


על פי דרגת שכר לקצינים מדרגת רב סרן ומעלה ולנגדים  אחוזיתל תוספת שכר "הופעלה בצה2007-ו2006בשנים 
תוספת שכונתה תוספת היעדר ביטחון תעסוקתי או תוספת , ל בדרגות האמורות"ר ומעלה ולגמלאי צה"מדרגת רס

..היעדר קביעות

לקבלת  , ס"סוהרים וגמלאי שב, משרד האוצר סירב להכיר בזכותם של משרתי וגמלאי כוחות הביטחון האחרים ובתוכם
.התוספת

לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים נוהל מאבק משפטי ממושך של  "ס וכן מנכ"בהובלת נציגי קרנות הסוהרים ושב
בסופו הוכרה זכאותם של גמלאי שירות הביטחון  , שנים רבות בבית הדין האזורי לעבודה ולאחר מכן בבית הארצי לעבודה

.  ס בדרגות המקבילות לקבלת התוספת"השוטרים וגמלאי המשטרה והשב, וכן הסוהרים

החלטות ממשלה המאשרות סופית לשלם את תוספת השכר המשמעותית ביותר 2018בעקבות כך התקבלו בשנת 
תוספת שהגיעה כאמור לזכאים מהשנים , ס"סוהרים וגמלאי משטרת ישראל ושב, שניתנה כתוספת ייחודית לשוטרים

2019התוספת החלה להיות משולמת בשוטף לגמלאים מתחילת שנת . כל אחד בהתאם לנתוניו, 2007–ו 2006
.2020ובאופן מלא מתחילת שנת 2019ולפעילים באופן חלקי מתחילת שנת 

שבין תחילת תשלום התוספת , הגמלה עבור הפרשי העבר המגיעים בגין התקופה המזכה/תשלומי תוספת השכר
הפרשי  : "להלן( )2019,2020)ס "ועד לתחילת תשלום התוספת המלאה בשוטף לגמלאים ולפעילים בשב(  2006-2007)

י  "י ההסדר שאושר בבית הדין הארצי ועפ"בהתאם לגילאי הזכאים עפ, נפרסה על פני מספר שנים קדימה, "(העבר
.החלטות הממשלה

בין הבנקים וחברות הביטוח להשגת הלוואות מיטביות  תיחורביצעה הליך , קרנות הסוהרים בשיתוף קרנות השוטרים
כשהחזר , מיידיעבור העמיתים שיבחרו בכך באופן שיוכלו לקבל את סכום הפרשי העבר בניכוי הריבית העתידית באופן 

.גמלת העמית הפעיל או הגמלאי/ס ממשכורת"שבחשבותי "ההלוואה יבוצע ישירות ע



.לאחר שהציע את התנאים הטובים ביותרהלוואות נבחר להעמיד , בנק לאומי

בניכוי הריבית )אלו מאפשרות לכל עמית שיבחר בכך להקדים את קבלת הכספים של הפרשי העבר הלוואות 
אשר פירעונה ייעשה באמצעות סכומי  , באמצעות נטילת הלוואה בנקאית משופרת( י הבנק"המשוערכת מראש ע

.ביחס לכל אחד מהזכאים, ובמועדי פירעון התואמים למועדי תשלום הפרשי העבר, הפרשי העבר

.  19.01.2022ההסדר בתוקף עד ליום , להסכם שנחתם עם הבנקבהתאם 

.ואינם אחראים לפעולותיופועלים בשם הבנק ס אינם "שבחשבותאו /וקרנות הסוהרים או מי מטעמן 

ולהמצאת מכתב הזכאות מחשבות  , תנאיה וסכומה כפופים לקריטריונים של הבנק ולשיקול דעתו, אישור ההלוואה
.מכתבים שהפצתם למרבית עמיתי הקרנות הסתיימה בימים אלו ממש, ס"שבהשכר של 

המונפק על ידי  , מסכום הפרשי העבר וכמפורט במכתב הזכאות60%בפועל הינו עד המירביההלוואה סכום 
.ס"חשבות שב

ובימים אלה הנפיקה   ס "השבלגמלאי וסוהרי מכתבי זכאות 2,800-הנפיקה עד היום כהחשבותמחלקת /ס"שב
.  מכתבי זכאות לסוהרים ולגמלאים7,400-כ

יוכל לממש את האפשרות להגיש בקשה  , וגמלאי המחזיק במכתב הזכאות ואשר יהיה מעוניין בכךסוהר -כל עמית 
.  הלוואה בבנק לאומילקבלת 



,  להעביר בקשה לקבלת הלוואה, המאפשרת לזכאים, פיתח הבנק אפליקציה, בהתאם להסדר שנחתם עם בנק לאומי
עד למינימום הזמן , בבנקהשהות הליך שיקל ויצמצם את , ישר מהנייד או מהמחשב, במספר פעולות, באופן דיגיטלי

