עובדי חודש חשוון

משה שפירא  -ממחלקת אלקטרוניקה
משה שפירא עובד במרכז האקדמי לב  28שנים! מוותיקי העובדים .משה מתגורר בירושלים ביחד
עם רעייתו אביבה .למשה שישה ילדים ,רובם נשואים.
במס גרת תפקידו אחראי משה על מעבדות האלקטרוניקה ,קבלת הציוד ,מעקב מלאי ,והכנת
המעבדות לפעילות לימודית .הודות למסירותו וכישוריו של משה ,המעבדות תמיד מסודרות וערוכות
בדייקנות עבור הסטודנטים .במסגרת עבודתו היומיומית שם משה דגש מיוחד על רווחת המרצים
והסטודנטים כאחד ,והוא מסייע להם בתפעול המעבדות ,בהכנות לפרויקטים ובכל הצד הביצועי עד
הפרטים הקטנים ביותר.
בתקופה האחרונה פעל משה מעבר לתפקידו במספר תחומים :
הוא לקח על עצמו לשפר ולייעל את הכנת חומר הלימוד לסטודנטים של שנים ב' ,ג ,וד' ,והעלה אותם
למערכת המודל .בנוסף ,פעל משה להעברה של ציוד רב וכבד למעבדות תוך שהוא משמש כסבל -
שירות שלא נכלל במסגרת תפקידו .כל זאת ביצע משה ביוזמתו ,תוך אדיבות ומאור פנים.
משה ניחן בחוש אחריות יוצא דופן והוא מבצע את כל המוטל עליו ומעבר לכך ,מתוך זריזות וחשק.
מנהליו ממליצים עליו בחום ורואים בו דוגמא טובה לעבודה יסודית ומצוינת.
על כל זאת נבחר משה לעובד החודש .אנו מודים למשה ומאחלים לו שימשיך לעשות חיל
בעבודתו המסורה.


פנינה לוי  -מלשכת הרקטור
פנינה הינה עובדת ותיקה במרכז האקדמי לב .עובדת כאן כבר  21שנים .את דרכה החלה
כמנהלת מדור רישום תלמידים ,בהמשך כמנהלת מזכירות תלמידים ,לאחר מכן כראש מנהל
אקדמי והיום כעוזרת הרקטור.
פנינה גרה בשכונת עיר גנים בירושלים ,יחד עם בעלה שלמה וילדיה .בע"ה עומדת פנינה
להשיא את ביתה רעות בתקופה הקרובה
(מזל טוב!!).
בזמנה ה"חופשי" אוהבת פנינה לטפח את היופי הגנוז בנשות ישראל ,ולכן היא עוסקת קצת
בקוסמטיקה ובמיוחד אוהבת לאפר כלות ,ומשפחה ...היא גם אוהבת להתעסק בדברים
שביצירה ,כמו ,קרמיקה ,ציור בשמן ועוד -עיסוקים של 'ריפוי בעיסוק' ...
פנינה נבחרה לעובדת החודש הודות לתרומתה האדירה בעשרת השבועות שבהן הרקטור היה
מושבת בבית עקב תאונת עבודה .בתקופה ארוכה זו ,פנינה ניהלה את לשכת הרקטור והחזיקה
כמעט במו ידיה את הלשכה ואת המערכת האקדמית .הכמות הגדולה (והבלתי-מוכרת) של
עבודה העוברת דרך הלשכה ביומיום -מהנהלת המוסד ,מהפקולטות ,מהמחלקות האקדמיות
ומהמל"ג/ות"ת-זרמה כרגיל הודות לצוות הלשכה ופנינה בראשם ,שבלעדי מיומנותם ומסירותם
הייתה הלשכה-שהיא מרכז הפעילות של המרכז כולו--מושבת לתקופה ארוכה.

יצוין כי גם בימים כתיקונם ,העבודה של פנינה ראויה לשבח .פנינה משמשת כתובת לא רק
לרקטור עצמו אלא לכל מי שיש לו קשר עם המערכת האקדמית ,והיא מקבלת את פניהם של
הבאים עם חיוך ,ידיים פתוחות ומוכנות לעזור ,אוזן קשבת וטיפול מקצועי.
על כל זה ויותר ,מקבלת פנינה את פרס עובדת החודש.
תודה לך פנינה .מאחלים שתזכי לשנים ארוכות של עשייה ועבודה מצוינת מתוך
בריאות ,נחת ושמחה.

