
 לכבוד
7.1.2020  

 עו"ד אייל גלובוס

 מנהל רשות התאגידים

 רחוב ירמיהו 39

 ירושלים

moked-amutot@justice.gov.il 

 א.נ;

 הנדון: אחריות משרד התקשורת לטיפול בגמלאי המשרד והתקציב המיועד
  לכך

 נציגות גמלאי משרד התקשורת מתכבדת לפנות אליך, כמפורט:

ממשלתי1. משרד כל על חובה מטילות ("התקשי"ר) המדינה שירות תקנות הוראות -              רקע
וחרף כאמור התקשי"ר הוראות אף על תחומים. של רחב במגוון בגמלאיו, ישירות              לטפל
את למלא (הקודמת!), להנהלה המשרד גמלאי מצד שנים, במשך ונשנות חוזרות             פניות
אלא בגמלאיו, בעצמו לטפל שלא המשרד העדיף המשרד, בגמלאי ולטפל            חובתה
ישראל דואר "חברת גמלאי עמותת חיצוני: לגורם בהם לטיפול האחריות את             להעביר

 בע"מ" מס' 580005312 (?!)
 

מזה2. עורכת, התאגידים רשות לפיהם התקשורת, בכלי שונים פרסומים הופיעו            לאחרונה
חיצוני. רו"ח משרד באמצעות הדואר, גמלאי בעמותת עומק ביקורת חודשים,            מספר
בגמלאי לטיפול יועדו אשר הכספים, ניהול גם נחקר הנראה ככל החקירה,             במסגרת

  משרד התקשורת.
 

 זו הסיבה שנציגות גמלאי משרד התקשורת מצאה לנכון לפנות אליכם.3.
 

מול4. הן בנדון, הנושא להסדרת התקשורת משרד גמלאי פועלים האחרונה השנה             בחצי
כהן נתי מר המנכ"ל בראשות הנוכחית, המשרד הנהלת מול והן המדינה שירות              נציבות
קשבת אוזן המגלים מסבנד, אביבית גב' אנוש, ומשאבי למינהל הבכירה            והסמנכ"לית

  למצוקה.
 

לגמלאי5. אין שנים עשרות מזה ככלל, מאיליו: המובן את נבהיר הדברים בתחילת              כבר
בפעילות חלק נטלו לא אף והם הדואר חברת לגמלאי קשר כל התקשורת              משרד

 העמותה שלהם.
 

"עבורם" המשרד שהעביר מהתקציב נהנו לא גם התקשורת משרד גמלאי כי לציין, מיותר לכך                אי
  לעמותת גמלאי הדואר, ואשר עמד על כמאה אלף  (100,000 ₪), מידי שנה!



 
להעביר6. התקשורת משרד (בצדק!!!) מסרב תקופה מזה הנראה ככל כי לידיעתנו,             הובא

 לעמותת גמלאי הדואר, כספים עבור "הטיפול" בגמלאי משרד התקשורת.
 

מר7. המשרד מנכ"ל עם התקשורת משרד גמלאי של פגישה נערכה 2018 יולי              בחודש
וגמלאים רווחה תחום מנהל אליטוב ציון מר בהשתתפות מסבנד, גב' והסמנכ"לית             כהן,
המצב של מהיר תיקון דורשים הם כי הגמלאים, הבהירו בפגישה הדואר.             בחברת

  והעברת אחריות הטיפול בגמלאי משרד התקשורת למשרד עצמו, כמתחייב.
 

של8. מספרם את אליטוב, ממר לדעת התקשורת משרד גמלאי ביקשו הנ"ל             בפגישה
כאמור, שעבורם, גמלאים הדואר; גמלאי בעמותת הרשומים התקשורת משרד           גמלאי
אין כי התברר, התדהמה, למרבה נכבד. סכום שנה, מידי לעמותה, המשרד             העביר
שירותי כי נציין, התמונה, להשלמת המבוקש. הנתון את הדואר גמלאי עמותת             בידי
על שנה, (30) משלושים למעלה לפני ,1986 בשנת התקשורת ממשרד הופרדו             הדואר

 כל המשתמע מכך לגבי היקף הגמלאים הפעילים.
 

בכספים9. מובהק עניין בעלי הינם התקשורת משרד גמלאי כי מחלוקת, להיות יכולה              לא
המשרד בגמלאי "הטיפול" עבור הדואר, גמלאי לעמותת התקשורת משרד ע"י            שהועברו
ע"י כעת "מוקפאים" הנראה וככל התקשורת משרד לגמלאי המיועדים בכספים            וכן,

  המשרד.
 

לטיפול10. האוצר משרד ע"י יועדו אשר כספים כי להבטיח, מנת ועל לעיל האמור               לאור
משרד גמלאי נציגות מבקשת זו, למטרה (וינוצלו) נוצלו אכן התקשורת, משרד             בגמלאי
עורכים שהינכם העומק חקירת בעת עיניכם לנגד יעמוד זה מכתבנו כי             התקשורת,
בפני להופיע תשמח התקשורת, משרד גמלאי נציגות בנוסף, הדואר. גמלאי            בעמותת

  גורמי החקירה ולסייע ככל הניתן.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לרשותכם.11.

 בברכה,

 זאב קידר, מירה דאיבוג, חיים גרון, איזי אלמוג

 נציגות גמלאי משרד התקשורת

) geronh@gmail.com ,0506236230 - ליצירת קשר: חיים גרון) 

 

 העתק:

 נציב שירות המדינה - פרופסור דניאל הרשקוביץ

  מנכ"ל משרד האוצר -  מר שי באב"ד

 מנכ"ל משרד התקשורת - מר נתי כהן

 מנכ"ל דואר ישראל - מר דני גולדשטיין

 סמנכ"לית בכירה למינהל ומשאבי אנוש, משרד התקשורת - גב' אביבית מסבנד

 עו"ד הילה בניטה, חטיבת רווחה, רשות התאגידים (מלכ"ר)

  נציבות שירות המדינה - מר דני צדוק

  נציבות שירות המדינה - מר אבי חליבה

 מר רוני חזקיה, החשב הכללי, משרד האוצר

 מר יוחנן שליין, החשב, משרד התקשורת

 מר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

 גמלאי משרד התקשורת
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