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 20 - ל קופחו בצורה יזומה ב"ל הסתבר כי גמלאי צה"גמלאי צה בעקבות הדיונים על גמלת  .1
 . ירות הקבע והגמלאותבסכומים ניכרים וזאת בניגוד לחוק ש, השנים האחרונות

 

לפיה תחושב קיצבת גמלאי , שהינה הצעת  האוצר, לפני כשנה הונחה לפנינו החלטת  הממשלה .2
 . ל בהצמדה למדד במקום ההצמדה לשכר הפעילים"צה

 

 :ל"נאמר כי יוצע לגמלאי צה, בפגישות עם האוצר בנושא זה .3
 

  " .הסכם עיני"החלה של .   א      
  

  .70במקום בגיל  65בגיל , למי שיעמדו בתנאים, ווןהפסקת ההי.   ב      
  

  .הפסקת ההפחתה עקב קופה ציבורית.    ג      
   

  הצמדה  2010ומשנת  2008ממחצית שנת  רטרואקטיביתל "כל הנ            
  .    למדד             

 

אשר העתק , ) 2474סימוכין ( 2010מאי  16בנושא הוצגה בפניכם במכתבנו מיום " צוות"עמדת  .4
 . ב בשנית לנוחותכם"ומצ

 

עמדתנו מחייבת לקבל את הצעת האוצר בתוספות מסוימות כפיצוי על השחיקה הניכרת  וכפיצוי  .5
הכל מפורט במכתבנו (ל כמצוין בהחלטת הממשלה בנדון "על  מעמדם הייחודי של גמלאי צה

  ).ל"הנ
 

ל "את הנושא והוא  הציג לרמטכלבחון  2010ל הטיל על אלוף עמי סגיס בחודש מרץ "הרמטכ .6
  .  לא שותף בפגישה זו" צוות"ארגון , א את ממצאיו"ולראש אכ

  
אין  שעל השחיקה הניכרת בגמלתם , ל"ההתמהמהות בקבלת החלטות גורמת לקיפוח גמלאי צה .7

תוספת המסתכמת לגמלאים הותיקים  - " הסכם עיני"כל גמלאי המדינה קיבלו מזמן את . ויכוח 
 .לבסיס השכר הקובע לגמלה,  להומע 20% -ב

 

 .  מגמלתם  20% - המצב כיום הוא כי בכל  חודש שעובר מפסידים הגמלאים למעלה מ .8
      

כדי לא  . ל בהתאם"אנו סבורים שיש למצוא פתרון  לשחיקה ארוכת השנים ולפצות את גמלאי צה .9
ות בהצעת האוצר ל כל התוספות הכלול"לעכב את המגיע  אנו מבקשים כי תינתנה לגמלאי צה

 .    לעיל וזאת כמקדמה מידית עד לסיכום הסופי של הנושא 3כמצוין בסעיף 

  
  
 

  ,בברכה                
  
  

    ר  ברוך לוי "ד                
  " צוות"ר  "יו                

  
  : עותקים
  ל  גבי אשכנזי"רא    - ל "הרמטכ

  אלוף אבי זמיר  - א "ראש אכ
 


