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שאלות לדיון
האם תושב חוץ שמבצע יום מילואים אחד זכאי לתגמול מילואים בגין יום  .1

?זה
?שמבצע יום מילואים אחד זכאי לתגמול מילואים בגין יום זה75האם בן .2
ביצוע חמישה ימי מילואים רצופים בראשית החודש ועוד שבעה ימי מילואים  .3

האם התמורה תהיה גבוהה יותר בעבור שבעה  -רצופים בהמשך אותו חודש
?ימי מילואים

יום  חצימילואים אחד ובנפרד יוםתושב ישראל ביצע בחודש מסוים .4
האם התגמול בגין מחצית יום המילואים יהיה כמחצית התגמול של  . מילואים

?יום מילואים
התגמול יהיה בגין  . 10:00-בבוקר והסתיים ב8:00-יום מילואים שהחל ב.5

?חצי יום מילואים או יום מילואים מלא, שעתיים מילואים
יש לנו ילדה בת  , אשתי זומנה לשבעה ימי מילואים ואני עובד במשרה מלאה.6

מיום המילואים הראשון של  , האם אני זכאי לקיצור יום העבודה בשעה. 3
?בתשלום מלא מצד המעסיק שלי, אשתי
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שאלות לדיון

?כיצד מחשבים את התגמול בגין ימי המילואים•

.סכומי מינימום ומקסימום ליום מילואים•

.שאלות ותשובות נפוצות בתחום ביטוח לאומי מילואים•

.חוק שוויון הזדמנויות בעבודה•

.זכויות בנות ובני זוג של משרתים במילואים•

.איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים•
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?מי זכאי לתגמולי מילואים

חוקפיעלמילואיםשעושהאדםכל
.ביטחוןשירות

.'וכופנסיונר,חוץתושבגם*

?המילואיםתשלומיאתמממןמי

מבוטחים ומעסיקים אינם משלמים דמי  
ביטוח לענף תגמולים למשרתים 

התקבולים מועברים מאוצר  , במילואים
.המדינה במסגרת תקציב הביטחון

5



שלבי עבודה בסיסיים

:העובדעםהמעסיקשלההתחשבנותאופןאתמבהירלחוק127תיקון
התשלום.תקופהלאותהשלוהרגילהשכראתלעובדמשלםהמעסיק1.

.מקדמהבגדרהינו
החזרקבלתלצורך,לאומילביטוחלמוסדהתביעהאתמגישהמעסיק.2

.מילואיםתגמולי
המילואיםתגמוליבגובהלאומימביטוחהחזרמקבלהמעסיק.3

שנקבעכפילאומילביטוחהמוסדשלהחישובפיעללעובדהמגיעים
.בחוק

.לדחייניםמימוןמקורמהווההמעסיקאחרת,מהעובדמיידאישורלדרוש-חשוב*
ולעובד"כלשהיזכאות"עלהעובדשםללאהודעהבעתידישלחלאומיביטוח,בנוסף

ל"בחוזרקיים!!!התגמולאתשקיבלאףמילואיםימינתבעושלאמכתבהספציפי
.(לאומימביטוחבמכתבהעובדשםיצויןהקרובשבעתידמקווים).זהבעניין
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המשך-שלבי עבודה בסיסיים

עולהלאומילביטוחהמוסדשלהחישובפיעלהתגמולבובמצב.4
השכרביןההפרשאתלעובדהמעסיקמשלם,הרגילהשכרעל

.זההפרשבגיןסוציאליותתשלוםאין.התגמוללביןכמקדמהששולם

:הערות

הואאםבין,שוניםתשלומיםלעובדלשלםנוהגהמעסיקאם.1
,ביגוד,הבראהדמי,13משכורתכגון,לאאםוביןבעבודהנמצא

אינוהמעסיק(שבתשישי)מנוחהוימיחגיםעבורתשלום,רכב
ימיבגיןהעובדמשכרשלהםהיחסיהחלקאתלנכותרשאי

.המילואים

דמי,הכנסהמס:לעובדמהתשלומיםלנכותחייבהמעסיק.2
.כחוקבריאותוביטוחלאומיביטוח
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(לחוק' יבפרק )שיעורי התגמול -מילואים 

או(שכירלעובד)ביטוחבדמיהחייבברוטומהשכרליוםהתגמולשיעור
למי)שניהםצירוףאו,(עצמאילעובד)ביטוחבדמיהחייבתההכנסה

שקדמוהחודשים3-בכללבדרך(עצמאיעובדוגםשכירעובדגםשהיה
.90-במחולק,המילואיםשירותהחלשבובחודש1-ל

