
  ל גבי אשכנזי"רא  - ל "נאום הרמטכ  -" צוות"אירוע יובל ל

  

אלוף במילואים אהוד -רב, שר הביטחון,  מר שמעון פרס, כבוד נשיא המדינה

אלופי , משה ארנס ואיציק מרדכי, עמיר פרץ, שרי הביטחון לשעבר,  ברק

ר ברוך "ד, אלוף מישנה במילואים, "צוות"ר ארגון "יו, בעבר ובהווה ל"צה

אני רוצה לפתוח , מכובדיי כולכם, ל"גימלאי צה  -" צוות"חברי ארגון ,  ילו

אני מניח .  ולומר שאני מכיר היטב ומקרוב רבים מהאנשים שנמצאים כאן

ר "שחלקכם הגדול לא יודעים זאת אבל הרבה שנים לפני שברוך היה יו

 הוא היה מפקדי הראשון בפנימייה הצבאית ואני נזכר בימים ההם" צוות"

  .בהתרגשות גדולה

יושבים בקהל הזה חברים ושותפים לדרך שחלקו עימי לא מעט , מלבדו

רק בנסיבות ואני מאחל לנו שנמשיך להתראות , חוויות לאורך השנים

  .משמחות שכאלו

בן חמישים : "המפגש הזה אתכם מחזיר אותי אל הכתוב במסכת אבות 

הזהב שבו אותה קביעה נומקה בכך שחמישים הוא שביל ".  לעצה

ושיכלו , נותן העצה צבר ניסיון ארוך מספיק מחד:  מתקיימים שני התנאים 

  .מאידך  -וכושרו עדיין בשיאם 

מקיימים בעשייתם , שמציינים היום חמישים שנות פעילות" צוות"אנשי 

  .את שני התנאים הללו הנמרצת

 ניסיונם של חברי הארגון ומטען הידע והחוכמה שנושאים עימן משירותם

כארגון להמשיך ולקדם את המטרה " צוות"הצבאי הם שמאפשרים ל

  .ושלמענה הוא פועל כבר חמישים שנה, החשובה כל כך שלמענה הוקם

כדי , ל על משמר העם והארץ"ניצבים חיילי צה, בשעה שבה אנו נמצאים כאן

  .המבטיחה את שלומם של אזרחי ישראל לבצר את חומת המגן



הפועלים מתוך זיקה למורשת הקרב והמסורת המפוארת , הללוהחיילים 

הם הערבות היחידה להמשך , שאתם וחבריכם יצקתם במהלך שירותכם

  .קיומנו כעם חופשי בארצו

אבל הביטחון הזה ,  הם פועלים כשביטחונה הלאומי של ישראל לנגד עיניהם

 חלק ממנו נעוץ גם; מול האויבים שמנגד  אינו מסתכם רק במאבקם

, בדאגה ובסיוע למשרתים, בעמידתנו על המשמר בחזית החברתית והערכית

  .גם לאחר שפשטו את מדיהם ופנו לכיוונים חדשים

 שותף אסטרטגי חשוב בקידום המהלכים" צוות"אנו רואים ב, בחזיתות אלו

  .שנועדו להבטיח לגמלאים את זכויותיהם

רם של משרתי יחד אנו פועלים נגד ההצעה לנתק את שכר הגמלאים משכ

וליצירת תיקון ומענה רטרואקטיבי לשחיקה שנגרמה לשכרם לאורך , הקבע

  .השנים

יחד אנו יוצרים מנגנון שיבחן את שכר הגמלאים ויוודא כי זכויותיהם 

  .ישמרו

שבמסגרתו יאוחד הביטוח של , יחד אנו בונים מודל חדש לביטוח הבריאות

  .אנשי הקבע ושל הגמלאים

חלק מההסכם , חלק מהמחויבות הערכית שלנו לאנשינו אנו רואים בכל אלו

הסכם המחייב אותנו לעשות כל הניתן כדי לשמור על ;  הבלתי כתוב עימם 

  .שהקדישו את מיטב שנותיהם לביטחון המדינה, זכויות האנשים

ואנחנו  ,ל כולו נשענות על ההסכם הזה"איכותם של אנשינו ואיכותו של צה

  .מאחוריכםו, נחושים לעמוד מאחוריו

בשם צבא ההגנה לישראל כולו אני מאחל לכם עוד שנים , "צוות"חברי , רעיי

רוח ;  ארוכות של עשייה ומודה לכם על השותפות בדרך ועל הרוח המיוחדת 

ל בניווט ספינת הביטחון של "שממשיכה לפעם בליבות החיילים ולסייע לצה

  .עם ישראל לחוף מבטחים

  

 .תודה רבה


