אפריל 0211

איגרת ראש עתכ"א מילואים בנושא:

תגמולים והטבות לחיילי המילואים 0211
מפקד ,חייל יקר,
 .1במסמך זה אני מבקש לעדכנך בכללי התגמולים וההטבות עבור מערך המילואים לשנת .2011
 .0החל משנת  2009הוחלט לאחד את מועדי התשלומים השונים ואת ההכרה במשרתי המילואים הפעילים ולקבוע את
כלל המועדים ל  1-בחודש מאי בכל שנה  -הוא חודש ההוקרה למערך המילואים.
 .3משרת מילואים פעיל  -כללים וזכאות
א .לאור מעבר צה"ל לפעילות במודל תלת שנתי כחלק מיישום חוק המילואים עודכנו כללי הזכאות
למשרת מילואים פעיל בראייה תלת שנתית .בנוסף ,הוארך משך הזכאות לשלוש שנים.
ב" .משרת מילואים פעיל" הינו חייל מילואים המבצע שירות של  20ימים ומעלה במצטבר בשלוש שנים
רצופות או חלק מהן .השנה ,יהיה זכאי לכך חייל מילואים שסך ימי השירות המצטברים בין השנים
 2008-2010הינו  20ימים ומעלה.
ג .חייל זה זכאי לתעודת "משרת מילואים פעיל" .מטרת תעודה זו הינה להוקיר את חיילי המילואים
המבצעים מילואים באופן פעיל ולאפשר הטבות – הן במישור האזרחי והן במישור הצבאי.
ד .תעודת "משרת מילואים פעיל" תישלח לביתם של הזכאים לה במחצית השנייה של חודש אפריל ,2011
תוקפה יהיה למשך שלוש שנים והחל מ  1-מאי  2011ועד  30אפריל .2014
ה .תעודה זו מעידה על השתייכות למועדון "בהצדעה"  -מועדון ה הטבות לחיילי מילואים פעילים אשר החל
לפעול במאי ( 2010עליו יורחב בהמשך) ובכך תגבר הפעילות והשימוש בתעודה זו.
ו .למרות האמור לעיל ,נאפשר באופן חד פעמי לחיילים שעמדו בכללים הקודמים ,דהיינו  -ביצעו  10ימי
שירות מילואים לפחות בשנת  ,2010לקבל זכאות למשרת מילואים פעיל למשך שנה אחת בלבד ולפיכך
זכאותם תהא החל מ  1-מאי  2011ועד  30אפריל .2012
 .4תגמולים למערך המילואים


בשנת  1997תוקן חוק שירות הביטחון ,במטרה לתגמל את מערך אנשי המילואים ,המבצעים
שירות מילואים פעיל בצה"ל .החוק קובע בין היתר כי חייל מילואים ,אשר יבצע שירות מילואים
ארוך ,יזוכה אחת לשנה בתגמול כספי בנוסף לתשלומי המילואים ,המשולמים על ידי המוסד
לביטוח הלאומי.



במסגרת חוק המילואים התשס"ח ,נקבע "תגמול נוסף" שיינתן ע"י רשות המיסים בהתאם
לכללי הזכאות הנקבעים בכל שנה מחדש לגבי השנה החולפת.



ראוי לציין כי כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מידי שנה ומחושבים כתלות בסך ימי השירות
שבוצעו על ידי כלל חיילי המילואים בשנה הקלנדרית שבגינה משולמים התגמולים.



התגמולים משולמים בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים על פי פרטי החשבון
שדווחו ביחידותיהם.



חיילי מילואים אשר התגמולים אשר יקבלו אינם תואמים את ימי השירות אשר הם ביצעו
להבנתם ,יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לתקן את רישומי ימי המילואים וזכאותם
לתגמולים תעודכן בהתאמה.

להלן פירוט סוגי התשלומים השונים (הסכומים שיפורטו להלן הם לאחר ניכוי המס):


התגמול הנוסף


השנה ,בוצעה הורדת סף הזכאות לתגמול הנוסף על בסיס מדרגת תשלום נוספת ולפיכך
יזוכו כל חיילי המילואים אשר ביצעו לפחות  10ימי מילואים במצטבר בשנת 2010
(לעומת שנת  2009בה זוכו מהיום ה .)16-



