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  ץ"חברי תנועת אומ

  

  

  ,.נ.ג/א

  

  ל" המוני לירושלים במחאה על השתמטות משרות בצהאלונקותמסע  :הנדון

  

  רקע כללי. 1

דבר , בעשרים השנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת של השתמטות משירות

, אם המגמה לא תשתנה.  החברתית בישראלשמסכן את המשך מודל צבא העם ואת הלכידות

ל יהפוך לצבא שכירים בו " מעם ישראל ישרתו וקיימת סכנה מוחשית שצה50%-בקרוב פחות מ

  .משרתים רק אלו שזקוקים לכסף

  

מ לבטא הלכה למעשה ברמה הלאומית את החשיבות הרבה של הציבור הרחב נגד ההשתמטות "ע

ח לאגד סביבו עשרות רבות של ארגונים שמייצגים את  מצליפורום חובת השירות, ל"משרות בצה

, צעירים, אנשי ימין מרכז ושמאל, מסורתיים ודתיים, חילונים, כל הציבור המשרת בישראל

שרוצים להעלות את נושא חובת השירות בישראל לסדר היום , מילואימניקים והורים, סטודנטים

  . הציבורי ולהביא לסדרי עדיפויות רציני במדינה

  

 אלונקות עי הפורום לצאת למס"מ להעלות את סוגיית ההשתמטות לסדר היום הלאומי הוחלט ע"ע

 כאירוע פתיחה למאבק חשוב וצודק 18.1.2011 החל מים , לירושלים במשך שלושה ימיםם"ומהבק

  . זה

  

  ץ במאבק"השתלבות תנועת אומ. 2

בנות , חרדים. ולםץ רואה חשיבות רבה במאבק הפורום נגד ההשתמטות של כ"תנועת אומ

אנחנו נגד השתמטות של כולם ומגנים בכל לשון את . אליטות וסרבני מצפון, שמצהירות שהן דתיות

חייבים לזכור מדובר בתופעה שהיקפה פחות משני אחוז , עם זאת. ההשתמטות בשכבות האליטה

ות לאומי שישרת בשיר, מי שלא מסוגל לשרת בצבא.  מהחרדים אינם מתגייסים%80-בעוד יותר מ

  או אזרחי

 שיש לשים סוף בכךץ בהחלט שותפים למאבק ולמאמץ של הפורום "לאור זאת אנו כתנועת אומ

יש לפעול לחזרה לערכים של סולידריות .להשתמטות של בודדים ואף של קהילות שלמות מהשירות 

ץ נמשיך גם "אנחנו באומ.חשוב לזכור שההשתמטות היא השתמטות .תית וערבות הדדיתחבר

  .בעתיד להיות שותפים במאבק צודק ובעל חשיבות לאומית זה

  

  

  



  

  השתתפות חברי התנועה. 3

, ץ תצטרף ליוזמה הברוכה של הפורום אך עקב בעיות לוגיסטיות מובנות"הוחלט כי תנועת אומ

 האחרון של מסע האלונקות וערב עצרת הסיכום שהינו יום חמישי וםביחברי התנועה ישתתפו 

20.1.2011.  

  

   ז ליום אחרון יום חמישי לעצרת"להלן לו. 4

 מרחבת הר הרצל 16.00נקודת היציאה בשעה . עצרת סיכום של המסע כולו– 20.1.2011 – יום ה

  .בירושלים

  .ש הממשלה תתחיל העצרת המרכזית בכיכר פריז ליד בית רא18.00בשעה 

  

  הסעות

  :יצאו הסעות בשעות הבאות מנקודות האיסוף:  20.1.2011 הביום 

  .72 חניית האוניברסיטה בניין 13.00 -באר שבע*

  . צפון ליד מסוף אל עלרכבת 13.00 –א "ת*

   סמוך לרכבת חוף הכרמל13.00 –חיפה *

  

  .20.00 מהעצרת אל נקודת האיסוף יצאו סביב השעה הסעות חזרה

  

  וניינים להשתתףהמע.5

 עליהם להתקשר ,' כאמור ביום האחרון של המסע יום ה, החברים אשר מעוניינים להשתתף*

  לא יאוחר מים שלישי 03-5605588 03-5660406'   לרוזי לטל,ץ"למזכירות תנועת אומ

  .10.30שעה  18.1.2011

  .ץ לכל משתתף"אומלוגו של תנועת ץ מארגנת חולצות עם "תנועת אומ *

  

  

  

  

   

  

  ,בברכה והצלחה
  

  פלד) ה'פליצ(פנחס 
   ץ"אומל "מנכ

  
  
  

  :העתק

  ץ"ר הנהלת אומ" יו–אריה אבנרי 

  תפוצה פנימית

  

  


