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עובדי/ות צה"ל יקרים/ות
הנדון :איגרת יו"ר עובדי צה"ל בעניין נגיף הקורונה
כללי:

(איגרת מס' )1

בימים אלו העולם כולו מתמודד עם וירוס הקורונה .כולנו ערים למצב היחודי גם המשק
הישראלי מתמודד עם חוסר ודאות ומול שינויים תכופים עפ"י הוראות משרד הבריאות
ומשרד הביטחון.
מטבע הדברים ,כעובדים במערכת הביטחון ושותפים למאמץ הבטחוני במטרה לשמור
על כשירות ורציפות תפקודית של צה"ל ,בדגש על המוכנות המבצעית של צה"ל אנו
כפופים להוראות צה"ל ופיקוד העורף.
חברים בעת הרגישה הזו חשוב יותר מתמיד להישמע להוראות המפקדים .אלו ימים לא
פשוטים ואנו נידרש לשתף פעולה עם הנחיות שונות והכל במטרה לנצח במאבק כנגד נגיף
הקורונה.
הגעה לעבודה:
בהערכת מצב שבוצעה באכ"א הונחו מפקדי היחידות לקיים בערכת מצב יחידתית
במטרה להעסיק בימים אלו את העובדים שתפקידם קריטי.
סוכם עם ראש מרכז תע"צ ,שעובדים שאינם עונים להגדרה דלעייל ויונחו שלא להגיע
לעבודה ,יזוכו בתשלום עבור יום העבודה (אופן ביצוע התשלום יסוכם בהמשך).

כללי התנהגות למניעת הידבקות:
הצלחה במאבק כנגד הנגיף תלויה במשמעת העצמית של כל אחד ואחת מאיתנו .עלינו
להקפיד על הגיינה אישית :שטיפות ידיים ,התעטשות ושיעול לכיוון המרפק ,המנעות
ממגע ושמירה על מרחק בין אדם לאדם של  2מטר המנעות בהתכנסויות (נתנה הוראה
להקפיא קורסים והשתלמויות) .
העברת הודעות ברשת ("פייק ניוז"):
כאמור אנו בתקופה רגישה שמאפיינת בחוסר ודאות ולכן חשוב מתמיד להקפיד על
הפצת הודעות ברשתות החברתיות (קבוצות וואצאפ'  /פייסבוק ) רק לאחר ווידוא
שמקורם בגורם מוסמך .העברת הודעות שגויות מגבירה את הפניקה ויוצרת בלבול
מיותר .אנו בארגון עובדי צה"ל ממשיכים לפעול עבורכם ועמלים לשמור על זכויותיכם,
נעביר לכם מידע רלבנטי באמנעי התקשורת השונים בדגש על אתר הארגון והאפליקציה
(ישומון) "עולם".
חברי עובדי ועובדות צה"ל מקום המדינה ועד היום התמודדנו בהצלחה למול אתגרים
מורכבים ,אני גאה בעשייתכם ומשוכנע שיחד נצלח גם את המאבק הנוכחי.
בידידות
משה פרידמן
יו"ר ארגון עובדי צה"ל
העתקים:
יו"ר ההסתדרות
משרד הבטחון  -מנכ"ל ,משנה למנכ"ל ,ר.אגף משאבי אנוש ,ממונה על תעסוקת אע"צ
צה"ל  -ראש אכ"א ,רמ"ט אכ"א ,רמ"ח הסגל ,ר .מרכז תע"צ
ארגון עובדי צה"ל  -מנכ"ל ,מ"מ ,מזכירים מרחביים ,חברי מזכירות ארצית