סכום התגמול מחושב עפ" י מספר ימי המילואים שביצע חייל המילואים כמפורט להלן :
 ( ₪ 1,254 )1שווי חצי נקודת זיכוי במס) ,ישולם לחייל מילואים שביצע בין  10ל -
 14.5ימי מילואים בשנת .2010
 ( ₪ 2,508 )0שווי נקודת זיכוי במס) ,ישולם לחייל מילואים שביצע בין  15ל  19.5 -ימי
מילואים בשנת .2010
 ( ₪ 3,762 )3שווי נקודה וחצי זיכוי במס) ,ישולם לחייל מילואים שביצע בין  20ל -
 36.5ימי מילואים בשנת .2010
 ( ₪ 5,016 )4שווי  2נקודות זיכוי במס) ,ישולם לחייל מילואים שביצע  37ימי
מילואים ומעלה בשנת .2010
התשלום יבוצע ע"י רשות המיסים ישירות לחשבון הבנק של החייל כפי שמדווח ברישומי
צה"ל .רשות המיסים תשלח הודעת תשלום אישית לכל חייל לביתו.



התגמול המיוחד והשתתפות בהוצאות
תגמול מיוחד:


התגמול המיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנת  32 2010ימים לפחות
במצטבר .הימים שיימנו לצורך בדיקת הזכאות יהיו על בסיס שנה קלנדארית (01.01.10-
)31.12.10



סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע החייל כמפורט להלן:
תגמול בגובה  ₪ 100יינתן בגין כל יום שירות מילואים החל מהיום ה  32-ועד ליום ה .60-



התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של  60יום ,למעט לבעלי תפקידים מיוחדים ,כפי
שאושרו ע"י ר אש אגף כוח אדם (מפקדים ברמת מפקד פלוגה ומעלה ומקבילים בזרועות
וצוות אוויר).



כללי הזכאות לתגמול זה אינם שונים לעומת שנים קודמות.

השתתפות בהוצאות:


השנה ,בוצעה הורדת סף הזכאות לתגמול עבור השתתפות בהוצאות ולפיכך חייל
מילואים שביצע במהלך שנת  ,2010שירות מילואים של עד  9.5ימי מילואים במצטבר,
ואינו זכאי לתגמול המיוחד או התגמול הנוסף ,זכאי לתגמול עבור השתתפות בהוצאותיו
שנגרמו עקב שירות המילואים (הוצאות בגין נסיעות  ,טלפון וכדומה) החל מהיום ה .5-
(לעומת שנת  2009בה זוכו מהיום ה .)6-



ההשתתפות בהוצאות האישיות תשולם ,בתנאי שבתקופת המילואים הייתה רצופה
בימים ,כמפורט להלן:
 ₪ 200עבור כל תקופת מילואים רצופה בת  5-9.5יום.



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

הערה  :שירות מילואים חצי יומי יחושב לצורך הזכאות למשרת מילואים פעיל ולתגמולים כלפי מטה לכל דבר
ועניין.

 .5מועדון הטבות לחיילי מילואים משרתים פעילים
 oבימים אלו מלאה שנה להקמת מועדון "בהצדעה "  -מועדון ה הטבות לרווחת חיילי המילואים
המוגדרים כ"משרת מילואים פעיל" בהיקף השקעה של  10מש"ח לשנה.
 oחיילי המילואים הפעילים מממשים שרותי פנאי ורווחה באמצעות מועדון זה במחירים מוזלים
ומסובסדים.
 oהפעילות הצרכנית מתקיימת באתר האינטרנט של המועדון  www.behazdaa.org.ilועל בסיס
תעודת "משרת מילואים פעיל" לצורך הנפקת הכרטיסים והשוברים ברחבי הארץ בעמדות המוצבות
בתחנות הדלק של חברת "סונול" )בחנויות הנוחות .(sogood
 oהכניסה לאתר האינטרנט הינה על ידי הזדהות החייל המבוססת על פרטיו האישיים  -מספר אישי
ומספר תעודת משרת מילואים פעיל או חוגר/קצין (או רישיון נהיגה).
 oבמועדון נמצאים כבר כשבעים אלף חברים שנרשמו ובנוסף כשמונת אלפים חברים בדף הפייסבוק
ובכך מקבלים דיוור ישיר על מבצעים והנחות באופן יומיומי  -מומלץ להיכנס ולהירשם.
 oאיגרת מידע בנושא פעילות מועדון "בהצדעה" תישלח לזכאים יחד עם חלוקת תעודת "משרת
מילואים פעיל" במהלך חודש אפריל .2011

 .6מקווה אני שהמידע לעיל יהיה לכם לעזר רב וכי נמשיך ונקדם את העשייה למען משרתי המילואים
הפעילים אשר תורמים לביטחון המדינה ולכן גם זכאים ליותר.

בברכת חג אביב שמח לכם ולבני משפחותיכם

