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 ב"תשע טבת ד"י 

 

 יקרים, וגמלאים שוטרים 

 

 היום, יום היסטורי וחשוב עבור כולנו, יום חתימת הסכם שכר עם משרד האוצר. 

שיש בו  משמעותי מהלך ביטוי לידי היום מביאים ישראל ומשטרת פנים לביטחון המשרד

 . מלאיםלגו שוטריםבשורה חשובה ל

וקדמו לו מאות שעות של מפגשים ומשאים ומתנים עם כל  אדיר מאמץ פריההסכם הינו 

הגורמים המעורבים, מתוך מטרה ברורה לתקן את השחיקה רבת השנים בגימלאות, לשפר 

  . הפעילים את הגמלה ולממש תוספת משמעותית לשכר השוטרים

 בדבר חודשים מספר לפני הושגו אשר הקודמים להסכמים מצטרף , שנחתם היום,זה הסכם

 . לפקדים שניתנו השכריות והתוספות המתחילים השוטרים שכר

. הייעודי במגזר לנגדים גמול שעניינו נוסף שכר הסכם להיחתם צפוי ובקרוב נמשך המאמץ

 הפעילים השוטרים שכר של ההצמדה תימשך לפיו יסוד עקרון נשמר ומתן המשא לאורך

 . בצבא הקבע משרתי לשכר

לאחר תקופה ארוכה שבה נשחק שכר הגמלאים,   :לשכר הגמלאיםבאשר  ההסכם עיקרי

. המשק לשאר בדומה, לצרכן המחירים למדד ויוצמד הפעילים השוטרים ינותק שכרם משכר

, למוסכם בהתאם. 8002 בשנת ההסתדרות י"ע שנחתם להסכם השלמה מהווה זה הסכם

 טיבייםרטרואק הפרשים לגמלאים ישולמו, ולאחריו( גמלאות) המדינה שירות חוק ישונה

 8002 שנת לפני שפרשו הגמלאים. החוק שינוי מועד ועד 8002 משנת שחלפה התקופה בגין
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התוספות תאפשרנה רמת חיים ראויה לאוכלוסיה  .שחיקה בגין הפרשים גם בנוסף יקבל

 גדולה של אנשים יקרים אשר שרתו את המדינה והחברה שנים רבות.

 :ליםהשוטרים הפעי לשכרעיקרי הסכם ההבנות באשר 

 אנו עושים  .פעמי-חד מענק כולם השוטרים בקרוב יקבלו, משנה למעלה של עיכוב לאחר

 .8..8.. -מאמץ שהתשלום ישולם כבר ב

 הפעילות ברמת לעלות צפויים במשמרות הליבה במקצועות המשרתים ונגדים קצינים 

 0000 -כ על תחול אשר 0%.-2 של בשיעור שכרית בתוספת מדובר. 'ב פעילות לרמת

 . ממשכורת מרץותינתן החל  שוטרים

 תוספת שבמרכזו הייעודי במגזר לנגדים נוסף גמול הינו ומתן במשא נוסף משמעותי נדבך 

, ככלל. לצבא בהצמדה כרוכה והיא, בדיונים מצויה ועודנה סוכמה טרם זו סוגיה. תמריץ

 יזכו םאקדמאי שאינם הייעודי במגזר הנגדים כאשר, רבים שוטרים על תחול זו תוספת

 . משמעותית לעליה

 ותרומתו השוטר עבודת חשיבות בין הקיים הגדול הפער לצמצום דרך כברת עוד נותרה

 חשוב צעד מהווה היום השכר הסכם על החתימה. לפעילותו התגמול ובין, הלאומי לחוסן

 .פער זה לצמצום מאוד

חברה בישראל, בתקופה בה אנו עדים לקיצוצים כלכליים ולקשיים רבים עמם מתמודדת ה

לות השוטרים יעהמשקפת הכרת תודה על פאנו רואים בהסכם מכובד זה חשיבות רבה 

 והגמלאים, רבת השנים, למען מדינת ישראל. 

 דאגהשל השר והמפכ"ל שבמרכזה  כוללת ממדיניות חלק הן לשוטרים השכר תוספות

 האסטרטגיות תוכניותב ביטוי לידי באה זו מדיניות. בארגון הפרט וטיפוח השוטרים לרווחת

 . שנתית רב ובראיה זו עבודה בשנת פועלים אנו פיהם על
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 במלאכה ועוסקים שעסקו אלו ולכל ש"אמ ראשמודים למנכ"ל המשרד לבטחון פנים, ל אנו

 לנו שנכונו לאלו ועוד הנוכחיים להישגים אותנו הביאו אשר, הזמן לאורך הזו החשובה

 .השוטרים שכר על במאבק

 ים יופץ עדכון מפורט יותר בדבר התוספות השכריות באמצעות קציני האמ"ש.בימים הקרוב

 

 

 

 בברכה,

 

 

 יוחנן דנינו, רב ניצב     ח"כ יצחק אהרונוביץ'

 המפקח         הכללי      השר לביטחון הפנים


