
חלפה כמעט שנה מאז שחיינו תפסו תפנית משמעותית ונכנעו   ,2021 פברואר 
לשגרת הקורונה.

כל המוכר, הנורמלי ... כבר לא כאן , דיי הרבה זמן ...

השלכותיה  את  לעומק  הבנו  מהי,  עולמית  מגפה  חווינו  כולנו  האחרונה  בשנה 
העבודה,  ממקומות  שנפלטו  מובטלים  מיליון  ראינו  חיינו,  תחומי  בכלל  הקשות 
אנשים  לרסיסים,  שהתרסקו  אנשים  של  חיים  מפעלי  עסק,  בתי  אלפי  עשרות 

חולים קשה, והמון המון המון מתים (2.5 מיליון למען האמת)  . 

שבחברת  לוודא  מנת  על  ויותר  כבירים  מאמצים  עושים  אנו   2020 ממרץ  החל 
ומרכזי קניות שנסגרו הרמטית)  יצאו עובדים לחל״ת (למעט קניונים  סלקום לא 
לגבי  גם  נכון  זה  משפט  מחיר.  בכל  לעובדים  תעסוקה  ולאפשר  להמשיך  אלא 
עובדים שכמעט בלתי אפשרי עבורם לעבוד מהבית, אך בשם הסולידריות, והרצון 
 , בדמו  מתבוסס  המשק  כלל  בה  בתקופה  ולמשפחות  לעובדים  לסייע  הענק 
החלטנו להפסיד ביודעין ולאפשר לאנשים שלא אמורים ״לעבוד״ מביתם לעבוד 

ולשלם להם שכר . 

המקצועית  וההנהלה  גבאי  אבי  החברה  מנכ"ל  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ביחד, 
והאנושית שהוא מוביל, החלטנו כי למרות האתגרים של החברה, אנחנו צריכים 

להיות הגב והמשענת המוחלטים של העובדים בתקופה הקשוחה הזו.  

העבודה  את  להחזיר  משותפים  במאמצים  יחד,  כולנו  צריכים  אנחנו  כעת, 
לשגרה והבשורה הטובה היא: יש איך!  

ביום ה', 18/02/2021 נשלח לכלל העובדים תקשור בו הוסבר כי הכניסה למתקני 
החברה תהיה 

1. באמצעות תעודת מתחסן - תעודה להצגה שאיננה חסויה 
2. תעודת מחלים - תעודה שמיועדת להצגה שאיננה חסויה 

3. באמצעות בדיקת קורונה תקפה ל- 72 שעות . (תיקון מ- 48) 

עובדות ועובדים יקרים, 
הנה אנחנו שוב לקראת סוף השבוע וכהרגלי חשוב לי תמיד לשקף ולעדכן אתכם 

במצב.
הפעם אני זקוקה לעזרה של כל אחת ואחד מכם.

חוזרים ביחד למסלול



התגלו  החברה  למתקני  בכניסה  שנערכו  בבדיקות  השבוע,  רק  שתדעו,  חשוב 
חולים   5  ,11:00 השעה  עד  התגלו  לבדיקות  הראשון  (ביום  מאומתים  חולים 
היתה  לחברה  כניסתם  חיפה)   ומת"מ  סלקום  לבית  להכנס  שעמדו  מאומתים 
נדבקים, שכל  יודע כמה  ומי  בידוד של מאות מעובדי חברה  עוד השבוע!  גוררת 

חטאם שרק רצו להגיע לעבודה ! 

אין כבר זמן למשחקים, יש לכולנו משימת על להעמיד את החברה על הרגליים 
 , סיכון  לקבוצות  משויכים  שחלקם  עובדים  לנו  יש  ביותר.  קשה  תקופה  לאחר 
משפחות של עובדים שנמצאות בקבוצות סיכון , נשים בהריון - ואנחנו לא לוקחים 
ולא מוכנים לקחת סיכונים על החיים שלהם ! אנחנו מחויבים 1000% לבריאותם! 

ולהתנהלותה התקינה של חברת סלקום שהיא מקור הפרנסה שלנו.  

למרות שחיסונים הם אולי הדרך היחידה לצאת מהסיטואציה אנחנו לא כופים על 
אף אדם להתחסן או למסור פרטים על מצבו הרפואי, אך חובותינו לוודא שלא 
נכנס למתקני החברה אדם חולה שיגרור שרשרת הדבקה, מה שיביא כאמור 

לפגיעה בעובדים ונזק לעבודה .  

לסיום , אספר לכם סוד ... 
כולנו חלקים קטנים שמרכיבים את החברה ואנחנו נסיים את הפרק העצוב הזה 
שלנו,  לסביבה  לעצמנו,  אחריות  אחריות.  נגלה  כולנו  אם  רק  שלנו  בהיסטוריה 
למשפחות שלנו, לחברה הישראלית כולה. אין עיגולי פינות, אין שחרורים, פשוט 

כולם.

חברים, גם בתקופת קורונה זה מוכח מעל לכל ספק, 

אנחנו הכי, אבל הכי חזקים ביחד 

אל תשכחו את זה...

חוזרים ביחד למסלול

מיה יניב
יו"ר ועד עובדי סלקום


