לחברי.ות הסגל היקרים.ות שלום,
בעדכון הפעם:
 +תוצאות הבחירות להנהגת הארגון
 +הכירו את ההנהגה הנבחרת
 +מילוי טופס  101עבור שנת   2022משמעותי במיוחד לעובדים אצל יותר ממעסיק אחד
בברכה,
דורי גלבוע וד"ר מוטקה פורת

תוצאות הבחירות
הבחירות להנהגת הארגון התקיימו בתאריכים  1012/1/22ואלו תוצאותיהן  פילוח הצבעות בלינק:
יו"ר/סיו"ר הארגון
יו"ר הארגון  דורי גלבוע  פוליטיקה וממשל
סיו"ר הארגון  ד"ר מוטקה פורת  מתמטיקה
ועד העובדים
מעיין פדן  לימודי מגדר
ד"ר דליה עמארה  מקרא ,ארכיאולוגיה ומזרח הקדום
אלבינה חייטין  מתמטיקה
סוזי שרם כהן  ניהול וקמפוס אילת
ד"ר דניס גולקו  מתמטיקה
ד"ר סיגל ג'ורג'י  מזרח תיכון
ד"ר דני וינשטוב  מקרא ,ארכיאולוגיה ומזרח הקדום
מאי באדרנה  מיקרוביולוגיה אימונולוגיה וגנטיקה
ירון הופמן דישון  סוציולוגיה אנתרופולוגיה
שרון חג'בי  פוליטיקה וממשל
איתמר ליברמן  כימיה
אייל סופר  אנגלית כשפה זרה
ועדת ביקורת
אלעד ארד  כימיה
נדב הראל  הנדסת חשמל ומחשבים
תודה לכל המשתתפים/ות בבחירות ,המעורבות שלכם/ן משמעותית ונותנת רוח גבית לפעילות ארגון סגל
ההוראה האקדמי.
כמו כן ,אנו מודים להנהגה היוצאת ,על התרומה לפעילות הארגון ועל והעבודה הקשה בימי הקורונה המאתגרים.
בהצלחה לחברי וחברות ההנהגה החדשה!
בברכה,
ועדת הבחירות
נטלי עוז ועמית שמרת

הכירו את ההנהגה הנבחרת
חברים וחברות יקרים ויקרות,
אני שמח להציג את ההנהגה הנבחרת .אנא פנו אלינו בכל שאלה ובכל עניין ,פרטי בעלי.ות התפקידים
הנבחרים בלינק.

חברים וחברות יקרים ויקרות,
אני שמח להציג את ההנהגה הנבחרת .אנא פנו אלינו בכל שאלה ובכל עניין ,פרטי בעלי.ות התפקידים
הנבחרים בלינק.
בנימה אישית ,אני רוצה להודות לכםן.ן שבחרתם.ן בי לקדנציה נוספת .הניוזלטר החודשי שאנחנו שולחים זה
כמעט דרך התקשורת היחידה שיש לנו ,וגם זו די חד כיוונית )ניתן ומומלץ להגיב לניוזלטרים  התשובות מגיעות
למייל שלנו( .אנחנו אלפים ועם זאת מפוזרים ולעתים במצב של ניכור זה מזו .לכולנו תצורות העסקה מגוונות,
אחוזי משרה שונים ,סיטואציה שונה של זמניות או המשכיות באונ' כמקור פרנסה ,תלות כלכלית שונה בה ,ועוד.
הרב גוניות הזו עלולה להפריד אותנו ולהרחיק אותנו זה מזו אבל אנחנו נמשיך לפעול כדי ליצור חיבורים ולגבש
את הסגל לכדי פעולה מכיוון שהאינטרסים שלנו זהים .כל הקלישאות נכונות ,אנחנו חזקים כמו החוליה החלשה
שלנו וכוחנו באחדותנו .קלישאה במקור )הצרפתי( היא שבלונת דפוס ,כך שאני מרגיש שזה רק טבעי להמשיך
ללחוץ על האותיות הללו.
זו שנת מבחן עבורנו ,להתכנס ולפעול לקראת מו"מ קיבוצי על הסכם עבודה חדש .יש לנו המון אתגרים כהנהגה
נבחרת לצלוח אבל המבחן הראשון והאחרון שלנו הוא להוביל עם האמון והתמיכה המלאים שלכם.ן .בקרוב
נתכנס לאסיפת תקציב ואני מקווה לראות כמה שיותר מכם.ן בריבועים הקטנים על המסך שלי.
שלכם.ן,
דורי גלבוע

מילוי טופס  101לשנת 2022
בתחילת כל שנה אזרחית יש להגיש טופס  .101חשוב לעשות זאת מיד עם תחילת חודש ינואר )ועוד לפני
תום החודש( כדי שלא ייגבה מכם שיעור מס ההכנסה המרבי )כלומר ,תקבלו פחות בנטו( .ניתן לחסוך
טרחה ולמלא את הטופס אונליין ,דרך מערכת חילנט.
כדאי לדעת:
לצורך מילוי הטופס תזדקקו לצילום של תעודת הזהות שלכם ,כולל הספח.
עובדים במקום עבודה נוסף? בצעו תיאום מס הכנסה לפני מילוי טופס .101
כאן תמצאו הסבר מפורט על מילוי הטופס במערכת חילנט.





