
                          
                                                      

  
  
  
  
  

  
  2013 אפריל 04                                                                                                                     

      58  -     שכר/ג                                                                                                                     
  לכבוד
  לפיד יאיר כ"ח/האוצר שר
  אהרונוביץ יצחק כ"ח/הפנים בטחון שר

  כ מיקי לוי"ח/סגן שר האוצר
  דנינו יוחנן ניצב-רב/ישראל משטרת ל"מפכ
  פרנקו אהרון גונדר-רב/ס"שב נציב
  פלג רותם מר/פנים לביטחון המשרד ל"מנכ
  כץ חיים כ"ח/והרווחה העבודה וועדת ר"יו

  אמסלם קובי מר/באוצר השכר על הממונה
  נתן-בר קובי מר/השכר על לממונה בכיר סגן
  בינג מאיר מר/באוצר התקציבים על הממונה סגן
  בארי ירון ניצב/ש"אמ ראש
  האיגוד הנהלת חברי

   
  
  

  השכר הפרשי של וחתימה אישור - ס"ושב המשטרה גמלאי שכר: הנדון              
  2012 מרץ 20 – ס"ושב משטרה ) 53' תיקון מס(  הגמלאות חוק תיקון : סימוכין                      

  15.10.2012 מתאריך 484-שכר/ג מכתבנו                                   
  24.10.2012 מתאריך 2012-42775. שכ - השכר על לממונה בכיר סגן מכתב                                   
  4/11/2012 מתאריך  520 שכר/ג  מכתבנו                                   
  )ב"רצ( 4/12/2012 מתאריך  פ"ובט האוצר דיון סיכום                                   
  7/2/2013 מתאריך  15 שכר/ג  מכתבנו                                   

  
  

  2012במרץ  בכנסת שאושר למדד להצמדה הגמלאים שכר מעבר/  הגמלאות חוק לתיקון בהמשך .1
  , פ"בט ומשרד באוצר התקציבים אגף ידי על סופית אושרו לתשלום ההפרשים אחוזי נושא

  

   ידי על וגם לוין אילן מר באוצר השכר על הקודם הממונה ידי על משמעי חד באופן הובטח .2
  , החתימה במעמדכץ  חיים כ"ח והרווחה העבודה וועדת ר"ויו שטייניץ יובל כ"ח לשעבר האוצר שר           
  .ל"צה לגמלאי החוק תיקון סיום לאחר ומיידי מזורז באופן בהתאמה יטופל ההפרשים שנושא           

   

  ס"ושב המשטרה גמלאי איגוד שניהל ולמאבק האוצר עם פ"לשת רבות תרמו, אלה הבטחות .3
  .ל"צה גמלאי תיקון החוק של לפני עוד ההסכם את לאשר           

  )2012 ביוני סופי באופן החוק תיקון אושר ל"צה לגמלאי(            
  

  , פ"בט ומשרד באוצר התקציבים אגף ידי על הרטרואקטיביים התשלומים אחוזי אושרוכאמור ו מאחר .4
  )חקיקה דרוש אינו הנושא( החוק תיקוןב) ו.(א9 בסעיף כמצוין בצוו האוצר שר של החתימה נושא נשאר           

   

 אחוזי לאישור בצוו החתימה ביצועתהליך  אתבהקדם  הנחייה לסיים למתן מבקשים אנו  כן על אשר .5
  .כמוסכם ס"ושב המשטרה גמלאי לשכר הרטרואקטיביים ההפרשים

  
  ב"רצ

  ס"ל ונציב שב"מפכ,  פ"שר בט, וצרמסמך סיכום חתום של שר הא
  מסמך של הממונה על השכר באוצר לקביעת אחוז ההפרשים

  4/12/2012- מ פ"ובט אוצר דיון סיכוםפרוטוקול 

                                                                                                  
  ,בברכה                                                                                                      

  

  עטר     דוד                                                                                                     
  האיגוד ר"יו                                                                                                     

                              


