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שלום רב,
הנדון :מבצע "משמרות הזהב"  -חלוקת מזון לקשישים
מזה כחודש ימים מחלקות הרשויות המקומיות חבילות מזון לתושבים הזקוקים לכך-
הן חבילות המסופקות ע"י המדינה והן ארוחות הנרכשות מכספי הרשות המקומית
ועמותות הפועלות בתחומה.
לפני ימים אחדים החל מבצע חלוקת מזון "משמרות הזהב" ,לקשישים ללא עורף
משפחתי ומשפחות נזקקות נוספות על פי שיקול דעתם המקצועית של עובדי מחלקות
הרווחה ברשויות המקומיות .תכלית המבצע היא לאפשר לקשישים להמשיך ולשהות
בביתם ללא צורך לצאת למרחב הציבורי  ,ובכך למנוע מהם חשיפה לנגיף הקורונה.
הארוחות מסופקות ע"י משרד הרווחה ופיקוד העורף יחד עם עובדי הרשות ,ומתנדבים
המחלקים את הארוחות עד לבית הקשיש.
מטבע הדברים ,מבצע חלוקת מזון כדוגמת מבצע "משמרות הזהב" ,הוא מבצע הכולל
בתוכו ניתוח צרכים ומיפוי ותכנון לוגיסטי מורכב ,כל זאת בשיתוף פעולה בין מספר
גופים אשר שמו להם למטרה לשמור על בריאותם של אוכלוסיית הקשישים .אנו שמחים
לעדכנכם כי עד כה המבצע פועל באופן חלק וללא תקלות המצריכות טיפול מיוחד.
לקראת חג הפסח המתקרב ובא ,נבקשכם להיערך בשבוע הקרוב לחלוקה מתוגברת,
הדרושה הן בשל עצם הסמיכות לחג וההיערכות הנדרשת לקראתו ,והן בשל המורכבות
הקיימת בסוגי המזון וכשרותם .על מנת שלא נפסח על אף משפחה נזקקת ועל מנת
שנמצה את המשאבים הקיימים בצורה המיטבית ,נבקשכם לוודא סנכרון בין כלל
הגופים הפועלים בתחומי הרשות.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל העושים במלאכה – עובדי הרשויות המקומיות,
חיילי פיקוד העורף ,מתנדבים ברשויות המקומיות ,מגזר שני ושלישי ומשרד הרווחה.
נכונים לנו עוד אתגרים גדולים במלחמה בנגיף הקורונה ,ואנו סמוכים ובטוחים כי תדעו
להעריך את המשאב האנושי העובד ברשות ,לטפל בו ולאפשר לו מרווח נשימה על מנת
שיוכל להמשיך ולסייע בטיפול בתושבים לאורך זמן.

בברכה,

חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
חה"כ נפתלי בנט -שר הביטחון
מר שי חג'ג' -ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר חובב צברי -ראש מועצה מקומית קרית עקרון ויו"ר ועדת בטחון
מר אבי הררי -ראש מועצה מקומית אבן יהודה ,יו"ר ועדת רווחה ,סמים ומניעת אלימות
רא"ל אביב כוכבי – רמטכ"ל
ד"ר אביגדור קפלן -מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מר שלמה דולברג – מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנהל כללי ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה-מנכ"ל פורום ה15-
מר יוחאי וג'ימה -ראש מינהל בטחון ,שע"ח ותפקידים מיוחדים ,מש"מ
עו"ס אסא בן יוסף  -מנהלת מחלקת רווחה וקהילה ,מרכז השלטון המקומי