חמישהעדבגיןרצוףשירותבעבור2008מאוגוסטהחלהתגמולתשלום
.40%בתוספתהתגמולמשולםרצופיםשירותימי
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ימים לחישוב התגמולימי שירות מילואים

11.4

22.8

34.2

45.6

57

67

77



המשמעויות

תמורהמקבל-ימים7או6אורצופיםמילואיםימי5שמבצעמי1.
[תגמולימי7=מילואיםימי7כל]!!!ימים7-לערךשוותזהה

13כלומר,14עבורתגמולמקבלרצופיםמילואיםימי12שמבצעמי2.
ימי12שללזהזההבתגמולמזכיםרצופיםמילואיםימי14-ו

.בלבדמילואים

24שלשירות:לדוגמה,7-במחלקיםהמילואיםשירותתקופתאת3.
:הבאההטבלהלפימכפילים3ושארית(7שלכפולות)יום21=ימים
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תגמולי מילואים

,לידהדמי,מחלהדמיגםבחשבוןיובאוהתגמולחישובלצורך
פגיעהודמיאבטלהדמי,מילואיםתגמולי,חופשהתמורת

.בעבודה
למיאועצמאילעובד,שכירלעובדלחודשהמירביהתגמול

הבסיסיהסכוםפעמים5הואעצמאיעובדוגםשכירגםשהוא
הסכוםפעמים5הואוליום,(1.1.2019-בהחל)ח"ש43,890-

.ח"ש30-1,463-במחולקהבסיסי
5,969-לחודש,הבסיסימהסכום68%הוא*המזעריהתגמול

.ח"ש198.97-וליום(1.1.2019-בהחל)ח"ש

!  חשוב-תגמול מזערי*
בסיס מינימלי סביר גם לעובד , זהו התגמול היחיד שיש לו רף תחתון גבוה משכר המינימום

(.למשל סטודנט)וגם למי שאינו עובד ( לרבות עובד חלקי)
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תגמולי מילואים

כלומר)עצמאיעובדואינושכירעובדשאינומי
דוגמת-אישיתמיגיעהאינה,קיימתאם,הכנסתו
התגמולשיעור,(צבאיתפנסיה,שכירותמדמיהכנסות

הסכום.ליוםהתגמולמינימוםלשיעורשווהלוהמגיע
.ח"ש198.97:הוא

ולא,מילואיםלשירותשיצאלפנילעבודשהפסיקמי
ייחשב,העבודההפסקתמיוםימים60-מיותרחלפו
.לעבודשהפסיקביוםלמילואיםשיצאכמי
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תגמולי מילואים

שקדמוהחודשים3-בימים60-מפחותשעבדשכיר
השכרפיעללוהמגיעהתגמוליחושב,לשירותליציאה

הכנסתושבהםהחודשים3-בהממוצעתההכנסהאו
לחודששקדמוהחודשים6מביןביותרהגבוהההיתה

.השירות
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,מילואיםליוםהמילואיםתגמולחישובלצורךטבלהלהלן-2019יוליבחודשמילואים
:המזעריבתגמולבהתחשב

הכנסהחודש

ח"ש

בסיס לתגמול

ח"ש

השכר הגבוה ביותר

ח"ש

1/194,5005,969-

2/193,5005,969-

3/199,5009,5009,500

-5,969(ימי עבודה13)4/194,000

8,0008,000(ימי עבודה20)5/198,000

5,9695,969(ימי עבודה10)6/193,000



תגמולי מילואים

שסייםמיוםימים60בתוךמילואיםשירותשהחלמי
לחישוב,הואלטובתואם,זכאי,קודםמילואיםשירות

3-בלושהיתהההכנסהאוהשכרבסיסעלהתגמול
.הראשונההשירותלתקופתשקדמוהחודשים

.קצינים,צוללות,שייטת,אווירצוותלאנשירלוונטי.לחוק279סעיף

לשעותמעברהמילואיםשירותאתשביצעעובד
או/ושלוהשבועיתהמנוחהבימיאו,העבודה

תגמולוהןרגילעבודהשכרהןלוישולמו,בחופשתו
.[וגםגם]מילואים
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שירות חצי יומי-מילואים 

:  שירות חצי יומי
כולל זמני נסיעה  , 24:00-וסיומו לא יאוחר מ16:00תחילתו לאחר 

לרבותשעות6עליעלהלאהשירותמשך
התגמול.וחזרההשירותלמקוםהנסיעות

התגמול.מהצבאמיוחדאישורפי-עלמשולם
מחציתהואיומיחצישירותבעבורשמשולם
.רגילמילואיםיוםבעבורהמשולםמהתגמול

