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  10.10.10   -ר ברוך לוי בכינוס היובל "ד  -" צוות"ר "דברי יו

  
  .חג יובל שמח,  "צוות"חברות וחברי ,  גבירותיי מוריי ורבותיי

  

אשר  האיש  :מספר אחד" צוות"ברך בתוכנו את חבר כבוד אנו גאים ל •
גוון התפקידים במ ,"צוות"רב לו בכינונו ובביסוסו של ארגון  יויד

נשיא המדינה  - האחרונות יםא בהם בחמישים השנהממלכתיים שנש
 .מר שמעון פרס

 

" צוות"חבר , ל"עשר של צה הל הארבע"רמטכ-לכבוד לנו לארח את ה •
 .שר הביטחון מר אהוד ברק  - 19884' מס

  

רב   -ראש המטה הכללי  32629' מס" צוות"לחבר  לבביותברכותינו ה •
 .אלוף גבי אשכנזי

  

יושבי  ראשי ערים ומועצות מקומיות, רלים לשעב"שרי ביטחון ורמטכ •
 .ברוכים אתם בתוכנו, ראש צוות לשעבר 

  

א "ראש אכ". צוות"שותפינו להבטחת הזכויות והרווחה של חברי  •
,  צחי עין גל ושלומי אברהם" חבר"ל "ר ומנכ"יו, האלוף אבי זמיר

 .ברוכים הבאים
  

 
We are pleased and honored to have  in our midst a 
delegation of our “Brothers in Arms” - the Jewish War 
Veterans of the United States of America,  
 Welcome.  

  

ראשי המחוזות , ברכות מיוחדות לחבריי וחברותיי המתנדבים בארגון •
על " צוות"חברי ההנהלות והמועצות הנושאים את , וראשי הסניפים

 -ל"רים בראשותו של המנכעובדים מסו חבורתולצידם  ,כתפיהם
 בכל התחומים" צוות"פועלים בשטח ליישום יעדי ה ,ל דן נדיב"תא

 .וראויים לכל שבח

 

 .מכובדיי כולם •
 

עוד מתקופת , נבנה על דורות של מתנדבים, ל"כמו צה, "צוות"ארגון  •
י והמתנדבים לצבאות "ל ובלח"אצ- ח ב"בפלמ, בדרך בהגנה -המדינה 

הם היו בין מניחי היסוד לכוחות . ייההברית במלחמת העולם השנ
מעלים את זכרם של ואנו גאים במעשיהם , חון של ישראלהביט

 .יהי זכרם ברוך.  במהלך השנים מבינינו שהלכו לעולמם החברים



 2

  

אנו . הוא מן הארגונים הגדולים והמובילים בתחומו, "צוות"ארגון  •
בעה אלף חברות וחברים שהם בתי אב לשלושה ולאר 34-מונים כ

 .כן יירבו, צום ורב המונה כחצי מיליון נפשעם ע, דורות
  

בו את  הרא ,ל עשרות שנים"צה-שירת ב "צוות"מחברי כל אחד ואחת  •
" צוות"כך אנו רואים את ארגון  .השני ולפעמים אפילו הראשון ובית

לטפל ארגון מטרתו של ה. ככתובת לחברים ולבני משפחותיהם
פעולות תרבות , רווחה ותעסוקה, ותבנושאי בריא ,בזכויות החברים

 .ועשייה התנדבותית
  

, ל ומשרד הביטחון"ת בקשר הדוק עם צהינעששל הארגון הפעילות  •
 .הרווחה והתעסוקה של הגמלאים, תוך דגש על הזכויות

  

הנושא החשוב אני מבקש להעלות במעמד זה את , אדוני שר הביטחון •
 ,הגמלה וההיוון :המתרחש במשמרת שלנו " צוות"ביותר כיום לחברי 

שנים רבות  כיםי ההיוון נמשיהגמלה נשחקה באחוזים רבים וניכו
  .לאחר שהוחזרו במלואם

  

ל בקיסריה השמעתי את הקריאה "פני שנתיים בכינוס גמלאי צהל •
 :מאז קרו דברים   ".אל תשליכונו לעת גמלה"

ול המדינה וההסתדרות הכירו בשחיקה והסכימו על תגמ )1
  .לכל גמלאי המגזר הציבורי

בנושא ההיוון " צוות"שנעשה לחברי  תוויהאוצר הכיר בע )2
 .הקדמת גמר הניכויים בחמש שנים  -ובין הצעותיו 

 ,הממשלה הכירה בייחודיות של משרתי הקבע המחייבים )3
פיצוי גבוה יותר על השחיקה גם בהקשר למשך  , לדעתנו

 .שנות הגמלה
  

הציבורי את הפיצויים לאי השירות גמנה האחרונה קיבלו שב •
זאת ! אנחנו נותרנו אחרונים. 2008והתוספות בדיעבד ממחצית שנת 

 .על אף שהיינו תמיד ראשונים להתנדב ולשרת והנה נותרנו מאחור
 

של גמלאי בשם הקהילה הגדולה והחשובה , אני קורא מעל במה זו •
שלימו ה : גבי אשכנזי-ל"רמטכ- אהוד ברק ול-לשר הביטחון, ל"צה

ל ממתינים מזה כשנתיים לקבלת "רבבות גמלאי צה!  את המלאכה 
 .התוספות והפיצויים אשר הם ראויים להם וזכאים לכך על פי כל דין

  

אנו מאמינים בממשלת , "אנו מאמינים בני מאמינים: "וכמאמר השיר •
ל "צה-ובמטה הכללי וב .אשר שר הביטחון מייצג אותנו בה, ישראל

כי ייעשה , עצם מעצמנו ובשר מבשרנו ,נו רואים בהםוא ,הרואים בנו
  .ומלא של נושא חשוב זה ףעל ידכם מאמץ מרוכז ומיידי לסיום מקי
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 ,היבכך יתחזק בנו האמון במערכת הביטחון ובהצהרותיהם של ראש
 .שיעמדו במבחן התוצאה ויפה שעה אחת קודם

  

ו ובתפקידו כל אחד בדור, זכינו כולנו! "צוות"חברות וחברי  ,לסיום •
תרמנו לביטחון ישראל . ל"לשרת שירות רב שנים ורב משמעות בצה

 ,בחג היובל ,גאים ומודיםעלינו להיות ולביצורה של המדינה ועל כך 
 .על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו

  

כל  ".צוות"יחי ארגון . יחי צבא ההגנה לישראל. תחי מדינת ישראל •
 .טוב עליכם

  
  