.הנדרש

הגעה לסניף , תמיכה טלפונית, באמצעות האפליקציה: הגשת הבקשה לקבלת הלוואה תתאפשר בשלוש אפשרויות
. הבנק

הנוגעות  שאלות ותשובות , בו מפורטים העקרונות לקבלת הלוואה, קישור לאתר הקרנות, מצורף בזה לנוחיותכם
.סימולציה חישובי קבלת ההלוואה והריבית הצפויה ומוקדי קבלת השירות, להלוואה

'  טלפון מס: או לשאלות בנוגע אליהםאו אי קבלתם /למכתבי הזכאות וס בנושאים הנוגעים "שבבחשבותמוקד שכר 
*.2803או 077-2324141

.08-9775083' טלפון מס: לקבלת ההלוואהבנושאים הנוגעים , בקרנות הסוהריםמוקד שירות לקוחות 

/https://www.kranot.org.il/retro: בלינקלצפייה 

.הרטרונעמוד לרשותכם בכל נושא הלוואות , בקרנות הסוהריםאנו 

(                                          'גימ)ד"תג, שמולביץחיים ד "עו('גימ)גונדר , אבי וקניןד "עו
קרנות הסוהריםנשיא קרנות הסוהרים                ל "מנכ

https://www.kranot.org.il/retro/


מה מאפיין את  : ש
הרטרוהלוואת 

ביחס להלוואות 
?אחרות

האם קיימת  : ש
חובה לפתוח  
חשבון בבנק  
לאומי לצורך  

?לקיחת ההלוואה

האם הבנק : ש
רשאי לסרב  
להעמיד את 

?ההלוואה

ניכוי ההלוואה מתבצע : ת
פעם בשנה 

במקביל לקבלת החזר 
הפרשי העבר 

ומתבצע ישירות מתלוש  
.קצבה/השכר

לא נדרשים ערבים לקבלת  
.ההלוואה

נדרש לפתוח חשבון לצורך  : ת
חלה חובה  , קבלת ההלוואה

לפתוח אותו בהוראת בנק  
.  ישראל

ואין , החשבון אינו נושא עמלות
צורך להפעילו או להעביר  

או לבצע פעולה /משכורת ו
.בנקאית כלשהיא

הבקשה לקבלת  : ת
הלוואה  

נתונה לשיקול דעת 
הבנק 

?מה גובה הריבית: ש

הריבית השנתית הינה  : ת
,  1.2%+פריים 

ריבית הפריים מתעדכנת 
מידי חודש  

.שנתי1.6%וכיום עומדת על 

מה המסמכים  : ש
שחשוב שיהיו  

ברשותי לצורך קבלת  
?ההלוואה

,  מכתב זכאות: ת
,  גמלאי/תעודת סוהר
תעודה מזהה



מה הסכום אותו ניתן : ש
?לקחת בהלוואה

מתי אני משלם : ש
?את הריבית

הסכום המקסימאלי הוא אישי ומבוסס על  : ת
סכום הזכאות וכמפורט במכתב הזכאות שהופץ  

.ס"י חשבות שב"ע
מסך סכום הפרשי  60%סכום ההלוואה מוגבל לעד 

,  (ברוטו)העבר
גמלאי וזאת משום שסכום  /להם זכאי הסוהר

התקבול בגין הפרשי  
י "העבר הנקוב במכתב הזכאות שנשלח ע

,  הינו סכום ברוטוהחשבות
חלים עליו תשלומי חובה  

תשלומי רשות , ביטוח לאומי, מס הכנסה: כגון)
('וכו

תשלומי הקרן והריבית מותאמים  , בעיקרון: ת
למועדי קבלת הכספים מהאוצר כפי שמצוין  

במידה וקיימת תקופת גרייס , במכתב הזכאות
תקופת דחיית תשלומים בהלוואה כשאינך מקבל  )

,  (החזרים מהאוצר
החלופות 2אפשרות לבחור אחת מבין , לבחירתך

:הבאות לתשלום הריבית
לשלם את סך הריבית לתקופה זו מראש במועד  *

כאשר סכומי הריבית הצפויים  , העמדת ההלוואה
ממועד העמדת ההלוואה ועד למועד תחילת קבלת  

ההחזרים ינוכו באופן חד פעמי מסכום ההלוואה 
.שהועמד לרשותך

תשלום הריבית יחול פעם בשנה החל -החזר שנתי*
(כולל)2021משנת 

ההלוואה תנוכה מהסכומים המתקבלים בגין  
.הפרשי העבר ישירות לחשבון ההלוואה בבנק
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מספר שנות פריסהתחילת שנת תשלום הפרשי העברשנת לידה2019גיל הזכאי בשנת 

20191ולפני1932ומעלה87

861933-193820192עד 81

80193920193

79194020194

78194120195

771942-194520196עד 74

731946-194820197עד 71

70194920217

691950-195220218עד 67

661953-195520229עד 64

631956202210

621957-1960202310עד 59
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