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  יחידת מידע' ר, הדי וגשל: כתב
  2007   ספטמבר 

  

  

  

  .נושא בלפניותובתשובות שהתקבלו מעמיתים בעולם , המידע במסמך מבוסס על מסמכים שאותרו בחיפושים מקיפים ברשת האינטרנט: הערה
  .יתכן וקיים מידע נוסף שלמרות מאמצי מחבר מסמך זה לא אותר ואין התייחסות לגביו.              המידע מתייחס לחומר שאותר בלבד
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  גיל פרישה במשטרות בעולם

   

  .ל"מסמך זה מציג נתונים אודות גיל הפרישה במשטרות בחו

רחבי במשטרות במדינות שונות ב) Compulsory retirement age(המסמך מציין את גיל הפרישה המקסימלי 

  .עולםה

כאשר השוטר עמד בתנאים , גיל הפרישה המקסימלי אינו מונע בהכרח יציאה לגמלאות בשלב מוקדם יותר

ת עם ותכתוב, הנתונים לקוחים מתוך אתרי האינטרנט של המשטרות השונות. הנדרשים של שנות שירות וגיל

  .ל"מסמכים אודות פרישה וגמלאות במדינות בחור מתוך ממידע שאותל וכן "משטרות בחו

  

  אוסטרליה

  .60גיל הפרישה ברוב משטרות אוסטרליה הוא 

איגודי השוטרים בדרישה  ובעקבות כך פנו  לגבי גיל הפרישה המאוחר רבה בקרב השוטריםתרעומתקיימת 

 עקב מצוקה של כוח 60-לה לגיל הפרישה ע. פנייתם נדחתהכי אולם נמסר , 55 -לגיל הפרישה להקדים את 

  .הבגלל התבגרות האוכלוסייואדם 

  

  

  אנגליה

,  באנגליה קבעו שלא ניתן לפטר אדם מחמת גילוThe Employment equality (Age) Regulations 2006תקנות 

  .65בתקנות נקבע שגיל הפרישה יעמוד על .  ופיטורים מסיבה של גיל עלולים להוות אפליה

חודש עדכנו ב) ACPO(לים של אנגליה " ואיגוד המפכ,)Home Office(ה על המשטרה  הממונ,משרד הפנים

 עד 60ץ ומעלה ולגיל "מדרגת סנ 65-אנגליה לסימלי לשירות במשטרות ק את גיל הפרישה המ2006אוקטובר 

לי ולנמק מדוע פרישה בגיל סימק לתקן את גיל הפרישה המנדרשוהרשויות הממונות על המשטרה . לדרגה זו

  . מפלה את הפורשזה אינה

  

  : מקסימליגיל פרישה

  60 -ץ"נים עד לדרגת סניסמלים וקצ, שוטרים

  65 -ץ"סנלדרגות מעל 

  .אפשרות לפנות בבקשה לקבל אישור לשרת מעבר לגיל זהקיימת 

  .  אינו משנה את תנאי הפנסיהיגיל הפרישה המקסימל

  

  אירלנד

  :נרשם ) 2001שנת   (Garda -באתר האינטרנט של ה, בפרסום של משטרת אירלנד
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  . שנות שירות30 לאחר 50ניתן לפרוש החל מגיל 

  .קצינים זוטריםוסמלים , שוטרים:  עבור57קסימלי עומד על גיל הפרישה המ

  .60גיל הפרישה הוא  -ק "מדרגת  רפ

  

  ב"ארה 

 המדינה ברמת, ת משטרות שונות ברמות הממשל השונות החל מהרמה המוניציפאלי18,000-כיש ב "בארה

  .וברמה הפדראלית

  .גיל הפרישה יכול להיות שונה ברשויות השונות

  .57ברשויות הפדראליות גיל הפרישה המקסימלי לעובדי אכיפת החוק הוא 

 ניתן לאשר ,)לדוגמא בעיצומה של חקירה( שירות מעבר לגיל זה ת כאשר טובת הציבור דורש,במקרים מיוחדים

  .60שירות עד גיל 

  . שנות שירות20 לאחר השלמה של 50חוק הפדראליים יכולים לפרוש החל מגיל עובדי אכיפת ה
  
  

  ברמת המדינה

  )פ אתר האינטרנט של הארגון"ע (55 -גיל הפרישה המקסימלי  :  משטרת מדינת ורמונט

פ אתר האינטרנט של "ע, זאת מלבד מפקד המשטרה (55 -גיל פרישה מקסימלי : גרזי-משטרת מדינת ניו

  )הארגון

  . 55 שנות שירות או בגיל 30באתר האינטרנט מצוין שניתן לפרוש לאחר : צפון קרולינה, טרת שרלוטמש

  .60: גיל פרישה מקסימלי: טנסי

  

  ב"חקיקה בארה

ולא ניתן , קובע שלא ניתן להפלות קבלת עובד בגין גילו, Age Discrimination in Employment Act of 1967 -ה

