בס"ד

לעובדי חודש שבט ואדר א' נבחרו  2עובדים :
תמי שמוקלר(מדר) ממכון טל ,ותומר תעסה מאגף תקשוב.

מכון לב
Lev Institute

מכון טל
Tal Institute

מכון נוה
Naveh Institute

תמי ( )33נשואה לדב דמיאן וגרה בקרית יובל בירושלים .בזמנה הפנוי אוהבת תמי לקרוא ,לטייל ,ולשמוע מוסיקה.
תמי סיימה בהצטיינות תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת בר אילן.
והיא עובדת בבג"ט כ 6 -שנים .בתפקידה היא משמשת כרכזת אקדמית במכון טל ,ובמסגרת זו היא אחראית על
בניית מערכת השעות ,שיבוץ חדרים ,בקרה שוטפת על התנהלות הלימודים בהתאם למערכת ,טיפול באילוצי מרצים,
ותכנון קבוצות תרגול.
עבודתה של תמי הינה מאתגרת במיוחד לאור האילוצים המיוחדים שיש במכון טל  :מצוקת החדרים ומנגד ,ריבוי מסגרות
הלימוד(טל/דעת/תבונה/טליה /תכניות השלמה לסוגיהן).
תמי מצטיינת ביצירתיות יוצאת דופן במתן פתרון לשיבוץ חדרים/מרצים /מערכת שעות יעילה לסטודנטיות ,וכל זאת תוך
יחסי אנוש מצוינים הדרושים כדי לרצות את בקשות המרצים ומנגד  -להיות אסרטיבית במקרה שיש סתירה בין אילוצי
מערכת ואילוצי מרצים.
תמי לוקחת אחריות על ביצועיה ,ובמקביל פועלת בהתייעצות ושיתוף פעולה עם הגורמים שמעליה.
תמי שירותית מאוד ,מספקת מענה אדיב לכל פניה ,ורואה תמיד לנגד עינה את טובת הסטודנטיות ורווחתן ,והיא אהודה
מאוד על צוות העובדים והעובדות במכון טל.
בחודשים האחרונים תמי השקיעה באופן מיוחד בבניית מערכת השעות של סמסטר ב' (כמו גם א') ,תוך התמודדות עם
אילוצים קשים אשר לדברי המנהלת הישירה של תמי -ד"ר שרה גנוט ,מדובר ביצירה של "יש מאין" ממש.
שרה מעידה כי במשך שבועות אחדים תמי ממש לא קמה מהכסא ימים שלמים...
על כל זאת תמי ראויה להערכה מיוחדת ,וליישר כח גדול !

תומר תעסה ( )22החל את עבודתו בבג"ט לפני כשנה ,באגף תקשוב.
תומר התחתן לפני כעשרה חודשים עם זוגתו – סוזי ,ולפני כשלושה חודשים הוא עבר דירה מהיישוב נעלה הסמוך
למודיעין עילית ,לשכונת גילה בירושלים.
לתומר ניסיון רב בתחום ניהול רשתו ת ומחשבים ,והוא הגיע אלינו לאחר שביצע תפקיד דומה במכללה האקדמית נתניה,
ולפני כן בחברות היי טק גדולות אחרות .ניסיונו הרב של תומר החל כבר במסגרת שירותו הצבאי כמנהל מיחשוב וראש
צוות פלוגת תקשוב וניהול רשת ,שם זכה להיות חייל ומפקד מצטיין (מצטיין מח"ט).
במסגרת תפקידו בבג"ט תומר אחראי על תמיכת המחשבים והרשתות .תפקידו כולל ניהול ותחזוקת מערכות המחשוב
במכון לב ,מכון טל ולוסטיג ,כולל תחנות קצה ושרתים בסביבת .Microsoft
מאז החל תומר את עבודתו בבג"ט הוא עשה מהפכה ברמת השירות והמקצועיות במחלקת מחשוב.
בחו דשים האחרונים ,תומר יזם פרויקט לשיפור רמת תשתיות המחשוב במכון טל בהצלחה רבה ,וכעת הוא פועל באופן
דומה במכון לוסטיג.
לצורך כך ,תומר השקיע ומשקיע שעות עבודה רבות( .ממוצע השעות הנוספות שלו בשנה האחרונה עומד על  54שעות
בחודש!!!) .בעקבות העומס הרב של הקרי אות להם הוא עונה במהלך היום ,הזמן היחיד בו הוא יכול לעבוד באפקטיביות
ולקדם משימות הוא בשעות הערב ,כאשר המקום כמעט שומם( ...מה שמסביר את השעות הנוספות הרבות אותם הוא
מבצע) בזמן שכן נותר ,הוא מנסה לשלב חיי משפחה עם אשתו הטריה ,זמן לתחביבים כמעט לא נשאר לו אך
הוא מעיד על עצמו שהוא 'חולה' טכנולוגיה ואוהב להיות מעודכן בפיתוחים ובגדג'טים הכי חדשים.
וכשהיה לו יותר זמן אהב לשחק כדורסל ,ולצפות בסרטים איכותיים.
על השקעתו של תומר מתוך 'ראש גדול' ,לקיחת אחריות ,והעלאת רמת המקצועיות והשירות במחלקה ,תוך יחסי אנוש
מצוינים ,פרגון ועבודת צוות פורייה ,הוא זוכה להערכה רבה ממנהליו מחבריו לצוות ומכלל העובדים והתלמידים אותם הוא
זוכה לשרת.
אנו מאחלים לתומר המשך יישר כח ! והמשך עשייה מבורכת והצלחה בתפקידו !
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