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 ,עובדות ועובדים יקרים
 

 הודעה בנושא היערכות ארגון העובדים למשבר הקורונה 
 

 
כולנו נסחפים בימים אלה אל מערבולת הקורונה המשבשת את 

נראה שהיקום שלח והאישית. , חיינו ברמה הלאומית, המקצועית
 חשב מסלול מחדש.ל אותנו

 
לשמור על הבריאות. שלנו, של  - משימת העל שלנו היא לפני הכל
 משפחתנו ושל הסובבים אותנו.

ות משרד וכדי שזה יקרה, חובה עלינו להקשיב וליישם את הנחי
 שיקול דעת אישי.ו פרשנות אהבריאות באופן מדויק, לל

 
סולידריות  גם מיד לאחר ציות להנחיות, תסייע ותחזק אותנו

 וערבות הדדית.
ני. להקשיב. לתמוך. לעודד. זה הזמן להיות אחד בשביל הש

זה הזמן לאהבת חינם. וכמה שיותר. זה ולסייע ככל האפשר. 
. זה הזמן לנו הזמן להסתכל פנימה ולהבין מה ומי באמת חשוב

להיות מאוחדים וחזקים, להיאחז באהבת החיים, לגלות את 
הכוחות הפנימיים ולהאמין שמכאן נצמח ונהיה טובים יותר 

 ומאושרים יותר.
 

 להלן מספר עדכונים חשובים:
ארגון העובדים עובד בשיתוף פעולה יומיומי עם ההסתדרות ועם 

כדי לדאוג לכם ולהגן עליכם  לילות כימיםהנהלת העירייה ועושה 
 ככל הניתן.

משבר הקורונה מנוהל על ידי יחד עם זאת, חשוב להבהיר: 
 ממשלת ישראל ולכן סוגיות הקשורות בנושאי שכר, ימי חופשה,

 תיאום עםיפתרו ברמה הארצית תוך  וכן הלאה,ימי מחלה 
כרגע, כל מה שאתם יכולים . בראשות ארנון בן דוד ההסתדרות

נשתדל לעשות הוא להתרכז בשמירה על בריאותכם. אנחנו 
 את כל היתר ונקפיד לעדכן אתכם. לעשות

 
 

 



. אנו נערכים להנגיש לכם את התלושים לחג כבר בימים הקרובים
שינינו את שיטת החלוקה והתלושים יגיעו אליכם  ,המשבר לאור

באופן מקוון היישר למכשירים הסלולאריים שלכם. כל עובד 
. הקצינו מכשיר טלפון ייעודי תווי השייקבל לנייד שלו את 

 .בנושאעזרה ו סיוע להודעות ווטסאפ לכל מי שיצטרך
 
 

. זה אומר, נערכנו למתן שירות מרחוקאנחנו בארגון בעובדים 
נדע להמשיך ולספק לכם את שירותי  ,אם המצב יחמירשגם 

קופת התגמולים, עזור לעזור וביטוחי הבריאות והשיניים. 
ייעודי אליו תוכלו לפנות לבקשות של  ווטסאפהקצינו מספר 

 אנו נמשיך לטפל בכם גם בתקופה זוהלוואות, משיכות והעברות ו
 במלוא המסירות.

 
ניתן לקבל את  הסברים כיצדההטלפון ו כל מספרישימו לב: 

מפורסמים באתר ארגון העובדים ובדף שלנו שירותים ה
 הפייסבוק שלנו. שם גם תוכלו לכתוב לנו ונשמח לענות לכם.

 
 אני מציע לכולנו לראות את חצי הכוס המלא!לסיום, 

  יש לכם מקום עבודה קבוע, בטחון תעסוקתי ויש מי שדואג
 זה לא מובן מאליו בימים אלו!לכם ורואה את טובתכם. 

  סין סגרה את אחרון בתי החולים הייעודיים לקורונה
 חולים חדשים. ולטענתם אין יותר

 .אז בואו נהיה אופטימיים
 גם את זה.יחד נעבור 

 
 בשבילכם.ו למענכם ארגון העובדים ואני באופן אישי כאן

 
 

 ,שלכם                                                  
 , עו"דגל-רמי בן                                                                        
 יו"ר ארגון העובדים                                                                       

 
 

 
 


