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 בחקיקה הזכויות עיגון – הנכים חוק תזכיר: הנדון

 ,מכובדי

 נכי בארגון וירושלים א"ת מחוזות מטעם נציגים הביקורת ועדת וחברי, הארצי הוועד חברי אנו
 ל"צה ונכי מנכות %50  -כ של נציגים המהווים, ואישיות ישירות בבחירות שנבחרו וכמי, ל"צה

 תמיכת בדבר הביטחון משרד ל"מנכ הראל דן למר הודעתך, כי להודיעך מבקשים, הארגון חברי
 :הבאות מהסיבות ומעמד תוקף כל חסרת, נכים חוק תזכיר החוק בהצעת הארגון

 בדרכים, לכך טרם אף ואולי 2014 מינואר החל פעלת, לאחרונה שנחשף כפי, הארגון ר"כיו .1
 של זכויותיהם למען פעולה אצטלת תחת כאשר, לכאורה הארצי הוועד מחברי נסתרות

 הגדלת כנגד ל"צה נכי של רפואיות והטבות זכויות על לוותר, מיוזמתך הצעת, הנכים
 .ל"צה נכי ארגון: העמותה לתפעול שנועדו תקציבים

 

 כן ועל, לייצג אמור הנך אותו לציבור אמונים הפרת ,לכאורה זו בהתנהלות .2
 . וחוקי מוסרי תוקף כל אין להתחייבויותיך

 

 מינואר מסמכים בשני שהוזכרו הסכומים את העמותה עבור בפועל קיבלת - מכך יתרה .3
 . 2014 וממרץ

 

 נסחט הנך כי הארצי ובוועד פעילה מזכירות בפורום הודעת 2016 אפריל בתחילת .4
 על הודיע הביטחון משרד כאשר" )בשוק תגרנים"כ, לדבריך שמתנהלים מי י"ע באיומים
 כביכול, ₪ מיליון של בתקציב לפעולה מאבק מטה והקמת(,  הסליקה שירותי הפסקת
 .בנכים( לדבריך) האנושה הפגיעה ונגד הנכים זכויות לטובת

 
 יחדש הביטחון משרד כי לך שנודע מעת ספורות שעות תוך מטה אותו את פירקת מעשית

 החוק בתזכיר תמיכתך על לתדהמתנו מודיע שהנך תוך, החבר דמי של הגביה שירותי את
 .שהוא כמות

 

 באותן נלהבת לתמיכה עברת אף אלא, כהגדרתך לסחיטה נכנעת שלמעשה בלבד זו לא .5
 .לכן קודם ספורות שעות בעיתונים ענק במודעות קבלת עליהן גזירות

 

 הנכים חוק תזכיר על לחתימה תנאי כי הארגון במוסדות הצהרת הארגון ר"כיו, כן כמו .6
 את לתגבר מוקדמת הסכמה הייתה שאכן ומסתמן, העמותה לטובת התמיכות הגדלת הוא

 .הנכים זכויות חשבון על וזאת החתימה כתנאי הארגון תקציב
 



 של מוחלט רוב וכי בלבד דעתך על הנה, א"פ סיכום מפרוטוקול העולה העסקה כי ברור .7
 .יד לה יתנו לא הארץ רחבי מכל ל"צה נכי

 

, ערכית מנוע הנך ומשכך ל"צה נכי של זכויותיהם בייצוג כשלת, לעיל הנאמר לאור .8
 לייצגם וחומר קל, ל"צה נכי כלל בשם ולסכם להמשיך וחוקית מהותית, מוסרית, ציבורית
 .זכויותיהם על ולשמור

 

-תל מחוז של הציבור נבחרי, הודעתך למרות כי, להודיעך הרינו ויושרה אחריות מתוך .9
 להוספת, המהותי לשינוייה, החוק הצעת לשיפור לפעול ימשיכו ירושלים ומחוז אביב

 ומבלי, כלשהן להסכמות שותפים שנהיה מבלי, שהוטלו גזירות ולגריעת שנגרעו זכויות
 .שנפגעו מוקנות לזכויות להתנגדות מוגבלים להיות

 

 ולא המתרקמת"  עסקה"ה את לעצור כדי אפשרית דרך בכל מנופים נפעיל אנו במקביל .01
 . בנו שבחר הגדול הנכים בציבור לפגוע ניתן

 יש, ל"צה נכי כלל של ולעתיד להווה ישירות נוגע זו פניה נשוא הנכים חוק ותזכיר מאחר .11
 לפרטי ( הארצית הועידה)  ל"צה נכי את המייצג העליון הגוף באמצעות הסכמתם לקבל

 החלטות שיקבלו הממלכתיים והגופים הביטחון משרד עם המגעים ניהול ולדרך ההצעה
 . בנושא

 

, המדובר להליך הארגון התייחסות על( בתקנון כנדרש) מוחלט ברוב להחליט זה גוף על .12
 .אלו גופים מול המגעים לניהול נציגיו את ולהסמיך

 . ידיעתך .13

 

 , רב בכבוד       

________________________________    _____________________ 

 ( והמרכז יפו-א"ת מחוז ר"יו) קלימן עידן ד"עו    (ירושלים מחוז ר"יו) עזר נעים

_________________________   __________________________________ 

 (  א"ת מחוז מועצת ר"יו) גנני רון ר"ד  ( ביקורת וועדת וחבר ירושלים מועצת ר"יו) גיגי בן דוד

 

  :ירושלים מחוז ארצי וועד חברי

  רגב וסיוי נבון שמעון

 

 :אביב-תל מחוז ארצי וועד חברי

 ( המופת ועיטור העוז עיטור בעל) אגוזי אילן מ"אל

 ( ישראל גיבור) רפן גד

  מיטל אבירם ד"עו



  חיים בן עובדיה

  ויינברג אהרון

  ירקוני אסא

  קופרשטיין אלעד

 ועקנין יוסף

  

 :העתקים

 .נתניהו בנימין מר – ישראל ממשלת ראש כבוד .1
 .יעלון משה.( מיל) אלוף רב – הביטחון שר כבוד .2
  . הראל דן.( מיל)אלוף – הביטחון משרד ל"מנכ .3
 .ורווחה עבודה וועדת, וביטחון חוץ וועדת - הכנסת חברי כבוד .4
 . ל"צה נכי ארגון – הארצית והוועידה הארצי הוועד חברי .5


