
!סוהרים בשירות פעיל וגמלאים , קרנות הסוהריםעמיתי , היקריםחברי 

!מכובדי 

ראש אגף  , שבהםשהאחרון , שנים במגוון תפקידי פיקוד ומטה36-לפני כשש שנים פרשתי לגמלאות לאחר שירות של כ
.המטה

,  מחייבתכקלישאה ולא כאמירת אגב שאינה לא , העמדתי את הסוהר במרכז העשייה, לאורך השנים ובכל תפקידיי
ונטולה היבטים של המאויימת, הקשהכאמירה משמעותית ומתוך ראייה של חשיבות והערכה רבה לעבודתו אלא 

,  קשייו, מרכיביועל , הסוהרידעו להעריך נכונה את עבודת שלא , ס"לשביוקרה והערכה מצד גורמים חיצוניים 
.ושיגרהמשבר בעיתות, חגים, חולבימי , השיגרהנדרש להתמודד בדרך עימןהאתגרים והדילמות הלא פשוטות 

,  והמינהלההמטה , התקוןאנשי , הארגוןלכל משרתי אלא , המבצעיםכוונתי לא רק לסוהרי הביטחון ואנשי 
בבניית  סייע , ה/בתקופתואשר כל אחד ואחת , לגמלאי שירות בתי הסוהר, וכן, היחידות הארציות, הלוגיסטיקה

כמי  , הולכיםנתפסים כמערך מקצועי אשר קולו נשמע ולאורו , אנו כארגוןבו , כיוםהעצמתו והבאתו למצבו , הארגון 
.ישראלשמתווה הדרך והמדיניות של מערך הכליאה הלאומי במדינת 

,  רצונותיימאתגר ומעניין המאפשר לי להביא לידי ביטוי את תפקיד , הסוהריםל קרנות "לתפקיד מנכמוניתי , לאחרונה
,  הקרנותהקרנות ואלא שאינם עמיתי עמיתי , ובהווהבעבר , הסוהרוהערכתי האישית לכל אנשי שירות בתי אהבתי 

.ומטרותיוהסגל שהיו מרכז חיי לאורך כל שנות שירותי בארגון אשר יחדיו פעלנו להשגת יעדי הארגון אנשי 

כל הקשור  ולמיקסוםלשיפור , לי למטרה להביא לשינוישמתי , הסוהריםל קרנות "עם כניסתי לתפקיד מנכ, היום
הרחבת פעילות  , ומיצוב הקרנות תוך שיתוף פעולה עם גורמים חיצונייםמיתוג , משפחותיהםברווחת העמיתים ובני 

הגמלאים לקהלים נוספים אשר ידם אינה משגת ואין ביכולתם להשתלב בפעילויות השונות אותן אנו מעמידים  
.ס"השבוהעמקת שיתוף הפעולה עם פיקוד , הגמלאיםלרווחת חברינו 

אפעל לקדם כל  , ככל הנדרש וככל המתבקש, ולשירותכםאעמוד יחד עם עובדי הקרנות ומתנדבי הגמלאים לרשותכם 
.  העמיתיםהטיפול לרווחת ולמיקסוםלהתייעלות פעולה וכל רעיון שיש בו להביא 

.ולצרכיכםאהיה זמין ונגיש לכל עמית ואשמח לשתף פעולה ולהיות קשוב לרצונותיכם 

,  מקווה שאעמוד ברף הציפיות שלי מעצמי ומעמיתיי להנהלת הקרנות, חשובה ומאתגרת לפניי, כאמור מלאכה רבה
.ס"השבעמיתי הקרנות ופיקוד 

,  הגיבויעל , ('גימ)ד"תג', שמולביץד חיים "עו, לסיום ברצוני להודות להנהלת קרנות הסוהרים בראשות נשיא הקרנות
.זההתמיכה והאמון שניתן בי בעצם המינוי לתפקיד מכובד 

המסייעים למתנדבי  , המשאביםהפרגון והעמדת , גונדר אשר וקנין על התמיכה, מ נציב"ס בראשות מ"לפיקוד שב
.ולרווחתםלגמלאים הנגשתןתוך , רבההגמלאים למען גמלאים לבצע עבודתם ביעילות מינהלת

בהם כחלק בלתי נפרד  והרואים למפקדי המחוזות ומפקדי בתי הסוהר אשר פתחו את שעריהן בפני הגמלאים 
.  מהמערכת

צלחהודרך כחיישר 

שלכם ובשבילכם

רבבכבוד 

('גימ)גונדר , אבי וקניןד "עו

הסוהריםקרנות ל "מנכ


