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  :ר הוועדה השופט גורן"יו, ועדת גורן החלה את דיוניה

  השלכות עם קבל החלטותללא  נטיית הוועדה היא "
  "אקטיביותרטרו

  

,  והמשפחות השכולותל"נכי צה כשלנגד עינינו טובתם של אנחנו בעד שינויים
  א"אמר השופט גורן  דיוני הוועדה יתקיימו בדלתיים פתוחות במרכז רבין בת

לבחינת אמות המידה לזכאות לסיוע מאגפי השיקום הוועדה הציבורית (י ועדת גורן לאחר שחבר

שר , קיבלו בשבוע האחרון כתבי מינוי מראש הממשלה מר בנימין נתניהו) במשרד הביטחון

,  בטכס שהתקיים בלשכת שר הביטחוןר יובל שטייניץ"הביטחון מר אהוד ברק ושר האוצר ד

 החודשים בששתן בו נקבעו העקרונות על פיהם תפעל הוועדה קיימו חברי הוועדה דיון ראשו

 . הקרובים

 כי אמר ) יפו–לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב  (ר הוועדה השופט אורי גורן"יו

אלא אך ורק החלטות שתוקפן , לקבל החלטות בעלות משמעות רטרואקטיביתשלא   נוטההוועדה

 עוד אמר .אך הדגיש כי טרם התקבלה החלטה וכי הנושא יידון בכובד ראש ,יהיה מכאן ואילך

ל והמשפחות "חברי הוועדה בעד שינויים כשלנגד עינינו טובתם של נכי צה"ן כי השופט גור

  ". השכולות

או , מסמכים או כל חומר אחרועדה ו בקריאה לכל המעוניינים להביא בפני היצאה הוועדה 

  . המעוניינים להופיע בפניה להעביר אליה בקשה מנומקת  במהלך החודש הקרוב

כאשר הציבור הרחב יוכל להגיע לאולם , הוועדה החליטה כי דיוניה יתקיימו בדלתיים פתוחות

דיוני הוועדה הפומביים . הדיונים של הוועדה ולצפות בהופעת הגורמים השונים בפני חברי הוועדה

 למעט מקרים הנוגעים לצנעת הפרט או במקרים(יתקיימו מדי יום חמישי במרכז רבין בתל אביב 

  ). הדיון בדלתיים סגורותאת  בהם תחליט הוועדה לקיים דיםמיוח

בקרוב תעלה הוועדה אתר אינטרנט בו ניתן יהיה לצפות בפרוטוקולי הדיונים והודעות הוועדה 

  . לציבור

ראש אגף את , ל משרד הביטחון מר פינחס בוכריס" מנכאתיום חמישי הקרוב הוועדה זימנה ל

 לקבלת סקירת עומק ראשונית ל מר חיים בר"ר ארגון נכי צה"יוואת מר קותי מור נכים שיקום 

  . ל"אודות פעילות אגפי השיקום וארגון נכי צה
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  :חברי ועדת גורן

  אורי גורן) בדימוס(השופט  •

  ערן דולב' פרופ •

  אסתר דומיניסיני' הגב •

  מר עוזי לוי •

  מר אביגדור קהלני •

  גבריאל קלינג' דר) בדימוס(השופט  •

  יוסף תמיר' פרופ •

  

  

  

 

 