 ניתן לקבוע גיל ,ו אכיפת החוק וכיבוי אש כמ,מיםיימסותפקידים קבע שבון לחוק תיק. פטר עובד בגלל גילול

  . פרישה הנמוך מגיל הפרישה הרגיל

ת עקב קביעת גיל פרישה נמוך משרות חובה ובחינה האם  משפטיותבמקרים רבים הגיעו עובדים להתדיינו

  . חל לגבי אותה רשות שיפוטית,התיקון לחוק שקובע גיל פרישה לעובדי אכיפת החוק וכיבוי אש

   

  

  גרמניה

  .60 לשוטרים עומד על מקסימליברמה הפדראלית גיל הפרישה ה

  .63 - ו61:  גיל הפרישה לשוטרים גבוה במעט)  LADEN(בחלק מהמדינות בגרמניה 
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  : דנמרק

  ).65 והורידו חזרה ל67היה (לעובד במגזר הציבורי  65: גיל פרישה רגיל

  70 -לי מקסימגיל פרישה 

  63:  לשוטרמקסימליגיל פרישה 

  

  

  ):נתונים מתוך אתר האינטרנט של המשטרהה(סינגפור 

  55: גיל פרישה לקצין משטרה בכיר 

  

  

  :סלובניה

  . ושמונה חודשים לנשים55 - לגברים ו58 :גיל הפרישה במגזר הציבורי הוא

  ).2014 בשנת 58ום של  עד למקסימ, ארבעה חודשים בכל שנה,גיל הפרישה לנשים עולה בהדרגה

  .)2015 עד שנת 55-יעלה בהדרגה  ל  (52: גיל הפרישה לשוטרים

  .)2015 עד לשנת 53-יעלה בהדרגה ל  (49 :גיל הפרישה לשוטרות

 שנות שירות במשטרה הגיע 30הכוונה היא ששוטר בעל ותק של  (12/16שוטרים מקבלים שיעור פנסיה של 

  )48-פנסיה וניתן להקדים את גיל הפרישה שלו ל שנות עבודה לצרכי ה40לצבירה של 

  

  

  : צרפת

  55 :גיל פרישה לעובדי אכיפת החוק

  

  :קנדה

 אונטריו תל ממשטרת פרובינציי" שהתקבל בדואמידעמתוך לקוחים להלן המפורטים הנתונים : אונטריו

  .הנתונים מתייחסים למשטרות באונטריו. בקנדה

  . העובד ושנות שירותהמבוסס על גיל, "80פקטור " עומד על גיל הפרישה של שוטרים במשטרת אונטריו

 .) שנות השירות האחרונות5 משכר של 60%פנסיה של  ( שנות שירות30 לאחר 50פרוש בגיל ניתן ל: לדוגמא

  . שנות שירות35 לאחר 70%ניתן לצבור פנסיה של 

  .אך מעט מאוד שוטרים פורשים בגיל זה, 65גיל הפרישה המקסימלי הוא 

  

  ):RCMP)Royal Canadian Mounted Police –משטרה הפדראלית של קנדה ה

  .60גיל הפרישה במגזר הציבורי ובמשטרה הוא 
  .גיל הפרישה זהה לנשים ולגברים

  .ם מסוימים דורשים מעבר של בחינות פיזיות תקופתיותיתפקיד
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  ל" במשטרות חומקסימלי גיל פרישה -טבלה

  

  הערות  גיל פרישה  מדינה

  60: ץ"עד דרגת סנ  אנגליה

  65: ץ"מדרגת סנ

  ניתן לקבל אישור מיוחד לשרת מעבר לגיל הפרישה המקסימלי

  אוסטרליה

   

  לא ניתן לקבל את מלוא תנאי הפרישה לפני גיל זה    60

   57: ק"עד דרגת רפ  אירלנד

  60: ק"מדרגת  רפ

  

   שנות שירות30 לאחר 50ניתן לפרוש החל מגיל 
  

ים מיוחדים כאשר טובת הציבור מחייבת ניתן לפרוש בגיל במקר  57   פדראלי-ב"ארה

60  

 ,50אכיפת החוק הפדראליים יכולים לפרוש  החל מגיל עובדי 
  . שנות שירות20לאחר השלמה של 

  :ב"ארה

, רזי'ג-ניו, ורמונט

  צפון קרוליינה ועוד

  60 -למשל בטנסי, יש מדינות וערים בהן גיל הפרישה גבוה יותר  55

  63 -61: בחלק ממדינות גרמניה גיל הפרישה המקסימלי הוא  60  לי פדרא-גרמניה

    63  דנמרק

    55  סינגפור

   גברים52  סלובניה

   נשים49

ואמור ) כל שנה וארבע חודשים(גיל הפרישה עולה בהדרגה 

  . לנשים53 - לגברים ו55להתקבע בהמשך על 

  . שנות שירות30ניתן לפרוש מוקדם יותר לאחר השלמה של 

    55  צרפת

 שנות שירות ופרישה 30לדוגמא " (80פקטור "גיל הפרישה עומד על   65   קנדה אונטריו

  )50בגיל 

    RCMP  60-קנדה
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