ספטמבר 2015
לחברים שלום וברכה,
הנדון :פגישות עם שר הביטחון והרמטכ"ל
 .1בימים האחרונים קיימתי עם מנכ"ל "צוות"  -דן נדיב ,פגישות עם שר הביטחון מר משה
)בוגי( יעלון ועם הרמטכ"ל רב אלוף גדי אייזנקוט .פגישות אלה נערכות באופן קבוע
ומאפשרות לנו להעלות בפניהם את הנושאים העיקריים הנמצאים על סדר היום של ארגון
"צוות" המחייבים שיתוף פעולה וגיבוי מטעמם.
 .2בראשיתן של הפגישות מסרתי הן לשר הביטחון והן ל-רמטכ"ל ,כי ארגון "צוות" רואה
בהם את "יושבי ראש ועד העובדים" שלנו .זאת כי אנו רואים את צה"ל ואת "צוות"
כמסגרות משולבות ,בכל הנוגע לזכויות משרתי הקבע וגמלאי צה"ל ולכן ראוי לחזק שיתוף
פעולה הדוק בין שלושת הגורמים ,משרד הביטחון ,צה"ל ו"צוות" בתחום חשוב זה.
 .3להלן הנושאים שהעלינו בפגישות:
א.

התנפלות התקשורת על גמלאות צה"ל  -כחלק מתקציב הביטחון .הצענו לקיים
פורום של דוברות משרד הביטחון ,דובר צה"ל ו"-צוות" ,כדי לתאם ולחזק את
תגובותינו במערכות התקשורת .להציג עמדה אחידה באשר לזכויות משרתי
הקבע וגמלאי צה"ל לסדרי הפנסיה והזכויות הנלוות ,המגיעות לנו על פי ההכרה
במיוחדות השירות ב-צה"ל ,ועל פי חוק .הוחלט לפעול בהתאם.

ב.

דו"ח ועדת לוקר  -הצגנו את עמדת "צוות" הרואה בשירות הקבע ב-צה"ל ,בדגש
על הזכויות הנלוות לו בענייני הפנסיה כיסוד חשוב בהתייחס לאיפיונים
המיוחדים של שירות הקבע .כן הדגשנו שאין להפריד את משרתי צה"ל לקבוצות
שונות ,שכן הן הלוחמים והן תומכי הלחימה ,בעיקר בעידן הנוכחי כאשר יחידות
כה רבות וחשובות נמנות על "יחידות העלית" של צה"ל .כל זאת כמובן ביחס
לתנאי השירות ולזכויות הפנסיה .בעניין זה ,כפי שידוע לכולנו גם מן התקשורת,
היו שר הביטחון והרמטכ"ל ,נחרצים בהתנגדותם להמלצת הדו"ח בתחומים
אלה .הצענו כי בתחום זה נוכל כאזרחים גמלאי צה"ל ,לסייע בעניין זה במסגרת
שיתוף הפעולה עם הדוברות.

ג.

מיקומו של תקציב הגמלאות  -עניין מיקומו של תקציב הגמלאות הנמצא כיום
בתוך תקציב משרד הביטחון ,או העברתו למשרד האוצר כפי שהתקציבים של
שאר מערכות הביטחון נמצאים ,שם עומד על הפרק יותר משנתיים .הצגנו את
עמדתנו התומכת בהישארותו של התקציב במשרד הביטחון בהנחה שזכויותינו
יישמרו טוב יותר .שמענו בעניין זה שיקולים שונים הנבחנים כיום בין משרד
הביטחון והאוצר ,ביניהם התומכים במיקום התקציב במסגרת משרד האוצר,
תוך שימת דגש על שמירת הזכויות המוקנות לגמלאי צה"ל .טרם נתקבלה
החלטה בעניין זה.

ד.

ענייני ההיוון
) (1כידוע מתקיים בעניין נוסחת ההיוון דיון ב-בג"צ .פרקליטות המדינה
העבירה את עמדת משרד הביטחון ו-צה"ל .אנחנו ממתינים להחלטה בעניין
זה.
) (2בינתיים עלתה בנושא ההיוון בעיה נוספת הנוגעת לכ 1,800-חברות וחברים
גמלאי צה"ל ,שלקחו היוון לכל החיים כאשר פרשו לגמלאות משנת 1997
ואילך .במקרה זה המונח "לכל החיים" הוא ככתבו וכלשונו .היו אלינו כבר
פניות בעניין זה מצד גמלאים הנוגעים בדבר .מסתבר שפניות אחדות נעשו
גם לשר הביטחון והרמטכ"ל .הנושא מורכב יותר ,אך נאמר שנבחן ביחד
מציאת פתרון ואנו פועלים בעניין זה.

בסיום הפגישות שבו והדגישו הן שר הביטחון והן הרמטכ"ל את מחויבותם לגמלאי צה"ל
ולשמירה על זכויותיהם ואיחלו לכולנו את ברכותיהם הטובות לשנה החדשה.

שנה טובה לכם ולבני ביתכם
תזכו לשנים רבות וטובות,
שלכם,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"

