18.1.12

לחברי אומ"ץ היקרים,

במהלך עבודתי באומ"ץ יצא לי לעבוד עם כל אחד ואחד מכם וככול שהכרתי אתכם יותר כך למדתי
איזה אנשים גדולים אתם ואיזה כוח נתינה עצום ומסירות יש בכם למען מטרה אחת שנחיה בחברה
טובה יותר.
אני רוצה להודות לכם על עבודה נעימה איתכם ובחברתכם היה לי כיף ותענוג גדול ,תקופה זו תחרט
בליבי לתמיד.
אני רוצה להודות לפליצ'ה פלד שכמנכל ידע תמיד להטות אוזן קשבת ברגעי הלחץ הלא מעטים
במשרד.ותמיד גם שהערת זה נעשה בנועם ובמתינות.
אחרון חביב אני רוצה להודות למנהל הישיר שלי שאיתו עבדתי יום יום לאריה היקר.
אתה בחרת לך חיילים אחד אחד וכמפקד יצאת תמיד בראש ללא פחד וללא מורא גם שכל החיצים
הופנו אליך לא נשברת המשכת להאמין בצדקת דרכך והחדרת זאת בלב כולנו.
העבודה במחיצתך הייתה לעיתים קצת לחוצה כשהדגש הוא על קצת !!אבל כל פעם למדתי עוד דבר
עליך ועל פועלך .
היו מקרים בהם גילית רגישות רבה לחלשים בחברה למרות שצוות הפרויקטים החליט שאין מקרים
אלו שייכים לטיפולה של אומ"ץ ואתה התעקשת ועמדת על כך שאותם אזרחים יקבלו מענה הולם
כשאתה אומר "אומ"ץ קיימת גם עבורם" .מקרים אלו ואחרים הביאו אותי להכרה שלצד הדברים
החשובים שאתה עושה ושעוד יכתבו וילמדו עליהם אני עובדת לצד אדם לוחמני ועקשן אבל גם אנושי
וטוב לב וכמו שתמיד פליצ'ה היה אומר לי " אריה קשוח מבחוץ אבל יש לו לב לבן בפנים".
אני מאחלת לאומ"ץ שתעלה מעלה מעלה ותהיה אור ומופת בחברה הישראלית.
לסיום אריה היקר אני רוצה להודות לך על כי פתחת לי דלת כניסה לתנועת אומ"ץ בה נחשפתי לעולם
קסום מעניין ומרתק עבודה לצד אנשים מקסימים.בשבילי השהות באומ"ץ לא הייתה רק מקום פרנסה
אלא גאוות יחידה שאותה נשאתי ואשא לכל מקום .
היה לי הכבוד והזכות לעבוד לצידך וצד כל העוסקים במלאכה.
אני מאחלת לך בריאות איתנה אריכות ימים ושתמיד תמיד ידברו ויזכירו את אומ"ץ בתקשורת!!!!
והכי חשוב שתממש תמיד את הפסוק מנאום עמוס הנביא "כי אריה אם ישאג מי לא ירא מי לא
ירא" !...
שלכם בהוקרה,
רוזי בר דוד
מנהלת המשרד