כלומר חצי יום מתוך יום אחד על פי  , 1.4ללא מקדם : התגמול
".רגיל"חישוב 
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נתונים וחישובים

15

בש"חבש"חבש"חבש"חבש"חפרטים

             42,000            25,000             11,000                7,000                 5,000שכר יסוד )חודש(

                   500                  500                   500                    500                   500שעות נוספות

                6,000              4,000                3,000                2,000                   -שווי שימוש ברכב

                   -                  -                   -                    -                   200מחלה

                   900                  -                   -                    -                   -תמורת חופשה

                   150                  150                   150                    150                   150הבראה 1/12

                   450                  350                   350                    350                   150בונוס 1/12

        50,000       30,000        15,000         10,000           6,000סה"כ שכר חייב בביטוח לאומי
חישוב ביטוח לאומי )בכפוף לתגמול מזערי 5,969 ותקרה של 43,890(

סה"כ שכר ברוטו בשלושת החודשים שקדמו לחודש המילואים 

           131,670            90,000             45,000              30,000              18,000)לצורך חישוב(

                1,463              1,000                   500                    333                   200מחולק ב-90 ימים

=1.4*1,463=1.4*1,000=1.4*500=1.4*333=1.4*200תוספת 40% )1.4( החל משנת 2008

סה"כ התגמול מביטוח לאומי בגין כל יום מילואים 

                2,048              1,400                   700                    467                   280]למשרתים עד 5 ימים רצופים בלבד[ או שארית עד 5 ימים

חישוב החזר תגמולי מילואים



נתונים וחישובים
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ימי שירות 

מילואים

ימים לחישוב  

התגמול

11.4

22.8

34.2

45.6

57

67

77

        50,000       30,000        15,000         10,000           6,000שכר ברוטו )חודש( חייב בביטוח לאומי

          1,463         1,000             500              333             200סה"כ התגמול הבסיסי מביטוח לאומי בגין כל יום מילואים

=7*1,463=7*1,000=7*500=7*333=7*200הסכום ליום רגיל כפול 7 ימים

התמורה שמקבל המעסיק מביטוח לאומי 

)עבור שבעה ימים מחיר בסיסי = מחיר בסיסי 

        10,241         7,000          3,500           2,333           1,400ליום *1.4*5(

הדוגמה נכונה גם לתגמול בגין 6 או 7 ימי מילואים רצופים )תגמול זהה(.

דוגמה 1: עובד שהיה במילואים חמישה* ימים רצופים )ראשון-חמישי(



נתונים וחישובים
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ימי שירות 

מילואים

ימים לחישוב  

התגמול

11.4

22.8

34.2

45.6

57

67

77

     50,000    30,000     15,000     10,000       6,000שכר ברוטו )חודש( חייב בביטוח לאומי

200*28=333*28=500*28=1,000*28=1,463*28=

     40,964    28,000     14,000       9,324       5,600התמורה שמקבל המעסיק מביטוח לאומי )28 ימים(

ימי תשלום מביטוח לאומי: 28 ימים= 7 + 21. 7 = 1.4*5     ועוד     21 ימים= 7*3

דוגמה 2: עובד שהיה במילואים 26 ימים רצופים
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:3דוגמה 
תובע את המוסד , המעסיק משלם לעובד שכר רגיל בשלב הראשון. חמישי עד ראשוןעובד יצא למילואים בימים 

הוא עורך  , לביטוח לאומי בשלב השני ובאותו חודש שבו הוא מקבל את התשלום מהמוסד לביטוח לאומי
.העובד מקבל את התגמול כולו בניכוי השכר הרגיל. התחשבנות עם העובד ובדרך כלל משלים את התגמול

ח" ש (ימים רצופים4)מילואים חמישי עד ראשון 

8,800חודשים3-שכר זהה ב: הנחה( חודש)שכר ברוטו 

29326,400/90(1.4ללא מקדם )יום 30החזר יומי לפי -ביטוח לאומי

4*1.4*1,643293(1.4מקדם )סכום ההחזר הכולל מביטוח לאומי 
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השוואה לתקרה2שלב תמיד מוודאים תגמול מזערי1שלב 

חישוב שכר ממוצע לצורך קבלת התגמול מביטוח לאומידוגמה 4
ממוצע לחודשסה"כ 3 ח'חודש 3חודש 2חודש 1פרטים

