
 
 

 

 פורום המילואים בישראל )ע"ר( –" 8מוגש בשיתוף עם "צו 
 

 שאלה: לכמה ימי מילואים )ימ"מ( ניתן לזמן אותי?

ימים בשנה ולא יותר משלוש פעמים בשנה. קצין יזומן  42תשובה:  ניתן לזמן חייל מילואים עד 

 .54ימים וחוגר עד  70ימים בכל שלוש שנים, מש"ק עד  84עד 

 

 שאלה: לכמה ימי מילואים )ימ"מ( ניתן לזמן אותי במידה ואני סטודנט?

תשובה: ניתן לזמן סטודנט במכינות קדם אקדמיות וקדם הנדסאות, וכן סטודנט לווטרינריה 

ימים.  21תן לזמן עד ימים. סטודנט בשאר המגמות ני 12בשנת הלימודים הרביעית לעד 

 ימים יותר מפעם אחת. 4במהלך סמסטר, סטודנט לא יזומן לשירות מילואים מעל 

 

 שאלה: תוך כמה זמן ניתן לזמן אותי למילואים לאחר שחרורי משירות סדיר?

תשובה: למעט מקרים חריגים, לא מזמנים משרתי מילואים בשנתם הראשונה לשחרורם 

 יומי ומעלה-ים דומהשירות הסדיר לשירות מילוא

 

 שאלה: כיצד ניתן לבטל, לקצר, להקדים או לדחות שירות מילואים?

( לביטול, קיצור, הקדמה או דחיית שירות מילואים 58תשובה: ניתן להגיש בקשה )טופס 

מסיבות אישיות )כולל לימודים ועבודה( או מסיבות משפחתיות בפנייה למשרד הקישור ביחידת 

, tp://www.miluim.aka.idf.ilhtמשרת המילואים. את הבקשה ניתן להגיש באתר המילואים 

עד עשרה ימים מיום הגשת הבקשה, ולכל  בצירוף האישורים הדרושים. החלטה תתקבל

 ניתן להגיש בקשת ולת"ם ללא קשר לבקשה זו. .המאוחר עד יום קודם ליום הגיוס

 

 שאלה:  כיצד ניתן לקצר, לפצל או לדחות את שירות המילואים, אבל לא דרך היחידה?

תשובה: ניתן להגיש בקשת ולת"ם )ועדה לתיאום מילואים(. את הבקשה ניתן להגיש באתר 

ימים לפני מועד תחילת המילואים )שמ"פ(.  http://www.miluim.aka.idf.il ,30המילואים 

לא יטפלו בבקשות לדחיית שירות  הועדה תדון רק בצו מילואים של שישה ימים ומעלה. הוועדות

בפנייה לוועדה, סטודנט זכאי לשתי תשובות חיוביות  .מילואים מטעמים אישיים או רפואיים

 ימים מיום הדיון בוועדה. 7ניתן לערער על החלטת הועדה עד  .בשנה סטודנטיאלית

 

 שאלה: למי לפנות במידה ומצבי הבריאותי או הנפשי השתנה?

נייה לוועדה רפואית או קצין בריאות הנפש, בצירוף המסמכים הרפואיים תשובה: יש להעביר פ

 המתאימים, דרך אתר המילואים. הועדה רשאית לזמן אותך בפניה.
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 שאלה: האם ניתן לשנות את מקצועי, תפקידי או מקום שירותי במילואים?

אשר תועבר תשובה: ניתן להגיש בקשה דרך אתר המילואים, בצירוף האישורים הרלוונטים, 

למפקדי יחידתך. במידה ומצאת יחידה שאליה אתה רוצה לעבור, עליך לפנות לקצינת הקישור 

של אותה היחידה שתבקש להעבירך. אם הבקשה לא תאושר היא תועבר לטיפול קצין כוח 

ימים. ניתן לערער על ההחלטה בפנייה  35אדם מילואים ביחידתך. משך הטיפול בבקשה הינו 

 .הקישור שלךבכתב לקצינת 

 

 ?שאלה : כיצד מתנדבים למילואים

תשובה: מומלץ למצוא יחידה שעליה אתה רוצה להתנדב וליצור קשר עם קצינת הקישור של 

אותה היחידה. קצינת הקישור תעביר לך טפסים רלוונטים שעליך למלא, בכדי לקבל המלצה 

 או החלטה.

