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עובדות ועובדים יקרים,

יש אימרה שמתאימה לכולנו ,בכל דת" :האדם מתכנן תכניות ואלוהים צוחק ."...הארוע
הגלובלי שאנו חווים יחד ,הוא קשה ותובעני ,ומחייב ערבות הדדית של כולנו .המשימה
העיקרית שלנו כאזרחי העולם ,אזרחי מדינת ישראל ועובדי המרכז למיפוי ישראל ,היא לעזור
לסיים את המשבר הזה – לרבות המחירים האישים שכולנו משלמים על כך.
הבוקר קיימנו ישיבת הנהלה ודנו בהנחיות נציב שרות המדינה ובמשמעויות הארגוניות
והאישיות .קיבלנו מספר החלטות ואנו נשתף אתכן ואתכם בהתקדמות .שיתוף הפעולה של
כולנו הכרחי!
להלן ההחלטות הרלוונטיות להיום:
 .1אנו מקימים מתחם עובדים באתר שלנו ,בקישור .כך נוכל לעדכן אתכם במידע חשוב
שיהיה נגיש לכם גם מחוץ למשרדים ,בכל שעות היממה.
 .2מעת לעת ,נשלח לכם הודעות  ,SMSשבהן יהיה קישור לאתר או הודעות קצרות.
 .3בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,יש להמנע מפגישות מרובות משתתפים באופן כללי,
לא לקיים פגישות של יותר מ 10 -משתתפים ולשמור על מרחק אחד מהשני .אנא שימרו
על כללים אלו והימנעו מפגישות מרובות משתתפים .ניתן לעשות שימוש בתוכנת zoom
לפגישות מרוחקות באינטרנט .אם יש צורך בכך ,פנו בבקשה אל גאולה פיקסלר טיאר,
מנהלת אגף מש"א.
 .4הבוקר הפסקנו לקבל קהל באופן פרונטלי ,וזאת כדי למזער את הסיכוי להידבקות בווירוס.
הדבקנו שלטים במרחבים ובתל אביב ,ואנו נעשה הכל כמובן כדי למזער את הנזק במתן
השרות ללקוחותינו.
 .5בהתאם להנחיית המטכ"ל ובסיכום עם יחידת המיפוי הצבאית ,ניתקנו את הקשר בין
היחידות .המטרה היא לבודד את הצבא כדי להקטין את סיכויי ההדבקות בתוכו ולמנוע
את הסכנות הכרוכות בך .חל איסור על מעבר חיילים במתחם שלנו ומעבר עובדים במתחם
היחידה .אנו פועלים כמובן בתאום מלא עם היחידה.
 .6אנו בוחנים מחדש את מקומות הישיבה במשרדים ,כדי לנסות ולדלל את צפיפות הישיבה
שלכם במקומות הנדרשים ובהתאם ליכולות הפיסיות בבניין.
 .7אנו בקשר עם נציבות שרות המדינה ,בכל הקשור להעסקת עובדים בתקופת הקרובה,
ברמות הממשלתית והארגונית.
 .8חטיבת הון אנושי ומינהל תוציא מעת לעת עדכונים שוטפים והנחיות לביצוע.
אני מאחל לכולנו רק בריאות!
שלכם,
רונן רגב
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל

