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אוהל המחאה  -ביום ט' באב תשע"ה 8 ,אוגוסט  ,2011הוקם בכניסה למחנה המטה הכללי
של צה"ל בקריה בת"א ,אוהל מחאה של נגדים וקצינים משרתי קבע .משרתים אשר פרשו
לגמלאות אחרי שנות שרות ארוכות בשליחות צה"ל ומדינת ישראל..
תמונת מצב  -בניגוד לדעה הרווחת ,אוהל המחאה לא הוקם בשל "שחיקת שכרם של
הגמלאים".
האוהל הוקם וניצב על מקומו בשל התנהלות מקבלי ההחלטות בצמרת צה"ל ובהם
רמטכ"לים וראשי אכ"א לשעבר שהנחו והיו שותפים במהלך  15שנים אחרונות להונאה,
גניבה וגזילה של כספי הגמלאי צהל ע"י שינוי ייעוד של כספים שקיבל צה"ל מאוצר המדינה
לזכותם של הגמלאי צה"ל ע"י העברתם לצרכים אחרים.
הונאת גמלאי צה"ל  -משנחשפה פרשיית ההונאה הנ"ל שגרמה לירידה דרמטית בסכום
הקצבה ששולמה לגמלאים ,החלו מגעים ופגישות בין ארגון "צוות" המייצג את משרתי
הקבע שפרשו -לבין שר הביטחון ,הרמטכ"ל וצמרת צה"ל  ,האוצר והממונה על השכר
באוצר.
שמו של הטיפול בעניין ההונאה הנ"ל הוסב ל "הטיפול בשחיקת שכרם של גמלאי צה"ל"
וזאת כדי שלא לפגוע חלילה במוסד הערכיות ,היושר והמוסר הצה"לי.
בהקשר זה ,דור התקומה של מקימי מדינת ישראל לא היו מוחלים ולא סולחים על מעשה
שכזה אם פרשייה כזו הייתה נחשפת בתקופתם .אך ישראל של שנות ה  2000היא מדינה
שהמנהיגים שלה רק מדברים על ציונות ,ערכיות ,ערכים ומוסר .הם אינם מיישמים אותם.
לגופו של עניין  -לאחר חודשים ארוכים של דיונים בהם השתתפו כל הנוגעים בדבר ובהם
גם הממונה על השכר באוצר ,גובש על דעת כל הצדדים הסכם הבנות לתיקון העוול שנגרם
למשרתי הקבע שפרשו.
שמחתם של האחרונים ,אשר ציפו לקבל סוף סוף את הגמלה לה הם זכאים בעקבות
ההסכם שהושג הייתה זמנית ,שכן שר הביטחון ושר האוצר החלו אז "לגלגל את
קורבנותיהם" הלא הם -גמלאי צה"ל ,ממגרש אחד למשנהו ע"י הטלת אחריות האחד על
השני למקורות המימון לתשלום.
והינה אנו כאן  -מקימי האוהל המחאה ניצבים ומוחים על ההונאה ,העוול והגזילה ושואלים
עד מתי ?
עד מתי אתה שר הביטחון אהוד ברק תמשיך לגלגל קורבנות ההתעללות הזו אל מדרגות
האוצר ? הרי אתה השר האחראי ,הממונה על גמלאי צה"ל אלה.
אתה זה שנואם ,אומר וכותב על מחויבותך לתיקון עוול זה !!!.
שר הביטחון  -אתה שר הביטחון של מדינת ישראל האחראי לביטחונם של  7,500,000מליון
תושבי מדינת ישראל ,מכיר היטב ומודע למהלכים אלה ואינך נוקט בצעדים לתיקון העוול
הנורא שנגרם ל  34,000משרתי הקבע שפרשו לגמלאות.
האם ניתן לתת בך אמון ולבטוח שאתה שומר על ביטחוננו ? שאתה שומר ומגן על ילדינו
ונכדינו היוצאים לשירות ושליחות בשרותם הצבאי ?
האם אתה בצאתך לקרב היית סומך על מנהיגים כאלה ?!
קום ועשה מעשה ותקן את העוול הנורא שנעשה ויפה שעה אחת קודם !
נגדים וקצינים גמלאי צה"ל
העתקים:
חברי כנסת ישראל.
ראשי ערים בישראל.