            43,333          130,000          50,000   40,000   40,000שכר ברוטו חודשי

            50,000          150,000          70,000   40,000   40,000שכר ברוטו חודשי

            37,313          111,938        100,000אין הכנסהשכר ברוטו חודשי

5,969     5,969     

הנמוך מבין 

הממוצע החודשי 

לתקרה 43,890 ₪



הפרשי מילואים

(לפריסהרכיבים)הבראהדמי,בונוס•
מילואיםתביעתלאחרהמשולמים

לאומיביטוח-התגמולאתמגדיל(17'ס)
כתוצאהשכרהפרשילגביחישוביבצע

בתי)המילואיםתקופתלאחרמבונוס
.(הפרשיםלחישובהיערכותבשלביהתוכנה

!!לאומימביטוחלתבועישההפרשיםאת:חשוב
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בעלי שליטה וקרובי משפחה

קרוביושלשליטהבעלישלתביעות•
.בקפדנותנבחנותמשפחה

בהשמתבקשתמשפחהוקרובישליטהבעלשלתביעה•
שקדםברבעוןההכנסההואשבסיסהלהכנסהמעברהשלמה
.יתרהבקפדנותנבחנת-המילואיםלשירות

.העסקההיקףלגבינוספיםפרטיםלתביעותלצרףיש•
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שאלות ותשובות
אתלמסורעליממעסיקילמי,עבודהמקומותבכמהעובדאני

?מילואיםתגמוללקבלכדי,הצבאיהאישור

רצוי)בלבדאחדלמעסיקלמסורישהצבאיהאישוראת
.אצלועבודתךבשלהתגמולאתישלםוהוא,(העיקריהמעסיק

העבודהבמקומותעבודהבשלהמגיעהתגמולאתלקבלכדי
מסניפיבאחדלהשלמהאישיתתביעהלהגישיש,האחרים
שלפניאחרוניםשכרתלושישלושהולצרףהלאומיהביטוח

וצילוםמהמעסיקיםאחדמכלבמילואיםהשירותחודש
.הצבאיהאישור

.5,969₪ההשלמה רלוונטית רק כאשר השכר הכולל גבוה מהתגמול המזערי : הערה
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שאלות ותשובות

למי עלי . אני סטודנט וגם עובד
למסור את האישור הצבאי על מנת  

?לקבל תגמול מילואים

.למעסיק
23



שאלות ותשובות

אני עובד חודשי ומסרתי את האישור 
ברצוני לדעת מהו תגמול  . הצבאי למעסיקי

?המילואים אשר שולם בעבורי למעסיק

המוסד לביטוח לאומי שולח הודעה למשרת  
במילואים על סכום התגמול ששולם  

.למעסיק בעבור העובד המשרת במילואים
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שאלות ותשובות
המינימוםמשכרפחותומשתכרחלקיתבמשרהעובדאני

המילואיםתגמולגובהמה.בחודשח"ש5,300שהואבמשק
?הצבאיהאישוראתלמסורעליולמי,שאקבל

לחודשמזעריתגמולבגובהיהיההעובדשיקבלהתגמולגובה
אםרק,למעסיקלהגישישמהצבאהטופסאת.ח"ש5,969
לתחילתשקדמוהחודשיםבשלושתלפחותימים75עבדת

באחדתביעהלהגישיש,יום75-מפחותעבדתאם.השירות
החודשים6בעבורשכרתלושיולצרףהלאומיהביטוחמסניפי
.השירותלחודששקדמו
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שאלות ותשובות
עלילמי.חדשעבודהבמקוםמלאהבמשרהשכירעובדאני

?מילואיםתגמוללקבלמנתעלהצבאיהאישוראתלמסור

.החדשהעבודהלמקום
עלחייב,חודשישכירהיההשירותשלפני,במילואיםמשרת

כמהעבדאםגם,למעסיקומהצבאהטופסאתלמסורהחוקפי
להגישבאפשרותוואין,החדשהמעסיקאצלבודדיםימים

משכרפחותתגמולישולםלאמקרהבכל.בעצמותביעה
בשלושתקודםעבודהממקוםהכנסותלךהיואם.המינימום
בעצמךתביעהלהגישניתן,השירותלחודששקדמוהחודשים
.אלההכנסותפיעלהתגמוללהשלמת

.מהמעסיק הקודם' ח3-לא ניתן לצרף לתביעת המעסיק החדש תלושים ל: הערה
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חוקים אחרים המתייחסים לזכויות מילואים

שוויון הזדמנויות בעבודה
:השארבין,קובעבעבודההזדמנויותשוויוןחוק

דורשיביןאועובדיוביןמעסיקיפלהלא:2סעיף•
קריאתם,במילואיםשירותם...מחמתעבודה

בשירותהצפוישירותםאומילואיםלשירות
לרבות,ביטחוןשירותבחוקכהגדרתומילואים

...להםהצפוי,משכואותדירותומחמת
אועבודהמדורשידרושלאמעסיק:א2סעיף•

שימושיעשהולא,שלוהצבאיהפרופילאתמעובד
...לידיוהגיעאם,שלוהצבאיבפרופיל
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זכויות בנות ובני זוג של משרתים במילואים

