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 כללי

לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל  27התקבל בכנסת תיקון מס'  2012ביוני  19ביום  .1
 , לפיו קצבת גמלאי צה"ל תוצמד למדד המחירים לצרכן. 2012-)גמלאות(, התשע"ב

, נקבע כי משרד הביטחון יעקוב אחר נתוני 2011בספטמבר  26בסיכום ראש הממשלה מיום  .2
הביטחון יהיה סבור שהדבר נדרש, יוכל להביא את משמעות גמלאות פורשי צה"ל וככל ששר 
 הנתונים לדיון אצל ראש הממשלה.

בהמשך לסיכום ולתיקון החקיקה האמורים, יממש שר הביטחון את אחריותו למעקב ובקרה על רמת  .3
 קיצבאות גמלאי צה"ל, בין השאר, באמצעות השוואה למדדים בלתי תלויים.

 מטרה

ות אגף התקציבים )להלן: "את"ק"( להכנת נתונים וניירות מטה בנוגע הוראה זו קובעת את אחרי .4
 לרמתן של קיצבאות גמלאי צה"ל, לרבות: השוואתן למדדים בלתי תלויים והצגתם לשר הביטחון.

 אחריות

 את"ק נושא באחריות ביצוע ואחריות מטה להוראה זו. .5

 שיטה

בקרה על רמתן של קיצבאות גמלאי להלן תפקידי את"ק בתהליך הכנת הנתונים הנדרשים למעקב ו .6
 צה"ל והצגתם לשר הביטחון:

להפיק מדי שנה נתונים על שכר משרתי הקבע הפעילים וקיצבאות גמלאי צה"ל, בחתכים  .א
 הבאים: אוכלוסיות, מקצועות, דרגות וכל פילוח רלוונטי אחר.

הלשכה לאסוף נתונים בנוגע לשכר משרתי הקבע, השכר הממוצע במשק )כפי שמתפרסם ע"י  .ב
המרכזית לסטטיסטיקה(, שכר עובדי המגזר הציבורי )כפי שמתפרסם בדוח הממונה על 

 השכר( ומדדים מייצגים אחרים.

 לבצע ניתוחים השוואתיים של השינויים בקיצבאות גמלאי צה"ל למול: .ג

 השינוי בשכר משרתי הקבע הפעילים. (1

 השינוי בשכר הממוצע במשק. (2

 .השינוי בשכר עובדי המגזר הציבורי (3

 השינויים במדדים מייצגים, בהתאם לשיקול דעת את"ק. (4

להציג בפני המנכ"ל ושר הביטחון את הנתונים כמפורט לעיל, מדי שנה, בהתייחס לשנה  .ד
 שקדמה לה.

אם ולדעת את"ק הנתונים מצביעים על שחיקה בקיצבת גמלאי צה"ל, יעביר את"ק למנכ"ל ולשר  .7
לטיפול בה, ובכלל זה המלצה לשר הביטחון להביא את הביטחון את הסיבות לשחיקה והמלצותיו 

 הנתונים לדיון בפני ראש הממשלה.

 מעקב אחר רמת הקיצבה של גמלאי צה"ל


