
הרחבת הטבות
למערך המילואים



הרחבת האימונים
וחיזוק הכשירות

איכות והיקף האימונים, 

דיוק לייעוד היחידה

פנים צה״ל ובאמצעות 

הצעת המחליטים

הוקרה

תכנית רב שנתית.
מיקוד המענה 

למפקדים, חיזוק החוסן 
היחידתי ומערכות מידע.

מילואים בתנופה

חוק המילואים ותקנות 

הביטוח הלאומי

מאמץ החקיקה

פעולות מרכזיות לחיזוק מערך 

המילואים בשנים האחרונות



משרת מילואים פעיל 20 יום ב-3 שנים

קיום שבוע ההוקרה הלאומי

ציון ע״י משרד רוה״מ

ציון ברשויות המקומיות

ציון בבתי הספר בארץ

אוכלוסיית המפקדים הפעילים = תפקיד פיקודי
וביצוע ימ״מ כמשרת פעיל

משרת מילואים מתקדם 80 יום ב-6 שנים

משרת מילואים מוביל 140 יום ב-9 שנים

חדש!

חדש!

חדש!

המערך הלוחם = ידרשו רק ל75%
מכמות הימים שהיו נדרשים עד כה

זכאות בחודש מאי וגם בחודש נובמבר

הגדרות משרת מילואים פעיל

סעיף שבוע ההוקרה בישראל



הטבת נקודות לציוד אישי וספורט

2,600
מג״דים
ומ״פים
לוחמים

רס״נים ומעלה
במילואים

הנחה בארנונה - 25% מפקדים
*עד 100 מטר

מתן הנחה על חופשה בישראל

תגמול מיוחד
הכפלת רכיב מפקד מיל׳ פעיל

לאור גידול בשיעור משרתות המילואים הפעילות,
על המשרד לשיווין חברתי להציג תכנית תמרוץ

לעידוד משרתות מילואים פעילות,
התכנית תוגת עד 90 ימים מכינוס הועדה.

הרחבת תפקידים בתקשי״ר

מודל תמרוץ
למשרתות מילואים פעילות

סעיף המפקדים

סעיף המשרד לשוויון חברתי



תיקון תקנות -
מנגנון משפרי השכר למי ששכרו עלה ערב השירות.

 תיקון תקנות - מענה למי שאינו מועסק ואינו עובד:
העלאת ערך יום מילואים מ-204 ש"ח ל-244 ש"ח. 

ביטול קנסות בגין פיגור עקב שירות מילואים.

דירה להשכיר- חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה,

שהוקמה על פי החלטת ממשלת ישראל לשם

קידום נושא הדיור ובכלל זה הקמת דירות להשכרה.

חוזי שכירות לטווח של כ-10 שנים כולל אחזקה.

העדפה בהגרלות

״דירה להשכיר״

סעיפים בתחום השיכון והבינוי

סעיפי הביטוח הלאומי



הקמת קבוצות כושר קרבי ב30 רשויות מקומיות

הנחות בספורט מוטורי

סעיפים בתחום התרבות והספורט

בחינת התקנות והתאמת ההטבות
למשרתים שנקראו לשירות בקריאה חריגה

הגדלת המלגה לזכאים בתכנית פר״ח

סעיפים בתחום החינוך

בניית מנגנון להכשרת משרתי מילואים
לנהיגה ברכב כבד/ציבורי

מאיץ עסקי (אקסלרטור) לסטארטפיסטים פעילים

שת״פ מיזם ישראל דיגיטלית מנוע הזכויות הישראלי

הוקרת מעסיקים של משרתי מילואים פעילים

סעיפים בתחום הכלכלה והתחבורה



הכרה בקורס מפקדים
כגמול השתלמות בשירות הציבורי

תוספת הטבות בשווי 4,350 ש״ח בשנה

תשלום תגמול מילואים למפקדים
בגבוה חצי נקודת זיכוי ממס

הכרה בניסיון פיקודי במערך המילואים
כנסיון ניהולי בשירות המדינה

הנחה בארנונה- הטבה בשווי 1,750 ש״ח בשנה

הגדלת תגמול מפקד פעיל-
הטבה בשווי 1,300 ש״ח לשנה

חופשה בישראל- הטבה בשווי 500 ש״ח בשנה

מתן נקודות לקניית ציוד ספורט-
הטבה בשווי 800 ש״ח בשנה

מיקוד במפקדים



הנחות במכינות ומוסדות חינוך

מענה לסטודנטים ולבני משפחותיהם
אשר גויסו בפתע

הפעלת סטודנטים למען הקהילה תמורת מלגה

התאמות לבחינות רישוי במקצועות הבריאות

התקנת כללי זכויות הסטודנט

לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית

עקב שירות מילואים (מכללות של המכון הממשלתי

להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד העבודה והרווחה)

הגדלת התוספת למלגת פר״ח

מיקוד בסטודנטים