 

 שאלה: האם צה"ל מבטח אותי בעת שירותי במילואים?

תשובה: עפ"י חוק הקצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, חייל מילואים מבוטח מפני 

 .03-5690293פגיעה או חלילה, מוות עקב שירותו. יש לפנות בנושא למדור מילואים בטל' 

 

 שאלה: לאילו הקלות זכאים סטודנטים המשרתים במילואים?

ת אקדמאיים עבור סטודנטים תשובה: המועצה להשכלה גבוהה קבעה התאמות במוסדו

המשרתים במילואים. כל מוסד ימנה רכז מילואים האחראי על יישום ההתאמות, הוא הכתובת 

להתייעצות בעניין ההקלות. הסטודנט יקבל הקלות בהיעדרות משיעורים, דחיית או הארכת 

תפות מלגות, מעונות, נקודות זכות אקדמיות, השת לימודים, הגשת מטלות, מועדי בחינות,

במעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית וסיוע בהשלמת חומר הלימוד 

 באמצעות הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר וכו'. 

 

 שאלה: כיצד אני מקבל את התגמול עבור שירות המילואים?

בעיסוק המשרת  תשובה: תגמול המילואים ניתן ע"י המוסד לביטוח לאומי. גובה התגמול תלוי

 3ומשך השירות )ימ"מ( ומחושב ע"י הביטוח הלאומי. עובד המועסק במקום עבודתו מעל  

אצל מעסיקו. בכל מקרה אחר יש להגיש את הטופס לביטוח  3010חודשים, רשאי להגיש טופס 

 לאומי ישירות.

 

 שאלה: מה עושים במידה והימ"מ לא שולמו במלואם?

תשובה: תחילה יש לוודא שכל ימי המילואים מוזנים במערכת של קצינת הקישור. ניתן לראות 

. במידה וישנה טעות יש לפנות לקצינת הקישור. במקרים 3010את כמות הימ"מ גם בטופס 

 חריגים קצינת הקישור תפנה אתכם לבטל"א מילואים.

 



 
 

 

 חזרה?שאלה: האם ישנם החזרי נסיעות למקום שירות המילואים וב

תשובה: משרת מילואים זכאי לשוברי נסיעה בתחבורה ציבורית. משרת המגיע באמצעות רכב 

פרטי יקבל ישירות לחשבון הבנק החזר כספי, שיהווה השתתפות חלקית, עבור הוצאות 

גם עבור יציאות לחופשה עפ"י זכאות. המשרת יידרש  –הנסיעה למקום השירות ובחזרה 

לפני זימונו למילואים, ובאפשרותו לשנות בחירתו )לא יתאפשר שינוי לבחור בין שתי החלופות, 

 במהלך ביצוע השירות(. פירוט ההחזר נמצא באתר המילואים.

 

שאלה: מה קובע החוק במדינת ישראל לגבי פיטורים מהעבודה בעקבות שירות 

 המילואים?

חל איסור לפטר   -קובע כי  1949 –תשובה: חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט 

עובד בשל יציאתו לשירות מילואים או בשל קריאה לשירות או בשל שירות מילואים צפוי, לרבות 

חידוש חוזה עבודה ומחייב -החוק חל גם על אי בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.

איסור החוק גם מרחיב את ה .כל מעסיק, בין אם הוא המעסיק בפועל ובין אם הוא קבלן משנה

לשיוויון הזדמנויות, אפליית עובד מקבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום, הכרה או השתלמות 

 מקצועית וכן לפיצויי פיטורים, הטבות ותשלומי פרישה

 

 שאלה: כיצד עלי לנהוג אם פיטרו אותי מהעבודה בעקבות שירות המילואים?

