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 חברי הנהלות הסניפים
 

 ,המנהל ובהנהלות הסניפיםלחברי וחברותי בוועד 
 

בימים אלה, במציאות מורכבת ורגישה המציבה בפנינו אתגרים יוצאי דופן, עלינו לנהוג באחריות 
נו, כמו תמיד ואף יותר מתמיד, למענם מתוך מחויבות לחברותינו וחברינו, ולעשות כל שביכולת

ה למגבלות הנתונות ולמען ההגנה על זכויותיהם בכל הכלים האפשריים, ומתוך גילוי הבנ
המתעדכנות ולהנחיות המחייבות של משרד הבריאות וגורמים ממלכתיים נוספים, בשעת חירום 

 זו.
 

שה הכל כדי לשמר את היכולת להעניק את כלל השירותים ואני מבטיח לכם כי הארגון ע
של הארגוניים ברציפות, אנחנו ממשיכים להפעיל את המערכים הארציים, המחוזיים והסניפים 

"צוות" תחת המגבלות המובנות, אנחנו ממשיכים יום יום, שעה שעה לחתור ולהגיע לכל חבר 
וחברה באמצעות אנשינו בכל רחבי המחוז כדי לוודא שלא השארנו איש לבד מאחור, כדי לוודא 

 שבתוך הבידוד איש מאתנו לא ירגיש לבד.
 

שהארגון מתפקד כראוי ונעשה  בהמשך למגבלות המוכרות לכולנו נמשיך לקבל החלטות ולוודא
 זאת בהתייעצות עם המנכ"ל, הדרג הבכיר, היועצים ובשיתוף כל מי שיידרש.

 
אנחנו נעבור את התקופה הזו יחד, בשיתוף, בסיוע הדדי ובפרגון. זו העת לאחדות ולערבות 

 הדדית. זו עת מבחן ואנחנו נעמוד בו יחד.
 

 דיים:ווני פעולה מיית וכמבקש לעדכן אתכם כי כבר נתקבלו מספר החלטו
 

 חודש. 24-, ו18, 12ובהחזר של ₪  8,000-ידי את סכום ההלוואה ההדדית ליהגדלנו במ .1
סיכמנו על הסטת תקציבי פעילויות תרבות ופנאי נרחבות שבוטלו נוכח הנסיבות, לטובת  .2

 וחברים שיעמדו בקריטריונים למתן סיוע.הקמת קרן עזרה לחברות 
קנייה בהנחה משמעותית שתאפשר לנו לתמוך בחברות וחברים הצטיידנו בכמות תווי  .3

 במעלה הדרך, לפי הצורך.
 הקמנו ערוץ שת"פ עם "חבר" להמשך פיתוח ערוצי הסיוע לפרט. .4
עודיים לבעלי גמלה נמוכה במיוחד אשר היא הכנסתם התנענו מהלך לאיתור ערוצי סיוע יי .5

 היחידה.
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ויובאו לאישור  ,אום עם ועדת הכספיםיבת ,וקידוםצעדים נוספים נמצאים בתהליכי הבשלה 
 ועד המנהל בהתאם לצורך.וה
 

אני גאה ונרגש לשמוע על פעילותכם במיוחד בימים אלה, מקבל תגובות רבות מחברות וחברים 
על כך וזה מחמם את ליבי עד מאוד. מאחל לכולכם בריאות איתנה, מודה על תמיכתכם ועל 

 עשייתכם המבורכת למען הכלל.
 

חל לכולנו שנזכה במהרה לשוב לשגרה במחוזות ובסניפים במתכונת המוכרת והרצויה מא
 ועד המנהל כבעבר.וולמפגשי ה

 
לסיום, אני מבקש להביע בשמי ובשמכם תודה מיוחדת לעובדי "צוות" מחוז הדרום שממשיכים 

 רות לכל החברים.ילתת ש
 

שבע  ין בית החייל בבאריבנשאום מראש מאחר ימשרדי מזכירות המחוז פתוחים לתת שירות בת
 סגור לכניסת זרים.
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 בגולה ניסן 
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