
בימי קורונה אנחנו באגף משאבי אנוש דואגים לעובדים אשר נדבקו בנגיף ומפנקים אותם בשי צנוע עד הבית.
סגל האוניברסיטה מאחלים לכלל העובדים ובני משפחותיהם החלמה מהירה ובריאות איתנה.

רציתי להביע את הכרת תודתי על משלוח כה מחמם 
לב בתקופה כה לא נעימה ולא פשוטה.

שמחת  הוא  זו  למחלה  הטוב  החיסון  כי  ספק  אין 
הנפש ולקחתם חלק גדול בכך.

בריאות טובה לכולם ונאחל לימים טובים יותר.

דותן
הקורונה"  "שי  את  לקבל  התרגשתי  מאד 

ששלחתם.
מהריחות  להנות  במהרה  לחזור  שאוכל  מקווה 
הטובים ואם זה לא יקרה מהר אשתה בהנאה את 

היין  עד שאוכל לדמיין שהם שם.
להיפגש  מצפה  אותי,  וריגשתם  שמחתם 
שוקקת  באוניברסיטה  כולם,  עם  באוניברסיטה 
ושמחה ושהימים המוזרים יחלפו מעלינו במהרה. 

שלום רב,
תשובות  בעקבות  לבידוד  נכנסנו  משפחתי  ובני  אני  שדיווחתי,  כפי 

חיוביות לבדיקת הקורונה.
משתפים  בשני,  אחד  תומכים  יחד  שכולנו  בכך  להתנחם  אפשר 
החצי  על  ומסתכלים  חיוביים  ובעיקר  והמחלה  הבידוד  של  מהחוויות 

הכוס המלאה
חימם מאוד את הלב לקבל מארז של סבון, בעיקר הבנים ששמו כבר 

את ידם על המארז וניצלו את העובדה שכרגע אני ללא חוש ריח.
הגדול (בן 17.5) התלהב מאוד מהעובדה שהאוניברסיטה מתייחסת 

כך לעובדיה ותומכת בהם גם ברגעים קשים אלו,
ואני  המשפט המסכם שלו היה "גם אני רוצה לעבוד באוניברסיטה", 

חושב שזה אומר המון.
על   וחשב  שיזם  למי  תודות  המקסים,  המארז  על  תודות  המון  אז 
וההרגשה  הלב  את  חימם  מאוד  ומאוד  מאליו  מובן  לא  זה  הרעיון, 

שלעבודה קשה יש הערכה.
מאחל לכולנו ולכל קהילת האוניברסיטה המון בריאות, אני בטוח שיחד 

 נעבור כל מכשול שיציבו לנו החיים.

 

 

 

 דותן

 .מאד התרגשתי לקבל את "שי הקורונה" ששלחתם
מקווה שאוכל לחזור במהרה להנות מהריחות הטובים ואם זה לא יקרה מהר אשתה בהנאה את 

 .��עד שאוכל לדמיין שהם שם  היין 
שמחתם וריגשתם אותי, מצפה להיפגש באוניברסיטה עם כולם, באוניברסיטה שוקקת ושמחה 

 ושהימים המוזרים יחלפו מעלינו במהרה. 

 

 

 שלום רב,

 כפי שדיווחתי, אני ובני משפחתי נכנסנו לבידוד בעקבות תשובות חיוביות לבדיקת הקורונה.

ים מהחוויות של הבידוד והמחלה ובעיקר אפשר להתנחם בכך שכולנו יחד תומכים אחד בשני, משתפ
 חיוביים ומסתכלים על החצי הכוס המלאה

 (פרט לנאוה, לכולנו תסמינים קלים בלבד תודה לאל).
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שלום רב. 
גם.  וחליתי  ממנו  נדבקתי  אני  עבודת.  במקום  הקורונה  בנגיף  נדבק  בעלי  וחצי  כשבועיים  לפני 
לשמחתי הרבה, עקב שמירה על כללי התו הסגול בהקפדה יתרה, אף אחד מהקולגות שלי לא נדבק.
תוך יום אחרי שנודע לממונים עליי על מחלתי, סימה טובי התקשרה אליי ושאלה לשלומי. זמן קצר 
לאחר מכן הגיע שליח עם בקבוק יין ופינוקים של "סבון" מהאוניברסיטה העברית בליווי המכתב 

המיוחד שלך. הודיתי לסימה וביקשתי שתעביר גם לך.
אני רואה לנכון, עכשיו כשמצבי כבר יותר טוב, ואני לאט לאט מחלימה, לכתוב לך מכתב אישי. 

כשבן אדם חולה במחלה שאף אחד לא יודע איך היא תשפיע עליו ואיך היא תגמר, מילה של עידוד 
יכולה לעשות את כל ההבדל. 

וזה מה שאתם עשיתם. עודדתם אותי שיהיה בסדר. הראיתם לי שאני לא סתם בורג במקום עבודה 
גדול, אלא עובדת אצל מעביד שבאמת מעריך את ההון האנושי שלו. ועל כך אני מודה לך מאוד.

20 שנה, שמחלקת משאבי אנוש  זו לא הפעם הראשונה מאז שאני באוניברסיטה, החודש בדיוק 
מראה רגישות ואכפתיות. 

אני מחזקת אתכם להמשיך בדרך הזו. כי במקום שאכפת למעביד מהעובד שלו, העובד מרגיש יותר 
שייך ויעבוד עם הרבה יותר מוטיבציה.                                            תודה רבה והרבה בריאות

ביחד נעבור תקופה זו במהרה


