אפריל 5102

איגרת ראש עתכ"א מילואים בנושא:

תגמולים והטבות לחיילי המילואים
מפקד יקר,
יום ההוקרה למערך המילואים ,המעוגן כיום לאומי מתוקף החלטת ועדת השרים לענייני
סמלים וטקסים יצוין כמדי שנה בשנה בל"ג בעומר.
ביום זה ,מוקירים הממשלה ,החברה הישראלית וצבא ההגנה לישראל את תרומתם
ועשייתם של חיילי המילואים ובני משפחותיהם למען ביטחון מדינת ישראל.
ההקרבה ,תחושת השליחות ומחויבותם של חיילי המילואים מהווה דוגמה ומופת לחברה
הישראלית.
יום ההוקרה יתקיים ביום חמישי ,י"ח באייר תשע"ה 7 ,במאי .5102
כמידי שנה ,ב 1-בחודש מאי יבוצעו כלל התשלומים ועדכון אוכלוסיית משרתי המילואים
הפעילים.
כללי הזכאות לתגמולים למיניהם זהים לשנה שעברה ומחושבים לפי סך ימי המילואים
שביצעו כלל חיילי המילואים בשנה קלנדרית שבגינה משולם התגמול.
במסמך זה אני מבקש לעדכנך בכללי התגמולים וההטבות למערך המילואים כפי שסוכמו
בצה"ל.
צה"ל יוסיף לפעול לקידום העשייה למען משרתי המילואים כהערכה על תרומתם.
יום הוקרה שמח לך ולבני משפחתך,

