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 כללי )1
 שבנדו�בנושא  ב"את' ת רבראשו נער# דיו� 4.12.2012בתארי#       .א

 :בדיו� השתתפו      .ב
  ס ונציגיו"מר דוד עטר נשיא איגוד גמלאי המשטרה ושב: גמלאי�נציגי 

 .רכזת בכירה שכר וגמלאות, ח בקרה"רמ, ב"את' ר: פ"משרד לבט
  וסרצוגמר אס(  –פ "רכז תקציבי בט: אוצר

ד "קמ/ת"אג, ד גמלאות"רמ/חשבות,  ד תנאי שכר"רמ/ש"אמ: משטרת ישראל
  תכנו� תקציבי

  א"ח תכנו� ופיתוח כ"רמ: ס"שב
  

 : מטרת הדיו� )2
 :יישו� ההסכ�דיוני� מול האוצר בנושא עדכו� סטטוס   .ג

 ל"עדכו� סכו� הרטרו בהתאמה לצה .1

 תיקו� חקיקה .2
  

 :מהל� הדיו� )3
  :ח בקרה סוקרת את סטטוס הדברי�"מר      .ד

 ל"סכו� הרטרו בהתאמה לצה עדכו� של  )1

  ביגובשה טיוטת סיכו� תקצי  )א

  :ל אחוז 50%תיקו� חקיקה להגדלת סכו� הרטרו מ    )ב

  )שני� 5פריסה (ראלי  50%   .א

 )שני� 5פריסה (ל "נומינלי בהתאמה לצה 52%  .ב
אחוז , ל אלינו"טיוטת הסיכו� מגדירה כי לאור השוואת התזרי� של צה

ס עומד על "הרטרו שאמור להתקבל עבור גמלאי משטרת ישראל והשב
 .2014שני� החל מ  5בפריסה של ,  52%
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בדומה , זיי�נושאי� מרכ 2נדרש לבצע תיקו� חקיקה ב  – תיקו� חקיקה )2
בו , פ"משרד לבטל ובהתא� לסיכו� האוצר מול "לחקיקה שבוצעה בצה

  .ס"י ושב"ל יתוק� ג� בחקיקה של מ"נקבע שמה שיחול על צה

 הסדרת נושא היורשי� – שארי�  .א

  ביטול הקופה הציבורית – קופה ציבורית  .ב
  

 ב"את' סיכו� ר )4
 מימוש  לתקצוב ע� נציגי אג( התקציבי� באוצר הגענו לסיכו� תקציבי  .א

 .הסיכו�          

 סכו�  יבוצע עדכו� שלפ לבי� האוצר כי "כפי שהוצג  סוכ� בי� המשרד לבט  .ב
  נומינלי 52%ראלי ו 50%כ# שסכו� הרטרו יהיה  ל"הרטרו בהתאמה לצה          
  .שני� 5ל אשר יתפרס על פני "בהתאמה לצה          
  

 לכשתוק� הממשלה  2013הנושאי� שדורשי� תיקו� חקיקה יבוצעו במהל#   .ג
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נומינלי 52% רטרו 
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