תשובה: ישנן ועדות תעסוקה, המופעלות ע"י הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים של 

משרד הביטחון, הדנות בבקשות חיילים אשר נפגעה תעסוקתם בעקבות שירותם. בסמכות 

המשרת לעבודה, בתנאים, בזמן ובמקום שתקבע.  הועדה לקבוע כי על המעסיק להחזיר את

משרת וכן החזר הוצאות. על החלטות הועדה ניתן לערער לבית הועדה יכולה לקבוע פיצויים ל

הדין האזורי לעבודה. חייל מילואים זכאי לסיוע משפטי בייצוג בפני ועדות התעסוקה, בערעור 

 על החלטותיהן ובפנייה לאכיפת החלטתן. 

 

 שאלה: האם אני זכאי לתעודת "משרת מילואים פעיל" וכיצד אני מקבל אותה?

ימי שמ"פ  20לתעודת "משרת מילואים פעיל" היא עבור משרת אשר ביצע  תשובה: הזכאות

מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות, או חלק מהן. התעודה תישלח לביתם של 

 1-, ותוקפה יהיה למשך שלוש שנים, החל מ2014הזכאים במחצית השנייה של חודש אפריל 

 .2016באפריל  30ועד  2014מאי 

 

 מקנה תעודת "משרת מילואים פעיל" ומהו מועדון "בהצדעה"?שאלה: מה 

בהתאם  ,הטבות והנחות במשרדי הממשלה ובגופים ממשלתיים תשובה: התעודה מקנה מגוון

ורווחה למשרת ולמשפחתו  להחלטות ממשלת ישראל. בנוסף, התעודה מקנה הטבות פנאי

מועדון הטבות, פנאי ורווחה המיועד למשרתי המילואים  - מועדון "בהצדעה"במסגרת 

 .ידי זכיין אזרחי-ידי משרד הביטחון וצה"ל ומופעל על-הפעילים. המועדון הוקם על
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 שאלה: איזה סיוע אני יכול לקבל בזמן שירותי במילואים?

שעות  24ביטוחי בשם "משלים למילואים" הניתן  תשובה: מועדון בהצדעה מפעיל שירות

ביממה ללא כל עלות למחזיק תעודת "משרת מילואים פעיל" בתוקף )גם למי שטרם נרשם 

 בשירותי ביתלמועדון( בזמן שירותו במילואים )שמ"פ(. "משלים למילואים" מזכה את המשרת 

החלפת  –שירותים לרכב ת ; תיקון נזקי צנרת מידי, תיקון קצר חשמלי ושירות פתיתת דלתו –

שירותים גלגל במקרה של תקר, אספקת דלק במקרה שהתרוקן המיכל תוך כדי נסיעה ; 

עזרה ראשונה ;  -ייעוץ טלפוני, רופא עד הבית בערב ובלילה, רפואת שיניים  - רפואיים

מקרר, דוד שמש, מכונת כביסה )כרוך  - שירותים למוצרי חשמל )תיקון מכשירים חיוניים(

 ש"ח(. 90בהשתתפות עצמית בסך 

 

 שאלה: האם תושב חוזר צריך לשרת במילואים?

תשובה: תושב חוזר שגר בחו"ל מעל שנתיים לא יזומן לשירות מילואים בששת החודשים מיום 

חזרתו. תושב חוזר שגר בחו"ל מעל חמש שנים יוכל לבקש ארכה של שישה חודשים נוספים. 

חוזר למרות האמור לעיל. ניתן גם להגיש בקשה ראש אכ"א רשאי לזמן את התושב ה

 להתנדבות דרך אתר המילואים.

 

 שאלה: כיצד אלי לפעול במידה ואני מתכנן לנסוע לחו"ל?

