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 י' שבט תשפ"ב
 עובדות ועובדים יקרים !!

 
 

הודעתי  לחברי הוועד המנהל על כוונתי לסיים בחודשים  5.1.22בישיבת הוועד המנהל ביום 
 שנים את תפקידי כמנכ"ל "צוות". 18הקרובים בתום 

 
 אישיות עם כל עובד/ת לסיכום המשך העסקתו בארגון. בתקופה הקרובה אקיים שיחות

 
 הנני מצרף בזאת את הודעתי. 

 
 חברי הוועד המנהל   - "צוות" ארגון גמלאי צה"ל 

 

פניתי ליו"ר "צוות" בבקשה לסיים את תפקידי לאחר שהגעתי לסיומה של שנת בחודש נובמבר 

"י שנים בהן שימשתי כמנכ"ל הארגון. נעניתי לבקשתו האישית של ח 18 -ומשהגעתי ל 68 -חיי ה

מעריך מאד, להמשיך ולכהן בתפקיד עד לאיתור מחליפ/ה ולא יאוחר מכבד והיו"ר, אותו אני 

 וכך אני עושה היום. 2022ולהודיע רשמית על החלטתי זו בתחילת ינואר  1.6.2022מיום 

ותית עתירת עשייה למען גמלאי צה"ל וחברי זו לא העת לסיכומה של קדנציה ארוכה ומשמע

"צוות" ולביסוס מעמדו ויעודו של הארגון היקר כל כך ללבי. קדנציה שידעה ימים יפים וגם 

קשים. ימי שמחה מתחושת התעלות משותפת וימים מאתגרים מול קשיים במעלה הדרך. ליבי 

ות כימים למען מימוש שלם, עשיתי כמיטב יכולתי בכל האמצעים שעמדו לרשות הארגון ליל

"צוות". אני מבקש להודות לחברי הוועד המנהל ולכל יושבי ראש הארגון שנתנו בי אמונם  טרותמ

לאורך שנים רבות, בימים של הישגים ושמחה וכן בימים של החמצה והעדר סיפוק. בלב שלם אני 

ובה מאין כמוה מודה ליושב במרומים על הזכות שניתנה לי להוביל עשייה ושליחות חברתית חש

שעיקרה הרחק מאור הזרקורים למען חברות וחברי "צוות". שזכיתי יחד עם העובדים המסורים 

והאהובים שלנו לתת כתף תומכת בשעת צרה ומצוקה ודי לי בכך. אני מודה לכולם על שיתוף 

הפעולה וההירתמות במאבקים ובקידום התחומים העקרים של הפעילות הארגונית שבליבת 

 של גמלאי צה"ל. הצרכים

 

לסיום אני מאחל לכולם בריאות איתנה והמשך עשייה למען הכלל. תמיד אתייצב כאחד מכם 

 .לכל משימה כגמלאי חבר "צוות" כל שאתבקש ואוכל לתרום

 
 
 

 בברכה     
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