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  קיימת , בה מועלית שאלת תקציב הביטחון אמנם אנו רגילים לכך שבכל פעם .1
  , כלכלה על התקציבים המוגזמים" חכמי"הסתערות רבתי של התקשורת ובהם   
  ל מוצג תמיד לשלילה עד כדי הצגת "כאשר התקציב המיועד לגמלאי צה  
 .הגמלאים כעושקי המערכת המקבלים מעל ומעבר למה שראוי לתת להם  
 

  בסדרת כתבות על תקציב  10ערוץ , וע לכם בודאיכיד, בימים אלה הגדיל לעשות .2
 .ל"תוך הצגה צינית וגישה שלילית במיוחד לגמלאות צה, הביטחון   

 

  ל תוך "מקום לפעילות הסברה מיידית מצד משרד הביטחון וצה, לדעתנו, יש .3
  , הצגת נתוני אמת הן על אופי שירות הקבע והאילוצים הנובעים מכך למשרתים   
  המוכנות של על להשלכות , כמובן, והן. ותיהם ולפורשים לגמלאותלבני משפח   
 .ל לאורך זמן"הצעירים לשרת בשירות קבע בצה   

 
   ,עושים ככל האפשר להעביר את המסרים האלה לפרטיהם" צוות"אנו בארגון  .4

  רק במקרים נדירים משתילים  .אך אין כמעט היענות לכך, לגורמי תקשורת  
  כתגובה על כתבות ארוכות אשר לעיתים ניתנות  ,ספר שניותלמ ,משפט קצר שלנו  
 .בסדרות  

 

  אשר  ,"צוות"למותר לציין כי כתבות כאלה גורמות לזעם רב בקרב רבבות חברי  .5
  " הנהנ"ואשר אחוז ניכר מהם  ,ל"כל אחד ואחת מהם שירת עשרות שנים בצה   
 .שכר המינימום לבין השכר הממוצע במשקמ פחותמגמלה הנעה בין   

 

   ,ל בעבר ובהווה"אני כותב אליכם כחברים ושותפים לשירות קבע בצה .6
 ל ובידיעה כי אתם רואים בנו חלק בלתי נפרד "כממונים על זכויות גמלאי צה  
  .ל"ממערכת הביטחון וצה  
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  עית אשר על כן אודה לכם אם תצהירו בפומבי על תמיכתכם החד משמ .א .7
 .ל ובזכויותיהם המגיעות על פי חוק ודין"בגמלאות גמלאי צה        

  לשמירת  2015-2016בצד זה תוסיפו לפעול במסגרת דיוני התקציב לשנים  . ב  
  .זכויות הגמלאים ולמניעת כל פגיעה בהם        

  עם  ,באופן מיידי ,באשר לפעילות בכל אמצעי התקשורת נשמח לשתף פעולה.   ג  
 .ל בכל נושא שנתבקש"דוברי משרד הביטחון וצה        
 

  , אני מודה לכם על שיתוף הפעולה הטוב הקיים בינינו, "צוות"בשם רבבות חברי  .8
  ובטוח בתמיכתכם  ,הם-ל וגמלאיו חד"צהאשר לנו הוא בסיס איתן לתפיסה של    
  .ובפעילותכם בהתאם   
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ,הבברכ                                                                                                             
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