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 מטרת החוזר

 .2015החוזר מיידע על תהליך מיצוי זכויות שנתי למשרתי מילואים שטרם הגישו תביעה לתקופות מילואים שבוצעו בשנת 

 , וכן את הנספחים, המפרט את תהליך מיצוי זכויות. 30/11/15מיום  1277/15שימת ליבכם לחוזר מילואים 

 פתח דבר

 הוא הגברת מיצוי הזכויות למשרתי המילואים. 2018היעד המרכזי של תחום מילואים בשנת 

 מיצוי הזכויות . אותם נבצע בשנה זו להגברת הפרואקטיביותחוזר זה מהווה את ירית הפתיחה לפעולות 

 הוראות ביצוע נתונים ועדכונים

 מידע על מכתבים שנשלחו: .א

 

 .2015כחלק מתהליך מיצוי זכויות, נשלח מכתב למשרתים אשר בו מפורטות תקופות השירות שטרם נתבעו משנת  .1

המכתב )למשרת שלא הגיש תביעות בעקבות  2013-2015באתר האישי, יופיעו תקופות השירות שטרם נתבעו מהשנים  .2

 ויתווספו לשנה הנוכחית, וכך הלאה בכל שנה(. 2014שנשלח אליו בשנה שעברה יופיעו גם תקופות משנת 

 -מועדי שליחת המכתבים למעסיקים ולמשרתים .3

 .מכתבים לשכירים עצמאיים ולעל"ע 56,034נשלחו  2017בסוף חודש דצמבר 

 .מכתבים למעסיקים 17,747נשלחו  2018בתחילת חודש ינואר 

  

 2015-2013נתונים ומספרים לשנים  .ב

 

ביחס לשנת  2015במס' המשרתים ותקופות השירות שלא נתבעו בשנת  15%-מהנתונים הנ"ל עולה כי ישנה עליה של כ

2014.  

 "כן לטלפון" : 
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ונצבע פניה יזומה למי שיש לו ימי מילואים רבים  2015בכדי להגביר את מיצוי הזכויות בעוד רבעון נבצע שליפה נוספת על שנת 

 עבורם לא הוגשה תביעה. 

 רשימת תפוצה

  סמנכ"ל גמלאות 

 מנהלי סניפים 

 מנהל סניפי משנה 

 קדי דלפק קדמי, אגף שירות לקוחות סניפים, סגנים, מנהלי מחלקות, פקדי תביעות, פ -מנהלי תחומי גמלאות 

 מרכז מידע הטלפוני 

 לחזרה לתוכן העניינים 

 

 

 בברכה, מנהל אגף מחליפות שכר
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 נספחים

 :פוליסת מיצוי זכויות למשרת שכיר .1
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 פוליסת מיצוי זכויות למעסיק:

 

 


