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 , מכובדנו

 המשרד   הנדון: אחריות משרד התקשורת לטיפול בגמלאי

 

 התקשורת מתכבדים לפנות אליך בנושא הנדון.גמלאי משרד 

 

את חשיבות הטיפול בגמלאי שירות    חרטה על דיגלה  )"הנציבות"(  כידוע, נציבות שירות המדינה .1
   . רתו במשך שניםי המדינה, אשר תרמו רבות במסגרת המשרד הממשלתי בו ש

 
השותפות בין ההנהלה לבין  להגביר את תחושת  כדי "כן,  הטיפול בגמלאים ו  לאור חשיבות נושא .2

בו   ,בתקנות שירות המדינה )התקשי"ר( לנושא ייחדה הנציבות פרק מיוחדאף  ,"הגמלאים
עריכת   לרבות: ,במגוון תחומים לשמור על קשר עם גמלאיו ממשלתיה משרדהחובת  נקבעה

לסיוע  קשר אישי עם גמלאים הזקוקים  ,  משלוח פרסומי המשרד  , ביקורים אצל גמלאים חולים
  אירועי המשרד השתתפות ב, הרמת כוסית בחגים, הרצאות, טיולים, נופשונים, ולתמיכה

באמצעות עובדי אגף הרווחה  וכל זאת    -   קשר עם בני זוגם של עובדים שנפטרו  ואפילו שמירה על
  .1במשרד ותוך שיתופם הפעיל של הגמלאים 

 

חשוב    ערכי  במשפט   , העוסק בגמלאים  בתקשי"ר לא בכדי בחרה הנציבות לפתוח את הפרק הנ"ל   .3
 : מצפן עבור אנשי הרווחה, העוסקים במלאכה במשרדי הממשלה השוניםלשמש  ביותר, האמור  

 

  "גמלאי המשרד הם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית המשרד "  
 

מיותר לציין, כי הנציבות לא הסתפקה באמירה ערכית בלבד בנוגע למעמדם של גמלאי המשרד   .4
  למשרד  איפשרה ואף  , לנושא תקציב שנתי ייעודי ופעלה להעמיד לרשות כל משרד  הממשלתי 

    2מעבר לתקציב שהקצתה המדינה  ולהשקיע בגמלאי 
 

הוראות  " :מצב שלבמשך שנים רבות  התקיים לצערנו, בכל הקשור לגמלאי משרד התקשורת .5
 כפי שיפורט להלן.  . לחוד" לחוד ומציאות התקשי"ר

 
וחרף   לטפל בגמלאיו  התקשורת  ל משרדשבנוגע לחובתו )וזכותו!(  הוראות התקשי"ר על אף .6

  ה , למלא את חובת ה )הקודמת!(מצד גמלאי המשרד להנהל , פניות חוזרות ונשנות במשך שנים
  .לא קידם המשרד את הטיפול בנושאולטפל בגמלאי המשרד, 

 
את  העביר ל , אלא בגמלאיו שלא לטפל בעצמוחלף מילוי חובתו כדין, העדיף משרד התקשורת 

 )?!(  "ישראל בע"מ  חברת דואר"עמותת גמלאי גורם חיצוני: ל הםהאחריות לטיפול ב
 
 

 
 בתקשי"ר 82.565סעיף  1
 בתקשי"ר. 82.568 - 82.566סעיפים:  2



 
 

כנס לנסיבות ההיסטוריות ולשיקולי הנהלת המשרד  ימאחר ופנינו אל העתיד, אין זה המקום לה .7
, אולם  עם עמותת גמלאי הדואר "סידור"כלפי גמלאי המשרד או לחוקיות הבהתנהלות הנ"ל 

כל קשר  משרד התקשורת נציין רק את המובן מאיליו: ככלל, מזה עשרות שנים אין לגמלאי 
וממילא לא נהנו מהתקציב   -בפעילות המשותפת נטלו חלק לגמלאי  חברת הדואר והם אף לא  

 ה.  שהעביר המשרד "עבורם" מידי שנה לעמות
 

במתן אחריות לגמלאי חברת הדואר על גמלאי משרד   )בלשון המעטה( יתירה מכך, האבסורד .8
עמדו מצידו   משרד התקשורתאף גובר כאשר לוקחים בחשבון, כי חלק מגמלאי  , התקשורת

דואר )ורשות הדואר  ה השני של "המתרס הרגולטורי" כאשר פיקחו על תפקודם של עובדי חברת  
   ע"י עמותת גמלאי חברת הדואר.  כי יטופלו וכעת עם פרישתם לגמלאות מצופה  - שקדמה לה(

 
על היבטים שונים בעבודת   המפקחיםמשרד התקשורת, בגם כיום ישנם עובדים פעילים  כידוע,

עובדים מסורים אלה יודעים כי ללא תיקון המצב, עם הגיעם לגמלאות,   ; די חברת הדוארעוב
יצויין, כי גמלאי המשרד נמצאים בקשר   הם צפויים להיות "נתונים לחסדי" גמלאי הדואר. 

   עובדי המשרד הפעילים, אשר במוקדם או במאוחר יצטרפו אלינו כגמלאים.חברינו הדוק עם 
 

לגמלאי משרד התקשורת, עם חילופי הנהלת המשרד וכניסתם לתפקיד של  קרן האור הגיעה  .9
, מר נתי כהן והסמנכ"לית הבכירה למינהל ומשאבי אנוש, גב' אביבית  הנוכחי מנכ"ל המשרד

   נושא. הסדיר את ה ל החליטו היטו אוזן למצוקת גמלאי המשרד והשניים   .מסבנד 
 

י משרד התקשורת עם מנכ"ל המשרד  התקיימה פגישה ראשונה של גמלא 2018יולי בחודש  .10
אף  בפגישה  והסמנכ"לית למינהל, שם הודיעו השניים על מחוייבותם לטיפול בגמלאי המשרד. 

