
 
 

 בברכה,
 מירב גרוסמן,

 אחראית תוכן אתר אינטרנט ופורטל ארגוני
 טכנולוגיות מידע

 04-9086487טל' : 

 
 

From: Achiav Golan <achiav@braude.ac.il>  
Sent: Thursday, April 2, 2020 2:53 PM 
To: Achiav Golan <achiav@braude.ac.il> 
Subject: פרחי חג לעובדי המנהל 

 
  

 חברות וחברים יקרים, חברי הסגל המנהלי
  

 לא קלים אולם אנחנו משוכנעים ומאמינים שיגיעו ימים טובים, יפים ומחויכים יותר.הימים 
כסימן להם, והיות ואיננו יכולים לשלוח לכל אחת ואחד מכם את הפרחים להם אתם ראויים, מקדיש 
לכם התמונות עם הפרחים הנפלאים שמצמיחה בימים האלה אדמת המכללה שלנו, פרי צילומיו של 

   "פעמי אביב": –בליווי הבית האחרון לשירו של ח"נ ביאליק גרי סניידר, 
  

 עוד מעט והשתפכו בפרחים לבנים
 גם נעורי החדשים וחלומותי הישנים

 .כי גם בם נשבה רוח האביב
 ומלבבי המלא כל הגיגי אשיחה

  -ובדמעות מזהירות שחור יאושי אדיחה
 !היתה רוח אחרת מסביב

  
  –יותר גשמיים ולנושאים 

  
המכללה ממשיכה בשגרת החרום של הוראה מרחוק בהובלת הסגל האקדמי ובתמיכה מצוינת של 

  הסגל המנהלי, אשר ערכה למימוש התהליך קריטית ולא תסולא בפז. 
כה ניכרת הצלחה של ההוראה מרחוק, אשר אמנם נכפתה עלינו אך אנו מאמינים שמעז עוד יצא עד 

 מתוק.
 כולנו מוקירים תודה והערכה לנושאים בנטל, באשר הם.

מצב העובדים ואופן  -אחרי הפסח, תיערך הערכת מצב בכל המובנים ובכלל זה, כנושא עיקרי וחשוב 
העובדים וההסתדרות, כחלק מכלל המשק אך ככל הניתן, גם ההתנהלות להמשך. זאת, בשיתוף וועד 

   בראייה מקומית. 
  

בימים הללו אנחנו פועלים תחת תקנות שעת חירום אשר החילו עלינו את ההסכם הקיבוצי שנחתם 
 במשק לעניין הקורונה, בין הממונה על השכר באוצר לבין ההסתדרות.

ת לעובדים לצאת לחופשת פסח בחיוב של מחצית, במקביל, ההסכם הקיבוצי של המכללה, מקנה זכו
 ליום חופשה.

כמחוות חג לעובדי המנהל הנושאים בנטל בעת הקשה הזו, ובהמשך לפניית וועד העובדים, תוותר 
המכללה על חיוב העובדים בימי החופשה בחוה"מ פסח הקרוב, ולפיכך ימי חוה"מ יחשבו כחופשה 

 מלאה ע"ח המכללה. 
ובעת הזו לא  15/4 -ועד רביעי ה 08/4 -מיום רביעי ה ה מרוכזת החל המכללה תהיה בחופש

 הן מן המכללה והן מהבית.  - תתקיים עבודה
  
  

 המשיכו להישמע להנחיות והישארו בבתיכם לבד מההכרח החיוני והמותר. 
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 נמשיך לשמור על קשר ותקשורת. 
  בכל עת. לרשותכם, ככל שיידרש ו –מחלקת משאבי האנוש, ההנהלה ואנוכי 

 מייחלים לשוב בהקדם האפשרי לימי השיגרה המבורכים...
  

 היות והשנה מתקיימת סמיכות יפה של החגים, נאחל בהזדמנות הזו,
 ( לעמיתינו הנוצרים 12.4פסחא שמח )                        

 לעמיתינו המוסלמים  – ( 24.4 -ורמדאן כרים )המתחיל ב                        
  
  

 בברכת בריאות שלמה לכם ולבני ביתכם
 חג חרות שמח, שהיא, החרות, אקטואלית מתמיד.

  
  

 מנכ"ל       -     אחיאב גולן
Achiav Golan- Director General 

 
04-9901939     0506624169 

achiav@braude.ac.il 
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 גרי סניידר

 מנהל לוגיסטיקה, בינוי ורכש

 המכללה האקדמית להנדסה 

 אורט בראודה

 


