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 ט"ו תמוז תשע"ד 

 
 עובדים, חברי סגל מינהלי שלום

 
 חלפו להם כבר שישה ימים בהם אנו מצויים בעיצומה של מתקפת טילים וטרור על מדינת ישראל.

כפי שכבר התנסינו בעבר עורף המדינה הפך לחזית וחוסנה של המדינה נבחן גם בעוצמת עמידתו 
 של העורף.

על מרכז הארץ ובכלל זה על העיר חולון הלימודים בכל מוסדות החינוך  על אף מתקפות הטילים
 .ופועלים על פי הנחיות פיקוד העורף נמשכים כרגיל וכך גם במכון

אנו ערים לקושי הרב של הימשכות חיי שגרה כשקולות נפץ של כיפת הברזל נשמעים מעל ראשנו. 
ו ורבים מהסטודנטים שלנו מגוייסים, ומכינים את הקושי רב עוד יותר כשחלק מבנינו הורינו או בני זוגנ

 עצמם לקראת הבאות.
על אף הקושי ואולי גם למרות הקושי מוטלת עלינו החובה להמשיך להוות ולהקנות את התשתית 

הארגונית האיכותית על כל המשתמע מכך, לסטודנטים ולסגל האקדמי על מנת שיוכלו להמשיך בחיי 
 ת המכון יפעלו מיטבם.השגרה ולגרום לכך שכל מערכו

 
פרופ' מוטי פרנק סגן הנשיא הוציא דף הנחיות לסגל האקדמי וד"ר מיכל סלע הוציאה דף הנחיות 

 ותה שפה.אההנחיות על מנת שכל המערכות "ידברו" ב פילסטודנטים אני מצרף אליכם את ד
 אני בקש מכם לתת את הדעת למספר  נושאים:

 מתן תחושת הביטחון לסטודנטים ולחברי הסגל ווהפגנתה הבנת חשיבות הנוכחות בשטח,  .1
למינהל הסטודנטים  מסויים יש להפנותקושי נפשי  במקרה ומתגלה כ לאחד על פי דרכו. 

 (יש בידיהם את הכלים לטפל ולסייע).
 ביצוע רישום מדוייק של עובדים וחברי סגל שגוייסו והעברת השמות למשרד משאבי אנוש. .2
קשר עם הסטודנטים על מנת לרכז את שמות כל  אנא צרופקולטה,  רכזות וראשי מינהל .3

 הסטודנטים המגוייסים בידי מזכירויות הפקולטות ומינהל סטודנטים.
יצירת קשר קבוע עם הסטודנטים המגוייסים ועם בני משפחותיהם והעברת מידע קבוע  .4

 סוג שהוא. ועדכני למינהל הסטודנטים אודות כל התפתחות, שינוי או צורך בסיוע מכל
 

כמענה ראוי  ,חבריי היקרים ברור לכולנו שהימים הם ימי מבחן וחוסננו תלוי מאוד באיכות התפקוד
 לאתגר שאנו נאלצים לעמוד בו.

 
 בתקווה לימים טובים יותר

 דובי פלג
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