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  2020מרץ,  22                   

  
  

  
 ,ה/יקר ת /עובד

  
. אשים מגפת הקורוה מתפשטת בארץ ובעולםכאשר ימים של חירום לאומי, או מצויים ב
מדרך     .תיהםרובם ספוים בב, ואת עצמם מחוץ למסגרות העבודה הרגילותכיום  רבים מוצאים  

הבריאותי הטבע, בעת הזאת מתגברות החרדות, עולים המתחים וחוסר הוודאות לגבי הקיום 
  .   על חייו באופן משמעותי  הכלכלי, והדברים משפיעיםו
  

שיעבוד בתקופה זאת ולהוציא לחופשה את כוח האדם באופן יכר הממשלה לצמצם  תהחלט
שירות ה . די לשמור על בריאות כולו, בעיקר כת המציאותיבמחויהיא את מרבית העובדים 

  במאמץ הלאומי.  ובהשתתפותכולו לתת דוגמא למשק  ךציבורי צריה
  

חוסן מתבטא, בין היתר, ביכולת   ימים קשים אלה מהווים מבחן לחוסן האישי והלאומי שלו.  
הפימיים,   ואו דרשים להישען על משאבי  אתגר.    -  ולראות בלחץ  ,להסתגל למצבים משתים

  לגלות גמישות ולאפשר קבלת תמיכה וסיוע מחברים, משפחה ואשי מקצוע.
  

לצורך כך, רתם מערך הרווחה בשירות המדיה באופן אקטיבי לסייע לעובדים, לגמלאים 
    ולבי משפחותיהם בהתמודדות עם אתגרים אלה.

  
עובדי המשרד   הממוה על הרווחה בכל משרד/יחידת סמך ישמור על קשר רציף ושוטף עם

. שאי גיף הקורוהשמצאו  שהוחו להימצא בבידוד ו/או חלילה  אלה  ובמיוחד עם  והגמלאים,  
 ותמוך,  אעודד ו  ובמקרה הצורך אף    ,צוקות שיתעוררובמקשיים ובפעל למתן סיוע ה אתפ

  .מקצועי הולםמעה לקבלת בקהילה ם המתאימיהעובדים לגורמים 
  

תחום בכיר רווחה, באגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בציבות שירות המדיה, ייתן מעה 
את עביר לפורום הממוים על הרווחה  במהלך תקופה זו, וילשאלות ולסוגיות השוות שיתעוררו  

  .המתאים חיויהמידע ה
  

מור על בכוותי לפות גם לסמכ"לים/ולמהלי היחידות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לש
  ולעדכם בכל התפתחות העשית במשרד. בבתיהםקשר  עם העובדים השוהים 

  
  מחוזקים ובריאים.כשאו  חזור לשגרה, ובעזרת ה' או תקווה כי עבור תקופה זו במהרה

 

  בברכת בריאות טובה,
  
  
  

  פרופ' דיאל הרשקוביץ
 ציב שירות המדיה


