22/03/2020
לכבוד :חברי ועדים
הנדון :איגרת יו"ר ארגון עובדי צה"ל מס'  3לחברי הועדים
חברי להנהגת עובדי צה"ל ,בימים מלאי אתגרים שכאלה ,כאשר העולם כולו מתמודד
מול הנגיף הויראלי מצאתי לנכון לעדכן אתכם על פעילות הארגון ובנוסף להעביר
אליכם דגשים והנחיות בהתאם לרוח התקופה.
ביום  23/02/2020הפצתי את איגרת מס'  2שמפרטת את ההבנות וההסכמות שהגענו
אליהם מול צה"ל (על בסיס ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין הממשלה
והמעסיקים) ובהמשך הופץ מסמך הנחיות מטעם ראש מרכז תע"צ אשר מסדיר את
הכללים להפעלת עובדים בימים אלו.
בנוסף הופצו הנחיות מפקדת קצין רפואה ראשי (מקרפ"ר) הגדרת קבוצות סיכון (ראו
נספח א').
חברי להנהגת הארגון ,כמנהיגי עובדים אני מצפה כל אחד ואחת מאיתנו להפעיל
שיקול דעת ולגלות אחריות ,להישמע להנחיות המפקדים להתמקד בעיקר ולזנוח את
הטפל.
תפקידנו בשיגרה לשמור על זכויות העובדים ,לפעול לקידומם ולדאוג לרווחתם.
בשעת חירום זו ,במאבק מול הנגיף עלינו להתמקד בבריאות העובדים!
חשוב ביותר ,להקפיד על תקשורת פתוחה ומכובדת עם העובדים .להביע אכפתיות
ואמפטיה למצוקות העובדים ובמידת הצורך להעזר בצוות הארגון ו/או בעובדות
הסוציאליות ,להציג את התמונה המלאה הידועה ,לתקשר ולהפיץ את ההודעות
המתקבלות וכמובן לקיים שיחות דיגיטליות (ראו בהמשך).
שימוש בטכנולוגיות :בימים אלו בהם חל איסור על קיום מפגשים והתקהלויות
ומרחק מינמאלי של  2מטר לפחות בין אדם לחברו חשוב לקיים מפגשים דיגיטלים,
הטכנולגיות רבות ומגוונות .אנו בארגון עובדי צה"ל מעדיפים להשתמש ב.ZOOM -
מדובר באפליקציה ידידותית (חינמית) שניתן להורידה למכשירי האנדרואיד ואיפון
בקלות ולנהל שיחות וידאו רבות משתתפים ולנהל שיחות וידאו רבות משתתפים.
מומלץ טרם קיום השיחה לבדוק בלייב את התוכנה ,להגדיר מובלי שיחה ,לוחות

זמנים ,לעלות לאויר כ 5 -דקות לפני שעת השיחה ,לאפשר סבב התיחסויות ולסכם
את עיקרי הדברים.
פעילויות הארגון
קשר עם עובדים בבידוד :עפ"י עדכון ממרכז תע"ץ נכון לכתיבת שורות אלו אותר
עובד צה"ל אחד שאבחן כחולה ו  130-עובדים בבידוד .צוות ארגון יצר קשר טלפוני
עם כל אחד מן העובדים הנ"ל לדרוש בשלומם ולהציע להם סיוע במידת הצורך.
מוקד פניות :ביום א'  29/03/20יוקם מוקד פניות וואצ'אפ על מנת לענות על כל
שאלה ,כל עובד/גמלאי יוכל לפנות בואצאפ שמספרו  ,054-8709629השאלות ינותבו
לגורמים המוסמכים בארגון ו/או למרכז תע"צ.
הטבות עד הבית באתר עול"מ :הגענו להסכם עם רשתות מזון מהיר שמציעות פיצות
משפחתיות (דומינוס פיצה ,עגבניה ופיצה האט) המבורגרים (בורגרים ומוזס) וספרים
(צומת ספרים וסטימצקי) בהנחות משמעותיות לרבות משלוח הביתה.
רכש תוי מזון בהנחה :הגענו להסכם מול רשת "ינות ביתן" שמאגדת מעל  180סניפים
ברחבי הארץ לפיו כל עובד /גמלאי צה"ל וחבר הסתדרות ,יוכל לרכוש באתר עול"מ
שובר דיגיטלי שמקנה הנחה של  .17%ערך השובר  500ש"ח ועלותו  425ש"ח!
כל עובד רשאי להזמיו שובר אחד בלבד .שימו לב  -מדובר בהטבה ייחודית חד פעמית
בשל משבר הקורונה והסמיכות לחג הפסח.
מיתוג עובדי צה"ל :אנו מפרסמים בעמוד הפייסבוק של הארגון מידי שבוע 2-3
פוסטים .הדגש כמובן על פעילות עובדי צה"ל בימי הקורונה .עמוד הפייסבוק זוכה
להצלחה מדהימה ,כל פוסט זוכה לתגובות חיוביות ולאלפי צפיות ויש לנו כבר למעלה
מ 8,000 -חברים!
תשלום מלגות ילדי עובדים וקורסים :המלגות יוזנו לשבונות הבנק בתאריך 02/04/20
אני וצוות הארגון נמשיך לעמוד לרשותכם בכל נושא.
בידידות
משה פרידמן
יו"ר ארגון עובדי צה"ל
בברכת בריאות לכולנו.

נספח א' המלצות מקרפ"ר

נספח ב' הנחיות להסעות עובדים חיונים

