
 12.4.15                                                                          לכבוד

 רוסק-עמינח רקפת גברת

 לאומי בנק תימנכל
 

 

 

 מחאה: הנדון
 

 .במחאה אליך לפנות נאלץ שאני לי צר, המנכלית גברתי

 

 .אליו בזיקתי הגאה הבנק של גמלאי אני

 כי", התבשרתי" בו, הרווחה יחידת של האחרון החוזר היה, אותי" שהקפיץ" מה

 .טיולים יהיו ובמקומה, מתבטלת השנתית הגמלאים כנס מסורת

 

 בכל(, בכך חושד אני, מודה) בהוצאות לחסוך מ"ע נפלה ההחלטה אם יודע איני

 .אותי הקפיצה ההחלטה אופן

 

 שלי ההיסטוריה עם מפגש נקודת אם כי, תקציבי סעיף לא הוא הכנס בשבילי

 .בה גאה אני שכאמור

 

 תוספות אומנם אלה. במופע לא אפילו, בארוחה לא היא לגבי הכנס חשיבות

 .שוליות אבל נחמדות

 . הארץ מכל הוותיקים החברים במפגש היא הכנס חשיבות

  !לבנק הזיקה את לחזק ואפילו קשרים להדק להעלות הזדמנות

 

 .תקציבי מטרד אינם הגמלאים כי לציין ברצוני, המנכלית גברתי

 .בבנק זכויות גם להם יש

 .הבנק של והרוח המסורת, מהניסיון חלק  היו הם בעבר

 .הבנק של ונאמנים נכבדים לקוחות הם בהווה

 ,המסורת את ולטפח לשמר כדי הכול ויעשה יכבד שלא מוסד, העתיד ולגבי

 .שלו העתיד עם בעיה לו תהיה

 

 רב בכבוד                                                                       

 זוין יעקב                                                                       

 

 זוין יעקב

 050-6519083. טל

 Jacob.zevin@gmail.com: מייל
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 28.4.15                                                                          לכבוד

 רוסק-עמינח רקפת גברת

 לאומי בנק מנכלית

 

 

 הבוגרים כנס ביטול: הנדון

 12.4.15-ה מיום אליך מכתבי

 

, צפויה הייתה שהתשובה למרות. הנדון מכתבי על הרווחה מענף תשובה אתמול קבלתי

 .התאכזבתי ז"בכ

 .משכנע אינו אך, יפה מנוסח אמנם המכתב לצערי

 

 :אליך ישירות פונה אני מדוע – ראשית אך

  מהדרגים הגיעה, בבוגרים הפוגעת הכנס ביטול על שהחלטה לי נראה. 1

 .בבנק ביותר הגבוהים    

 .ההחלטה על ערעור הינו המכתב אז, לא אם וגם. 2

 

 :משכנעת אינה התשובה מדוע – העניין לעצם

 ,רצונם ושביעות הבוגרים בטובת רק ומדובר, בחסכון מדובר לא אכן אם. 1

 ?בדעתם מתחשבים לא מדוע    

                             במכתב פנתה, הבוגרים מרבית את המייצג הגוף, הבוגרים שעמותת לי ידוע    

 .הגזרה לביטול הועד להתערבות בדרישה העובדים ועד ר"ליו חריף 

 !(הועד להגנת זקוקים הבוגרים שגם מסתבר)     

 

 .בטיולים יהיה לא זה. הארץ מכל ותיקים חברים עם המפגש מעניין אותנו. 2

 

 לא טיולים.  בטיולים ישתתפו בכנס מהמשתתפים בוגרים פחות לדעתי. 3

 מבוגרים וחלקם, מבוגרים באנשים שמדובר עוד מה, אחד לכל מתאימים    

 .מאד    

 .מגיעים כן הם לכנס    

 

 ,בבנק שונים לקוחות כנסי בנוכחותה לכבד שמקפידה שהמנכלית גברתי לי צר

 והנאמן מכובד משמעותי לקוחות מגזר שהינם, הבוגרים את גם לכבד לנכון רואה לא

 .שנים של מסורת ומבטלת הולכת אלא, לבנק ביותר

 

 נוספת מחשבה רק, תשובה אפילו מבקש איני. ויכוח במכתב לפתוח מתכוון איני לסיום

 .התקבל זה שמכתבי אישור וכמובן, בנושא

                                                                       

 רב בכבוד                                                                      

 זוין יעקב                                                                       

 050-6519083. טל                                                                           

 Jacob.zevin@gmail.com: מייל                                                                 

 


