
  

  __________.)ר.ע( ל"גמלאי צהן ורגא "תצוו"
  51121בני ברק  ,2222ד .ת ,51202בני ברק  ,14ברוך הירש רחוב 

   agudat@tzevet.co.il :ל"דוא 03–6173520פקס  03–6173500' טל

 
  6352        :סימננו 

  2011   פברואר  22 
  א"ח אדר א תשע"י 

  לכבוד
  "צוות"חברי מועצת ארגון 

  

  ,שלום וברכה
  

  ל"עדכון בנושא גמלת גמלאי צה:  הנדון 
  
  

-שתתקיים ביום רביעי ה" צוות"לישיבת מועצת בימים אלה נשלח אליכם זימון  .1
תכם בעניין מצב הדברים לקראת ישיבה זו אני מוצא לנכון לעדכן א, 30.3.2011

 .הנוכחי בנושא זה
 

בעניין הגמלה סוכמה סופית בהחלטת המועצה מיום " צוות"עמדת ארגון  .2
בת שמונה סעיפים שהתבססה על הבנות " חבילה"עמדה זו כוללת , 27.12.10

לבין משרדי הביטחון " צוות"והסכמות שהושגו לאחר מגעים ממושכים בין 
 ).ונים קודמיםהפירוט נמסר בצוות( והאוצר

  

טען משרדי האוצר והביטחון  עםהסכמות אלו נעשו בהבנה מלאה למרות ש .3
לממן את עלות יישום  והתקציבים באוצר שאין בכוונתלאחרונה הממונה על 

 .את התהליך" תקע"משבר ש נוצרההסכם ובכך 
 

ל את דרישתנו להביא את "רמטכ- בעקבות כך העלינו בפני שר הביטחון וה .4
נקבעו שתי . ה אצל ראש הממשלה גם בהשתתפות שר האוצרהנושא להכרע

אך הן בוטלו עקב אירועים שונים וכעת נמצאת על , פגישות אצל ראש הממשלה
 .13.3.2011סדר היום פגישה אצל ראש הממשלה ביום 

  

את צבי שור ודן עמי וצוות המשא ומתן הכולל  "צוות"קיימו הנהלת , בינתיים .5
 .ויותנדיב מספר פגישות והתייעצ

  

בות החלטות המועצה מיום נתקבלו ההחלטות הבאות שגם הן בעק, בנוסף .6
27.12.10 :-   

  

חברי כנסת , פגישות ושיחות עם שרי ממשלה -  במישור מקבלי ההחלטות  .א
 .ל ובמשרדי הביטחון והאוצר"מטכ- וממלאי תפקידים ב

באמצעי התקשורת  פ ובכתב"הופעות בע - בתחום ההסברה והתקשורת  .ב
הסברה בסניפים ובמחוזות של הארגון והוצאת . ית והכתובההאלקטרונ

 ".צוות"חוזר מקיף בעניין הגמלה לכל חברי 

איסוף נתונים ומידע והכנה להגשת תביעות אישיות  -  בתחום המשפטי  .ג
בסיוע היועץ המשפטי , בנושא שחיקת הגמלה" צוות"מדגמיות של חברי 

 .של הארגון

שייקבע ובעיתוי מחאה בהיקף  רותקיום הפגנות ומשמ - בנושא ההפגנות  .ד
 .או צוות המשא ומתן/ו" צוות"י הנהלת "ע
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מתקיימת פעילות שוטפת אשר מעורבים בה לפי הללו בכל ארבעת התחומים  .7
רי "רי המחוזות ויו"וכן יו" צוות"חברי הנהלת , מ"מו-הנושאים חברי צוות ה

אתם מוזמנים לראות  .הסניפים בכל הנוגע להסברה פנימית לכלל החברים
 .את כל הפרסומים בתקשורת על מאבקנו" צוות"באתר האינטרנט של 

 

ר ועדת "יו ,שאול מופז) 'מיל(ל "כ רא"עם ח, דן נדיב ואני, סיכמנו, 22.2.11היום  .8
על כינוס מיוחד של הוועדה שידון ויקדם את פתרון  ,החוץ והביטחון של הכנסת

ובוודאי ישפיע על הדיון וסיכום  7.3.11הדיון יתקיים ביום . בעיית הגמלה
 .13.3.2011-הנושא אצל ראש הממשלה ב

 

רציתי לתת לכם תמונת מצב עדכנית על הנעשה והנצפה , חברי המועצה, כאמור .9
יחד עם זאת הרשוני להוסיף הערות אחדות לאור דעות והערות . בנושא הגמלה

רנט ובדואר וכן קורא באינט" שטח"אשר אני שומע בפגישות עם חברים ב
 .האלקטרוני

המטה הכללי ומשרד האוצר , מערכת היחסים שלנו עם משרד הביטחון  .א
וכוללת מסכת נושאים רחבה אשר הגמלה עניין היא של הערכה הדדית 

 .מרכזי בה אך ישנם נוספים
פועלים באחריות ובהתאמה , מ"וכן צוות המו, בראשותי" צוות"הנהלת   .ב

חלק  ם הנוגעים בדבר נוטליםלהחלטות מועצת הארגון וכל הגורמי
 .בתהליך קבלת ההחלטות לפי הצורך

אוש בקרב ייבמצב עניינים זה יש בינינו בודדים קצרי רוח הזורים בהלה ו  .ג
ומוסיפים בכך , החברים גם בטענה כי אין אנו יודעים מה שנעשה בשטח

 .מבוכה ותסכול

, אני מבטיחכם כי אנו קשובים מאוד לחברים בכל דרך של פגישות  .ד
 . התכתבויות ועוד, כינוסים

יוצרים אווירה של אי אמון ואנרכיה  איבוד עשתונות ותסכול, התלהמות  .ה
בקור רוח תוך באומץ וומנהיגות נכונה ושקולה חייבת לכלכל את מעשיה 

 .ראייה כוללת של כלל הגורמים המשפיעים
  

אנו . המאבק בנושא הגמלה אכן ממושך ורצוף עליות וירידות, חברי המועצה .10
.            ממתינים להכרעת ראש הממשלה תוך שאנו נוקטים בצעדים הדרושים

 .  מצפים לסיום מוצלח של הסוגיה בהקדםכולנו 
  
  
  
  

  ,בברכה    

  
  לוי   ברוך  'דר               

   "צוות"    ארגון  ר     "יו        

 