תגמולים למערך המילואים
 .1במסגרת חוק המילואים תשס"ח ,2008-נקבע כי חייל מילואים זכאי ,נוסף על
תגמולים אחרים שלהם הוא זכאי על-פי כל דין (המשולמים על ידי המוסד לביטוח
לאומי) ,לתגמולים בשל שירות מילואים שביצע ,וזאת במטרה לתגמל את חיילי
המילואים המבצעים שירות מילואים פעיל וארוך בצה"ל.
 .2השנה נמשיך במתן תגמול גם לחיילי מילואים שהינם "מוחרגי גיל" אשר ביצעו ימי
שמ"פ כפי שיפורט בהמשך.
 .3התגמולים שחיילי המילואים עשויים להיות זכאים להם" :תגמול נוסף" שיינתן על
ידי רשות המיסים" ,תגמול מיוחד" או "תגמול עבור השתתפות בהוצאות אישיות"
שיינתן על ידי מופת וכן תגמול ל "מוחרגי גיל" שיינתן גם כן על ידי מופת.
 .4הימים שיימנו לצורך בדיקת הזכאות לכלל התגמולים יהיו על בסיס שנה קלנדרית
( 1בינואר  2014עד  31בדצמבר .)2014
 .5התגמולים משולמים בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים על פי
פרטי החשבון שדיווח עליהם החייל ביחידתו .על כן ,קיימת חשיבות רבה לעדכניות
פרטי חשבון הבנק של חיילי המילואים ברישומי צה"ל.
 .6חיילי מילואים אשר התגמולים שיקבלו אינם תואמים ,להבנתם ,את ימי השירות
אשר ביצעו ייפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לתקן את רישומי ימי המילואים
וזכאותם לתגמולים תעודכן בהתאמה.
 .7למניין ימי המילואים לטובת חישוב התגמולים מגולמים גם הימים בהם גויסו
חיילי המילואים בצו  8או "בחריג התראה".
 .8לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון  ,*6535או דרך
אתר המילואים בכתובתwww.miluim.aka.idf.il :
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להלן פירוט סוגי התגמולים בגין שירות מילואים שבוצע בשנת :5102
(הסכומים המפורטים הם לאחר ניכוי המס)
 התגמול הנוסף:
 סכום התגמול מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע חייל המילואים כמפורט להלן:
( ₪ 1,308 )0שווי חצי נקודת זיכוי במס) ישולמו לחייל מילואים שביצע בין 10
ל 14.5 -ימי מילואים במצטבר בשנת .2014
( ₪ 2,616 )5שווי נקודת זיכוי במס) ישולמו לחייל מילואים שביצע בין  15ל-
 19.5ימי מילואים במצטבר בשנת .2014
( ₪ 3,924 )3שווי נקודה וחצי זיכוי במס) ישולמו לחייל מילואים שביצע בין 20
ל 36.5 -ימי מילואים במצטבר בשנת .2014
( ₪ 5,232 )2שווי שתי נקודות זיכוי במס) ישולמו לחייל מילואים שביצע 37
ימי מילואים או יותר במצטבר בשנת .2014
התשלום יבוצע על-ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק של החייל כפי שדווח
ברישומי צה"ל .רשות המיסים תשלח הודעת תשלום אישית לביתו של כל חייל.
 התגמול המיוחד והשתתפות בהוצאות:
"התגמול המיוחד":
" התגמול המיוחד" ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנת עבודה  2014מ-
 32ימי מילואים ועד  60ימי מילואים.
 סכום התגמול מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע החייל ,וישולם החל
מהיום ה 32-ועד ליום ה .60 -גובה התגמול יהיה  ₪ 100בגין כל יום שמ"פ
ו ₪ 50-בגין שירות מילואים חצי-יומי.
" התגמול המיוחד" ישולם עד לתקופה של  60יום ,למעט לבעלי תפקידים
מיוחדים ,כפי שאושרו על ידי ר' אכ"א (מפקדים ברמת מפקד פלוגה ומעלה,
מקביליהם בזרועות וצוות אוויר) שיקבלו "תגמול מיוחד" למפקדים שביצעו
מעל  60ימי שמ"פ בשנת .2014
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תגמול עבור השתתפות בהוצאות אישיות:
חייל מילואים שביצע במהלך שנת  2014שירות מילואים של פחות מ 10-ימים במצטבר ,ואינו
זכאי ל"תגמול המיוחד" או ל"תגמול הנוסף" ,זכאי לתגמול בעבור השתתפות בהוצאות
שנגרמו לו עקב שירות המילואים (הוצאות בגין נסיעות ,טלפון וכדומה) החל מהיום החמישי.
 תגמול בעבור ההשתתפות בהוצאות האישיות ישולם בתנאי שתקופת המילואים
הייתה רצופה בימים ,כמפורט להלן:
 גובה ההחזר הוא בעבור כל התקופה (רצף) ולא עבור כל יום בנפרד במהלך
התקופה.
 ₪ 200 בעבור תקופת מילואים רצופה בת חמישה עד תשעה ימים.
 תגמול ל"מוחרגי גיל":
 החל משנת  2013ניתן תגמול לחיילי מילואים שמקצועם ותפקידם נקבע על ידי
שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,כתפקיד או מקצוע שגיל
השחרור משירות ביטחון עבורו יהיה גבוה מהגיל שקבוע בחוק שירות ביטחון;
דהיינו ,חיילי מילואים שיהיו זכאים לשחרור מחובת שירות ביטחון מחמת גיל
גבוה מ 40-לחוגרים ומעל  45לקצינים.
 יובהר כי מדובר בחיילי מילואים שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע
בחוק שירות ביטחון ,היות שמקצועם או תפקידם נקבע בצו על פי בקשת צה"ל.
 תגמול זה ישולם לכל חייל מילואים שנמנה עם מערך המילואים מתוקף צו שר
הביטחון כאמור לעיל אשר שירת בשנת  2014בשירות מילואים פעיל.
 סכום התגמול מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע החייל ,וישולם החל
מהיום הראשון לשירות המילואים הפעיל.
 גובה התגמול יהיה  ₪ 100בגין כל יום שמ"פ ו ₪ 50-בגין שירות מילואים חצי-
יומי.

3

טבלת סיכום תגמולים
ימי שמ"פ נדרשים לזכאות

סוג התגמול

סכום התגמול
₪ 511

חמישה עד תשעה

השתתפות בהוצאות

ימי שמ"פ ברצף

(גובה ההחזר הוא עבור התקופה ולא עבור כל
יום בנפרד במהלך התקופה)

א)  -₪ 0,318ימים  01עד .02.2
תגמול נוסף

עפ"י המדרגות המפורטות

ב)  -₪ 5,606ימים  02עד .09.2
ג)  -₪ 3,952ימים  51עד .36.2
ד)  -₪ 2,535ימים  37ואילך.