תשובה: יש לעדכן את יחידת המילואים לגבי נסיעה מתוכננת לחו"ל בכדי לבדוק אם צפויה 

לשהות בחו"ל או שחזר מחו"ל קריאה למילואים. משרת שזומן למילואים בימים אשר בכוונתו 

ומצא צו שהתקבל בזמן שהותו בחו"ל, באפשרותו להגיש בקשה לקיצור, דחייה או שחרור 

( באתר המילואים. אם הבקשה נידחת, ניתן לערער למפקד היחידה 58משירות מילואים )טופס 

 הממונה בדרגת אל"ם ומעלה והחלטתו תהיה סופית.

  



 
 

 

 למשרתי מילואיםפירוט הטבות המדינה השונות 

 

 משרד התחבורה

  ש"ח 10חידוש רישיון נהיגה אישי בעלות סמלית של. 

   ברישוי רכב שנתי )טסט(, כתלות בזכאות לתגמול נוסף. ₪ 59-179הנחה של 

 

 רשות הטבע והגנים

 הנחות ברשות הטבע והגנים הלאומיים 

 הנחה ברכישת כרטיס מנוי שנתי "מטמון" למשרת הפעיל ומשפחתו 

 קיום אירועים באתרי רשות הטבע והגניםהנחה ב 

  לכניסה חד פעמית לאתרי הרשות למשרת הפעיל בלבד 25%הנחה בגובה 

  למשרת הפעיל ומשפחתו בלינה בחניון המשמש ללינה 15%הנחה בגובה 

 

 משרד הבינוי והשיכון

  מחיר למשתכן -זכאות לדיור במחיר מופחת 

 ומלג החברות המקנות הטבה זו הן: עמידר, מגער. 

 בקריטריוני משרד הבינוי והשיכון תנאי סף: על המבקשים לעמוד 

 נקודות נוספות עבור בן זוג 5-משרתי מילואים פעילים יזכו ב 

 תיים תוספת במתן משכנתא בבנקים למשכנתאות למשרתי מילואים פעילים שש שנ

 בלבד, חסרי דיור

 

 הטבות משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים

  עבור הנפקת דרכון 50%הנחה של 

  עבור שינוי שם 50%הנחה של 

 

 הפנים המשרד לביטחון

 50%  הנחה בחידוש רשיון נשק. אם לא ניתנה ההנחה באופן אוטומטי באגרה היא

 תחנתן בהצגת תעודת משרת מילואים פעיל בעת התשלום

 

 הביטחון ונציבות שירות המדינה משרד

  כניסה חינם למוזאון משרד הביטחון. ההטבה היא לחייל המילואים בלבד בהצגת

 תעודת משרת מילואים פעיל

 ניתן לעיין ברשימת המוזיאונים באתר המילואים 
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 נציבות שירות המדינה

  עובדים סל סיוע וטיפוח מטעם הנציבות למשרתי מילואים פעילים ובני זוגם שהינם

 בנציבות המדינה

 

 משרד החינוך

 1,000 ₪  ימי  10תוספת למלגת פר"ח למשרת אשר משתתף בפרויקט ושביצע

ביולי בשנה  14ביולי ועד ה 15שמ"פ לפחות בשנה אקדמית ,כלומר, במועדים: 

 שלאחר מכן בשנת ביצוע פרויקט הפר"ח

 סיום שנת המלגה תועבר לחשבונות הבנק של הזכאים במהלך חודש אוגוסט שב

 ביצוע הפרויקט

 
 מנהל מקרקעי ישראל

חייל מילואים פעיל שש שנתי בלבד, אשר זכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור 

 50ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע כאמור להלן, ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 

 :אלף ש"ח

 10% -אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית    א.

 20% -זור עדיפות לאומית ב' א   ב.

 35% -אזור עדיפות לאומית א'   ג.

החוק קובע, כי אסור לפטר עובד בשל יציאתו לשירות מילואים או בשל קריאה לשירות או 

 בשל שירות מילואים צפוי, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.

 

 
 -ליצירת קשר לקבלת פרטים נוספים

 forum.tsav.8@gmail.com -המילואים בישראל )ע"ר( פורום  –" 8"צו 
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