22/03/2020
עובדים /עובדות יקרים/יקרות
הנדון :איגרת לעובדים מס'  - 2יו"ר ארגון עובדי צה"ל
חברי עובדי צה"ל ,אנו בעיצומו של משבר גלובאלי ולאומי בעקבות התפשטות נגיף
הקורונה ( )COVID19שהשלכותיו אינן פוסחות על אף אחד מאתנו .זאת תקופה
מורכבת מאתגרת ומאופיינת בחוסר ודאות ,אנו נאבקים באויב בלתי נראה.
ההשלכות על צבא ההגנה לישראל משמעותיות ומחייבות הערכות שונה מכלל המשק
ע"מ לשמור על רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל ובראש ובראשונה לשמור על
בריאות העובדים והחיילים.
אנו מנהלים שיחות והתיעצויות עם יו"ר ההסתדרות ,ראש אכ"א ,ראש אט"ל,
מפקדת מרכז תע"צ ,מפקדים של יחידות וכמובן עם המשפטנים והיועצים שלנו.
יו"ר ההסתדרות חתם על הסכם קיבוצי מול ממשלת ישראל והמעסיקים במטרה
לשמור על בריאות הציבור ,עיקרו של ההסכם:
תוקף ההסכם :מ 19/3 -עד אחרי חג הפסח.
ההסכם מגדיר להנהלה סמכות לקביעת עובד חיוני לבט"ש (בצה"ל מפקד היחידה)
וכן קובע שעובד שאינו חיוני לצרכים מבצעיים תפקודיים מידיים (להלן עובד רגיל)
ייצא לחופשה שנתית.
ככל שלא עומדת לרשות העובד הרגיל יתרה חיובית של ימי חופשה ישהה בחופשה
כאמור ,וזאת על חשבון ימי חופשה עתידיים ,להם הוא אמור להיות זכאי בהמשך.

קרן ימי חופשה :מתוך עקרון של ערבות הדדית תוקם קרן ימי חופשה אשר תפעל
לסייע לעובדים שאין ברשותם יתרת ימי חופשה מספקת (נושא זה טרם סוכם)
עוד כללים והנחיות מדויקות יפורסמו ע"י ראש מרכז תע"צ ויופצו למפקדים
ועובדים מעת לעת.
בתקופת משבר בסדר גודל שכזה קיים צורך במידע ,כולנו מקבלים עשרות הודעות
שונות ברשתות החברתיות שאינן בהכרח נכונות ועשויות ליצור בלבול.
אני קורא לכם להתייחס אך ורק להודעות מטעם גורמים מוסמכים (ממשלת ישראל,
ההסתדרות ,ארגון עובדי צה"ל ומרכז תע"ץ) ולהימנע ממשלוח והעברת הודעות
שאינן ממקור מוסמך.
עובדים ועובדות יקרים אנו מלווים אתכם מרחוק ,אבל במיוחד בימים אלו חשוב
לשמור על שגרת חיים בריאה ונכונה.
שמירה על כללי התנהגות והגיינה :וירוס הקורונה הנו אוייב בלתי ניראה! הדרך
הטובה ביותר להמנע מהדבקות בנגיף הנה הישמעות מלאה להנחיות משרד
הבריאות:
אנו מוסיפים ומדגישים:
שמירת מרחק  2מטר ,רחיצת ידיים ,לא לנגוע בפנים ,להשתעל למרפק ,לא לנגוע
בחפצים בידיים חשופות כמו לדוגמה עגלת בסופר ,משאבות דלק ,בחניונים ,מכונות
קפה ,חפצים זרים ,להשתמש רק בנייר או בכפפות ,להמנע מנסיעה ברכב ציבורי..
נכון לכתיבת שורות אלו ,לא דווח על עובד/ת חולה קורונה ,עם זאת ידוע לנו על כ-
 130עובדים שנמצאים בבידוד ואנו נמצאים איתם בקשר.

רווחה:
באתר עול"מ – ניתן להזמין הטבות מיוחדות מותאמות למצב (כולל משלוח עד הבית)
ובין היתר הזמנה ממסעדות והנחה ברשת סטימצקי וצומת ספרים.
שי לחג הפסח :בימים הקרובים יוזן השי לחג ואנו נפיץ הנחיות בהתאם.
הזנת מלגות ילדי עובדים :יועברו לחשבונות העובדים הזכאים בתאריך ,02/04/2020
(בתקווה שהמערכות הבנקאיות יפעלו כראוי)

חברים ,זו היא שעת מבחן לא פשוטה ,האתגרים שעומדים בפני כל אחד ואחד מאיתנו
מורכבים ודורשים סבלנות ,אורך רוח ,ואימוץ הרגלים אחרים וחשיבה חיובית.
בנימה אישית  -לחברי המזכירים ,חברי המזכירות הארצית וחברי הועדים ,אתם
נחוצים לעובדים בימים אלו יותר מתמיד ,לצורך שמירת הקשר עם העובדים,
לתקשורת עם המפקדים ולסיוע בפתרונות בסוגיות הרבות האנושיות והמקצועיות
העולות באופן תכוף .חזקו ואמצו על המסירות שאתם מגלים יחד בימים אלו .יחד
נעמוד בכל אתגר.
בידידות
משה פרידמן
יו"ר ארגון עובדי צה"ל
בברכת בריאות לכולנו.