 35עד  61ימי שמ"פ
במצטבר
(כלל המשרתים)

תגמול מיוחד

מעל  61ימי שמ"פ
(אוכלוסיית המפקדים)

 ₪ 011בגין כל יום ו ₪ 21-בגין שירות
מילואים חצי-יומי החל מהיום ה35-
ועד ליום ה.61-
 ₪ 011בגין כל יום ו ₪ 21-בגין שירות
מילואים חצי-יומי החל מהיום ה- 61-
אוכלוסיית המפקדים כפי שסוכמה.

מוחרגי גיל
חיילי מילואים שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות
ביטחון ,היות שמקצועם או תפקידם נקבע בצו על פי בקשת צה"ל
גיל גבוה מ 40-לחוגרים ו 45-לקצינים (באוכלוסייה זו לא נכללים
מתנדבים לשירות מילואים).
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 ₪ 011בגין כל יום שמ"פ
ו ₪ 21-בגין שירות מילואים חצי-יומי.

"משרת מילואים פעיל"  -כללים וזכאות
 .1במהלך מבצע "צוק איתן" צה"ל הקדים לחלק מחיילי המילואים את הזכאות
למשרת מילואים פעיל ,ממאי  2015לספטמבר .2014
" .2משרת מילואים פעיל" הינו חייל ששירת  20ימי שמ"פ מצטברים לפחות ,בתקופה
של שלוש שנים רצופות ,או חלק מהן.
 .3כאמור ,חייל יהיה זכאי להטבות במשך שלוש שנים קלנדריות שתחילתן ב 1-במאי
של השנה העוקבת לשנה שבה השלים צבירה של  20ימי שמ"פ.
 .4במאי  ,2015יהיה זכאי לכך חייל מילואים שסך ימי השירות המצטברים בין השנים
 2014-2012הינו  20ימים ומעלה.
 .5מטרתה של תעודה זו להוקיר את חיילי המילואים המבצעים מילואים באופן פעיל
ולהעניק להם הטבות – הן במישור האזרחי והן במישור הצבאי.
 .6תעודת "משרת מילואים פעיל" תישלח לביתם של הזכאים לה במחצית השנייה של
חודש אפריל  ,2015ותוקפה יהיה למשך שלוש שנים ,החל מ 1-מאי  2015ועד 30
באפריל .2018
 .7לתעודת "משרת מילואים פעיל" שני מעגלי תגמול והוקרה .המעגל האחד  -מגוון
הטבות והנחות במשרדי הממשלה ובגופים ממשלתיים ,בהתאם להחלטות ממשלת
ישראל .המעגל השני  -הטבות פנאי ורווחה למשרת ולמשפחתו במסגרת מועדון
"בהצדעה"  -מועדון הטבות ,פנאי ורווחה המיועד למשרתי המילואים הפעילים.
המועדון הוקם על-ידי משרד הביטחון וצה"ל ומופעל על-ידי זכיין אזרחי.
 .8עבור הזכאים במועדון הועמד סל הטבות לרכישה בהנחה של מוצרים ושירותים
בתחום התרבות ,ההשכלה ,הפנאי והרווחה אשר יסופקו באמצעות ספקים
חיצוניים .ההטבות יאפשרו רכישת תכנים אלו במחירים נמוכים ומסובסדים על
ידי צה"ל.
 .9פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט שכתובתו.www.behazdaa.org.il :
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 .10לצורך קבלת עדכון שוטף באשר לכלל המבצעים ,ישירות לתיבת הדוא"ל האישית
של חייל המילואים ,אנו ממליצים להיכנס לאתר ולהירשם כחבר פעיל .הרישום
אינו כרוך בדבר ואינו מחייב.
 .11נוסף לכך אפשר למצוא את מועדון "בהצדעה" בפייסבוק בכתובת
 ,www.facebook.com/behatsdaaשם אפשר להתעדכן כל העת במבצעים
הייחודיים של המועדון ,ימי כיף ,מופעים והצגות לחברי המועדון בלבד ,וכן לקבל
מידע על כל תחומי הפעילות של המועדון.
 .12איגרת מידע בנושא פעילות מועדון "בהצדעה" תישלח לזכאים עם חלוקת תעודת
"משרת מילואים פעיל" במהלך חודש אפריל .2015
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