  זאת ; שיתף המנכ"ל את הנוכחים בהשקפת עולמו בנוגע למחוייבות כל ארגון לדאוג לגמלאיו
והן בשל שיקולים   , רבת השנים על תרומתם גמלאיםלהן בשל חוב מוסרי שהארגון חב  , לדבריו

ניהוליים הנוגעים ליצירת אמון ומחוייבות הדדית בין הארגון לעובדיו הפעילים, אשר מביטים  
    אליהם עצמם. הומסיקים מכך לגבי יחס  םבגמלאי  תנוהג  הנהלת הארגוןכיצד 

 
לחובות  ת בהלימה מלאה אף להוראות הדין, בכל הקשור ונמצא  מילים כדורבנות, שכאמור 
 .הםבגמלאי   לטיפול בנוגע  ההממשל  ישהטילה המדינה על משרד

  
יצר אגף מינהל ומשאבי אנוש של משרד   בסמוךמייד ובבחינת "נאה דורש, נאה מקיים",  .11

לראשונה, החל  עם גמלאי המשרד, עידכן את פרטי ההתקשרות עימם וקשר התקשורת 
נציג הגמלאים אף הוזמן לשאת   ם.במשרד לקראת החגי  ך הזמינם לטכס הרמת הכוסית הנערל

  דברים בטכס המשרדי. 
 

ובחרו  משרד המהנהלת משרד התקשורת, התכנסו גמלאי  זו חדשה "רוח גבית"במקביל ועם  .12
הוראות   יישום צורך מול הנהלת המשרד, ל נמרצת בנציגות )הח"מ(, אשר החלה בפעילות 

  לטיפול בגמלאיו. קבלת אחריות ישירה של משרד התקשורת התקשי"ר ו
 

כלפי גמלאי משרד התקשורת, מצריך הסדרת סוגיות שונות   רבות  שנים נמשך עוול שהתיקון  .13
במסגרת העבודה המשותפת של גמלאי המשרד וההנהלה, דנים הצדדים בסוגיות אלה,  אכן, ו

יו  שבמסגרתן קבעה המדינה באופן ברור ומפורט את חובות הוראות התקשי"ר  כאמור, כאשר
  , משמשות בסיס לעבודה המשותפת.ומשרד ממשלתי כלפי גמלאי של

 
, נבקש להזכיר את  ובמטרה לקדם את ענייננו ביעילות וללא "רעשים" מיותרים  בשולי הדברים .14

עם סגירת הרשות ובימים   "ביתם המקצועי"גמלאי "רשות השידור" לשעבר, אשר איבדו את 
בין היתר, כפי שהובא לידיעתנו, נשקלת  . אלה נעשה ניסיון למצוא מסגרת אשר תטפל בהם

  האפשרות לשלבם בעמותת גמלאי חברת הדואר. 
 



מיותר לציין, כי גמלאי משרד התקשורת מאחלים לגמלאי "רשות השידור" לשעבר, הצלחה  
ההחלטה לגביהם אינה קשורה    בכל מסגרת בה יבחרו להשתלב, אולם אנו מבקשים להדגיש, כי 

בו שירתנו עשרות שנים, דהיינו   "ביתנו המקצועי " כלל לשאלת גמלאי משרד התקשורת שכן,
( על זכותנו להיות מטופלים ע"י !עמדנו )ועודנו עומדים  ולכן  "משרד התקשורת", עומד על תילו

     המשרד, בהתאם להוראות התקשי"ר.  
    

ונציגות גמלאי המשרד, לצורך   התקשורת הנהלת משרד היעד המקורי אותו הציבולסיום,  .15
, אולם לצערנו לא עלה  16.11.2019היה  ת אחריות המשרד לגמלאיו,השלמת הטיפול בסוגיי

, בין היתר, בשל הצורך מצידה להיוועץ בידי ההנהלה להשלים את הטיפול במועד שנקבע
  בנציבות שירות המדינה. 

 
אליך, כמי שעומד בראש מערכת נציבות שירות המדינה,  גמלאי משרד התקשורת פונים   .16

להשלים    למאמצים המשותפים של הנהלת משרד התקשורת וגמלאי המשרד,   בבקשה כי תסייע
  בהקדם את יישום הוראות התקשי"ר בכל הקשור לטיפול המשרד בגמלאיו. 

 
פול בלוח  מטבע הדברים, כאשר מדובר בציבור גמלאים, קיימת חשיבות מיוחדת להשלמת הטי .17

שאכן יתאפשר לנוגעים בדבר להנות מההטבות שהעניקה להם המדינה;   כדי, זמנים מהיר
העובדה כי המצב הפסול, לפיו גמלאי משרד התקשורת אינם מטופלים ע"י המשרד, נמשך  

   במשך שנים רבות, מעצימה אף יותר את הצורך בטיפול מהיר ביותר בסוגייה. 
 

תיפתח כך שגמלאי משרד   - 2020 -נה האזרחית החדשה השלאור האמור לעיל, נבקש כי 
 התקשורת משולבים בפעילות המשרד ומטופלים על ידו, בהתאם להוראות התקשי"ר. 

 
 לרשותך.  .18
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