
  

   ס"איגוד גמלאי המשטרה ושב
  

  2013דצמבר /  ס"הסכם שכר גימלאי המשטרה ושב

  

   23/12/2013 בתאריךכי  החברים כל את לעדכן שמחים אנו ומוצלחת טובה בשעה

  .הצעת חוק הגמלאות בקריאה שנייה ושלישית את שרה מליאת הכנסת אי

  

   2012בחודש מרץ להלן פירוט כלל סעיפי הסכם השכר שנחתם 

  . 2013סופית בחודש דצמבר אושר אשר ו

  

  כל חודש ינואר של כל שנה שכר לאור זאת  – 2012שכר הגמלאים הוצמד למדד החל מחודש ינואר 

  מופיע בתלוש השכר  - ב משוקלל של מדדי השנה הקודמת לה הגמלאים יתעדכן אוטומטית בהתאם לחישו

  .עדכון מדדים  4995 :בסימול 
  

  : כדלקמן  שלו הפרישה ולשנת שלו הקובע לשכר בכפוף זכאי הוא לה התוספת את קבלמ גמלאי כל

  

   השכר בתלוש התוספת את הזכאים קיבלו ס"ושב המשטרה מלאיג  2012 מינואר החל .1

  . ח"ש 940 לגובה עד

  

  המדד תוספת כולל והקבועה המלאה התוספת אתהזכאים  הגמלאים כל מקבלים 2013 מינואר .2

  הצמדת קצבה  4974 :מופיע בתלוש השכר בסימול   - 2012 שנת של

  עדכון מדדים   4995 :מופיע בתלוש השכר בסימול                                    

 

  : הפרשים סוגי לשלושה חלוקה יש הפרשי השכר בנושא .3

  :פעימות  בשלוש יבוצע 2012 שנת של ת הזכאותלהשלמ פרשיםהה תשלום . א   

  מההפרשים 50% – 2014 שנת        

  מההפרשים 25% – 2015 שנת        

  מההפרשים 25% – 2016 שנת        
  

  : 2011 יולי ועד 2008 יולי-מ ההפרשים תשלום . ב   

   102%כ "סה -  נומינלי 52% - ו  ריאלי 50% של  תוספות        

  . 2018 שנת עד 2014 משנתכל שנה החל  20%של   פעימות 5- ב        
  

  שוות בשתי פעימות יבוצע 2011 דצמבר עד 2011 אוגוסט-מ הפרשיםההשלמת  תשלום . ג   

  ,2015, 2014 בשנים        

  

  תשלומי ההפרשים ישולמו במשכורת חודש פברואר של כל שנה: הערה חשובה 
  

  גמלאי שעובד ומקבל שכר במקום עבודה שמוגדר על ידי האוצר כקופה ציבורית  –ציבורית  קופה .4

 .תופחת קצבתולא 
 

 החוקיים נפטר גמלאי שזכאי לתוספות של ההפרשים ישולם ליורשיו  –תשלום ליורשים  .5

 .של התשלומים שטרם שולמו שיהוונו בהתאם לחוק סכום חד פעמי 

    

  נושא שעדיין בטיפול
          

  ומעלה 70הלוואות בנק על חשבון זכאות ההפרשים לגמלאים מגיל         

 ל נמצא כעת בטיפול המשרד לביטחון פנים"כמו שקיים לגמלאי צה        

  

  

            

 


