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  פקידי דלפק קדמי      

 מוקד טלפוני       

 
 או לבנות זוגםמשרתים במילואים תשלום מקדמה למבצע "צוק איתן" הנדון:  

 

 

 כללי: א[

             

 לאוכלוסיית המגויסים בתיאום עם צה"ל סוכם כי המוסד ישלם אוטומטית מקדמה ע"ח התגמול             

 של המגויסים השכירים  למעסיקיםכן, המוסד ישלם -שהם מבוטחים לא שכירים. כמו 8בצו        

 ליהם לאחר שיגישו תביעות )בסיום המבצע(.שיועברו אמקדמה גלובלית ע"ח התגמולים      

 

 מילואים אשר אנו צופים כי תהיינה פניות של משפחות של משרתים ב, ל אף האמור לעילע    

למי מקדמה קבלנו החלטה בשיתוף עם צה"ל לשלם  .ע"ח תגמולי המילואיםשלום ת יבקשו לקבל     

 .שיפנה למוסד בבקשה כזאת            

 

 להלן נוהל הטיפול בבקשות אלה:            

 

 ;ובן או בת זוגע"י המשרת במילואים  עצמו או ע"י  הבקשתוגש  (1)

 

 ;(509)בל/ בזה על טופס בקשה המצורףניף לסיש להחתים את הפונה  (2)

     או להגישבפקס את הטופס יוכל המשרת במילואים או בן/בת זוגו לשלוח לחילופין                

 ולא בהכרח לסניף הקרוב למקום מגוריו; פים בכל הארץסניכל אחד מהב   אותו     

 

חשבון הבנק נקבל  את פרטיתשלום יהיה לחשבונו של המשרת במילואים. ה ,ככלל (3)

הזוג בת /במידה שתהיה פניה מבן .מערכת מילואים או בטופס הבקשהמצה"ל ב

 , יאשרלחשבון אשר נמסר ע"י המשרת במילואיםולא לחשבונו להעברת התגמול 

 פקיד התביעות את הבקשה.                   
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 ע"ח התגמולמקדמה לתשלום תהליך הטיפול בבקשות  [ב
 

באופן למשרת במילואים או לבן/בת זוגו  ישירותביעות יבדוק האם שולמה כבר מקדמה פקיד הת

אשר מעסיקו קיבל  ישירות למשרת במילואים, אין מניעה לשלם אוטומטי ע"י המערכת 

 .אוטומטית מקדמה מהמוסד

 

 :כדלקמןפקיד התביעות יפעל  ישירות למשרת במילואים  מקדמהכבר שולמה  אם לא

 

                                    

 ;[712]מסך  אכן מגויסהמשרת במילואים פקיד התביעות יאמת בקובץ צה"ל כי  [1]

 

    בקובץ צה"ל  יםפקיד התביעות ירשום במערכת את פרטי חשבון הבנק כפי שמופיע      [2]      

 ;(ע"י הקשת האות "ב" לצד התקופה - 712)מסך       

 

 תקופת השירות שתוזן למערכת תתחיל בתאריך ההתחלה המופיע בקובץ            [3]                            

 )זאת למרות שאין תאריך סיום         הזנת התביעהצה"ל  ותסתיים ביום                                           

 ;בקובץ צה"ל(                                          

 – ע"ח התגמול שולמה מקדמה : "140לרשום הערה במסך  חובהזנה במהלך הה    

                                         .צוק איתן""

 

   לפי מעמדו של המשרת במילואים ערב השירות כפי  היהי תגמולגובה ה     [4]

 ,כלהלן:שנקבע בחוק               

 

 בה התגמול המזערי.בגותגמול שולם י  -לסטודנטים              

 

 שכר , או עפ"י האבטלה-תגמול בגובה דמישולם התגמול המזערי  או י – למובטלים              

 לפי הגבוה מביניהם.עבודה ל"מובטל חדש",               

 

 מגל"ש.ההכנסה שולם התגמול המלא המחושב לפי בסיס י – לעצמאים              

 

 המזערי. בגובה התגמולחלקי  םושלבוצע תי – לשכירים              

 , אם יומצאו תלושי שכר רלוונטיים לתקופת השרות, ישולם תגמול מלא                              

 .באמצעות טופס תביעה אשר ימולא ע"י המשרת במילואים                              

 

 מבצעהטיפול בתביעות בתום תקופת ה    [5]

 

 קופת השירות במילואים, יעודכן גם תאריך הסיום בקובץ צה"ל,    בתום ת

 התקופה המלאה.      םותוגשנה תביעות אישיות או תביעות מעסיקים ע

 אך    הנכם מתבקשים לפעול  ,במטרה למנוע שיבושים חשבונאיים במערכת

 להזרים     התגמול ו על חשבוןע"י ביטול הזכאות של התקופה ששולמה ורק 

 .3010כפי שתופיע בטופס המלאה  עם תקופת השירותעה חדשה תבי
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 פעולה זו תביא בכל המקרים לתשלום ההפרש המגיע ולרישום נכון ויחיד 

 .3010כפי שתופיע בטופס  תקופת השירות האמיתיתשל 

 

 

 שימת ליבכם כי המערכת מתריעה על קיומה של תביעה שכבר שולמה       

    התשלום שבוצעקוזז יהמקרים  בכלפת( ולכן )כאשר מוגשת תביעה נוס

 כנגד התגמול המלא המגיע למשרת במילואים.  

 

 משרתים במילואים שכירים הזכאים לתגמול באמצעות מעסיקיהם  

 סכום היחויבו להחזיר את  ,ע"ח התגמול תשלוםובני משפחתם קבלו 

 . ששולם עם תשלום התגמול למעסיק

  . מצעות התביעה המאזנתמערכת מילואים תיצור חוב בא

 

 לצורכי מעקב ובקרה הנכם מתבקשים לתייק את כל הבקשות למקדמות     [     7]

   בקלסר מיוחד במטרה לסגור את ההתחשבנות לאחר שיוגשו התביעות   

 ע"י המשרתים במילואים או ע"י מעסיקיהם.     

 

 

                         

 לידיעתכם:

 

של יופיע באתר האינטרנט , 509בל/ע"ח התגמול מקדמה טופס הבקשה לתשלום 

 הביטוח הלאומי בקטגורית "טפסים", דוגמת הטופס מצורפת לחוזר זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,    

     
 

 

 העתקים:

 ראש עתכ"א מילואים –סא"ל אופיר קבלו 

 מנהלת אגף שירות לקוחות –גב' נחמה שפירא 

 דובר המוסד –מר חיים פיטוסי 
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