
 

   ועדת גורן–הוועדה הציבורית לבחינת זכאות לסיוע מאגפי השיקום 
 

 
 

  אביגדור קהלני) 'מיל(ל "                          דבר חבר הוועדה תא

. חרתה מדינת ישראל על דיגלה לטפל בנפגעיה ובאלה אשר שמרו על ביטחונה, מרגע הקמתה

מדינת ישראל היא המובילה בעולם בטיפול באנשי הביטחון אשר בגופם ובנפשם הגנו על קיומה 

  . של המדינה

ת הוועדה נובעת מהרצון לסדר את השורות ולוודא שכל מי שהמדינה החלטת הממשלה להקמ

מידי מספר שנים חייבת המדינה לבחון את . צריכה לטפל בו אכן יקבל את הטיפול הטוב ביותר

להמליץ בפני המדינה על האופן שתמשיך לטפל . המערכות שלה וזה בדיוק מה שהוטל על הוועדה

  . ה שלהםבנכים ובכל הסביב, במשפחות הנופלים

כבן למשפחה , כמפקד שעבר מלחמות, מכיר אני באופן אישי את התחומים בהם עסקה הוועדה

  . נגענו בזהירות בכל הסוגיות שעמדו על שולחננו. ל הנזקק לסיוע המדינה"שכולה וכנכה צה

וכמובן לגורמי הממשלה המטפלים , האזנו לאלמנות, האזנו לנכים, האזנו למשפחות השכול

התייעצנו .  הארגונים שהוקמו לשמור על הזכויות של האנשים שעליהם אנחנו מדבריםבנושא וכל

, ס"שב, כ משטרה"שב, משרד הביטחון ,מוסד, ל"צה: כגון, עם מומחים והאזנו לראשי המערכות

  .משמר הכנסת ועוד

ועדה יגרמו לכך שהמדינה תחבק ותוקיר את אלה שבאמת מגיע להם מבחינה אימוץ המלצות הו

אלה שהשרות במדים ובשורות הגופים הביטחוניים הזכאים אכן הביא אותם לעסוק . ערכית

עובדי מדינה ישנם רבים וטובים וכולם עוסקים בבעיות המדינה אך אלה אשר . בביטחון המדינה

הוועדה המליצה  שהמשרתים בשירות קבע . ר חום ואהבהעומדים על בטחונה חשוב שיזכו ליות

מחלות קיימות בכל רובדי האוכלוסייה וגם .   ומקבליהם בגופים הביטחוניים לא יוכרו אם חלו

  . בין אלה שהם עובדי מדינה ולכן מבחינה מוסרית יפנו כולם אל הביטוח לאומי ויקבלו יחס שווה

ציין אותם וכולם מונחים לפני , אורי גורן ) בדימוס (השופט, ר הוועדה"נגענו בעוד סוגיות שיו

אנחנו שלמים עם ההחלטות ומקווים שאכן הממשלה תגלה מנהיגות ותשען על . הציבור במדינה

  .תאמץ אותן ותהפוך אותן לחוקים ותקנות, המלצות הוועדה

לנו ואנחנו אנשים ומשפחות אשר בגופם מגנים על קיום המדינה ימשיכו להיות מיוחדים בעיני כו

  .לעולם לא נפקיר אותם

  


