מסיבות שאינן תלויות )ב( ליו"ר הוועד, נבחר יאיר לטות הבאות: )א( ההחבה נתקבלו ו

 סכםהו )ג(מלאים"(, )במקום "וועד הג "נציגות הגמלאים"הוועד ייקרא מעתה  ,בנו

שישיבות הנציגות יתקיימו לפי הצורך ויהיו ממוקדות בהצעות קונקרטיות לפעילות שכל 

על אופן נערך דיון ער . כמו כן חבר/ה בנציגות יכול להגיש בכתב ולבקש כינוס ודיון

 פעולת הנציגות ונידונו הצעות החברים.

ל נושא! בכ , מכל החברים הגמלאים,מכולכםנשמח לקבל הצעות : המשך הקשר

בביצוען.  זור לנוענכונות של המציע/ה לאם יכללו ונשמח  נבקש שהצעות יוגשו בכתב,

אפשר לפנות בהקשר זה לכל אחד מחברי הנציגות במייל או בטלפון לפי הפרטים 

 הרשומים מטה.

, כללי או פרטי, ונשמח להשיב ובמידת הצורך אפשר לפנות אלינו בכל עניין: פניות

גב' רונית צ'רבינסקי ו/או יו"ר הארגון להעביר לטיפולו של הארגון ע"י מנהלנית הארגון 

 פרופ' שולי וינטנר. אפשר כמובן גם לפנות אליהם ישירות בכל עניין.

כדי  שלנו הגמלאים קהילת עם קשר ליצור במאמץ אליכם פונים אנחנו: פעילויות

 הקורונה מצב לנוכח כלשהו סיוע שצריכיםכאלה  בינינו ישנם באם לדעת

 אם נשמחבו.  יעילסים לויכהבכיר  הסגל ארגון או שאנחנו דבר כל, בהמתמשך

 עמנו ליצור שמתקשים עמיתים על לכם ידוע אם אותנו עדכנו אנא .זו לאגרת תגיבו

 לפעילויות הצעות לקבל נשמח .בדרך אחרת אליהם לפנות שנוכל כך קשר

 ,סמינרים, דיונים וירטואליים, חברתיים מפגשיםכגון  העמיתים את לעניין שיכולות

 וכדומה. אטרון, אופרה, מוזאונים,ית שידורי, הרצאות

 

של  /https://astaff.haifa.ac.il נסב שוב את תשומת הלב לאתר: אתר הארגון

וכיו"ב בכל לשוניות  אשר מכיל קישורים מועילים, מידע חשוב, תקנונים,הארגון 

 התפריט.

 

https://astaff.haifa.ac.il/
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אנא יידעו חברים גמלאים אחרים אשר אולי לא עוקבים ברציפות אחר מיילים בתוכנה 

 של איגרת זאת.

 להיות בקשר, ככל הניתן, ומאחלים בריאות טובה לכולנו. מקוים לסיכום, אנחנו 

 

 בברכה,

 חברי נציגות הגמלאים בארגון הסגל האקדמי הבכיר

 .yair@math.haifa.ac.il, 8816144-050פרופ' יאיר צנזור )יו"ר( 

 .michal@psy.haifa.ac.il ,3264554-052פרופ' מיכה לשם, 

 .marilyn.safir@gmail.com ,4949147-054פרופ' מרילין ספר, 

 .dpeled@econ.haifa.ac.il  ,6452010-052פרופ' דן פלד, 
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