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הנדון :איגרת מידע לחבר על פעילות המחוז בתקופת מגיפת הקורונה

חברים יקרים שלום רב.
את שנת  2020נזכור כולנו עוד שנים רבות ,לאור מגיפת הקורונה שתקפה אותנו מיד לאחר
שהסתיימו הבחירות לארגון "צוות".
מטרת איגרת זו ,להביא לידיעתכם את פעילות המחוז והסניפים בחודשים מרץ-אפריל 2020
(תקופת הקורונה).
בתקופה זו התחלנו להפנים את העובדה שהחיים במדינה משתנים לחלוטין ושעלינו לשנות את
אורחות החיים שלנו.
ארגון "צוות" בכלל ומחוז הדרום בפרט התאים עצמו לעבוד בתנאים שונים ולשים דגש מיוחד על
הטיפול בפרט.
כל סניפי המחוז פעלו אל מול החברים בסניף ,בדגש מיוחד על החברים המבוגרים הזקוקים
לעזרה מיוחדת ,ומזכירות המחוז יזמה פניות לחתכים רבים באוכלוסיית החברים לאיתור חברים
במצוקה ,בסיועם של מר פרץ לב והגב' אניטה.
כל חבר שביקש סיוע כלשהוא ,טופל תוך זמן קצר ביותר.
אנו מחויבים להמשיך ולקיים קשר רציף עם החברים על מנת לאתר בזמן צרכים מיוחדים
לנזקקים.
טיפלנו בחלוקת מענקי חג ,והקלנו בנוהל הגשת הבקשות והקריטריונים לקבלתם .באחד
הסניפים נסענו ומסרנו את המענקים באופן אישי.
לאור הקשיים הכלכליים שנוצרו כתוצאה מהסגר והגבלות התנועה ,טיפלנו בבעיות חריגות של
חברים וסייענו במענקים כספיים ותווי קנייה.
קיבלנו עשרות טלפונים מהחברים בנושא תקנה  190ועוד שאלות בנושא האיגרת שקיבלו
ממופ"ת.
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מנהל המחוז התקשר לפורשי מרץ ואפריל  2020לברכם עם שחרורם מצה"ל ולפעול לצירופם
ל"צוות" .
ביצענו הקלות אדמיניסטרטיביות לטובת החברים בביצוע הלוואות והפניה לעו"ד וליועץ מס.
מספר חברים שלא קיבלו שכר עקב אי-דיווח תעסוקה ,טופלו מול מופ"ת וקיבלו מפרעה לאחר
מספר ימים.
שלחנו פעם נוספת מייל לכל החברים מעל גיל  65מסניף באר שבע ,על פי בקשתו של יו"ר הסניף,
הפנינו את תשומת ליבם לאפשרויות הסיוע וכבר קיבלנו מהם מספר פניות.
טיפלנו בנפטרים וסייענו לשארים במימוש זכויותיהם.
נשלחה ברכת חג שמח לכלל הגמלאים הבדואים ,שהתחילו את צום הרמדאן ביום חמישי,
.23.4.20
טיפלנו במתן הלוואות "חבר"" ,צוות" והלוואות בנקאיות .מאחר שהחברים לא יכלו להיכנס
למזכירות המחוז ,אנחנו יצאנו אליהם.
מזכירות המחוז טיפלה בהנפקת תלושי שכר וטפסי  106וסייעה לחברים ששכרם ירד עקב תקנה
 .190סייענו במילוי טופס  160ח' לפונים.
נשלח  SMSליו"ר הסניפים ובו דיווח על הנעשה במזכירות המחוז ,כולל פנייה בבקשה לדווח על
הנעשה בסניף בתחום ההתנדבות בקהילה והמשך שיחות עם חברים מוגבלים בריאותית וחברים
במצוקה נפשית/כלכלית.
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