עובדות,3.7.2017-מההחל,נשיםעבודתלחוק(6()ג)7סעיףפי-על
להיעדרזכאיםמילואיםבשירותשוהיםזוגםבנות/שבניועובדים
לשירותהראשוןמהיום)ביוםאחתשעהבמשךמהעבודהבתשלום

.בהמשךשיפורטולתנאיםבהתאם,(המילואים
אוהמחלהימיממכסתאותהלהורידאין,בתשלוםהיאההיעדרות•

שהעובדיםלהפסקותבנוסףניתנתוהיא,ת/העובדשלהחופשהמימי
.להןזכאים

לשעתהזכאותמימושבשלביוםשעהמעבודתםשנעדריםעובדים•
לגביעבודתםבמקוםלנהוגבהתאםאו,(הורותשעת)בעבודההנקה
בשלנוספתשעהלהיעדרזכאיםאינם,הורותבשלהעבודהשעותקיצור
.הזוגבת/בןשלהמילואיםשירות

זכאים,ביוםמשעהפחותהורותבשלמעבודתםשנעדריםעובדים•
שלאובתנאימילואיםבשירותזוגםבנישהותבשלגםמהעבודהלהיעדר
.ביוםמשעהלמעלההכלבסךייעדרו

28



זכויות בנות ובני זוג של משרתים במילואים

?זכאימי
:הבאיםהתנאיםכלעלהעונהת/עובד

ימים5לפחותמילואיםבשירותשוההת/העובדשלהזוגבת/בן.1
.רצופים

בדרך)העבודהבמקוםכנהוגכפימלאהבמשרהת/מועסקת/העובד.2
שעות182אושבועיותשעות42היאמלאהשמשרההדיןפיעלנהוגכלל

הכל-אדםכוחחברות,אבטחה,שמירה)מסוימיםובענפיםחודשיות
.מכךפחותאף(מסוימיםבתנאים

.שנה13לומלאושטרםילדת/העובדבחזקת.3
במסגרתמהעבודהלהיעדרהזכאותאתבמקבילת/מנצללאת/העובד.4

העבודהבמקוםנוהגבמסגרתאו(הורותשעת)בעבודההנקהשעת
ת/עובד.הורותבשלהעבודהשעותאתלקצרלעובדיםהמאפשר

להיעדרת/זכאי,הורותבשלביוםמשעהפחותמהעבודהת/שנעדר
ובתנאימילואיםבשירותהזוגבת/בןשהותבשלגםמהעבודה

29.ביוםשעהעלהכלבסךתעלהלאשההיעדרות



איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים

שירותובשלעובדלפטראוסר,(לעבודההחזרה)משוחרריםחייליםחוק
,מילואיםבשירותהצפוישירותואומילואיםלשירותקריאתו,במילואים

.המילואיםשירותשלמשכואותדירותובשללרבות
:שהיאסיבהמכלעובדלפטראוסרהחוק,בנוסף•

.במילואיםהיותובתקופת–
במילואיםששירתעובדלגבי-המילואיםשירותמתוםימים30במהלך–

.רצופיםיומייםמעל

התעסוקהועדתאלפנההמעסיקשבהןמיוחדותבנסיבותמלבד,זאת•
הפיטוריםכישהוכיחלאחר,לפיטוריםהיתרוקיבלהביטחוןבמשרד

.המילואיםשירותבגיןאינם
הימים30אתלמנותאיןלפיטוריםהמוקדמתההודעהימיבמניין•

ללאהעובדאתלפטראיסורחלשבהם)המילואיםשירותתוםשלאחר
ההודעהכלומר.(הביטחוןבמשרדהתעסוקהועדתשלהיתרקבלת

שירותמסיוםימים30שחלפולאחררקלהתחיליכולההמוקדמת
30.המילואים



איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים

?זכאימי
.פעילמילואיםלשירותהנקראיםהעובדיםכלל•

כאמורלדיןבניגודשפוטרעובדשלהזכותמימושתהליך
:מוגדליםפיצוייםלקבלתאולעבודהלהשבה

ימים30במהלךאוהשירותבמהלךהיתרללאשפוטרעובד•
ועדתבפניהמעסיקאתלתבוערשאי,השירותמתום

.הביטחוןבמשרדהתעסוקה
אועצמאיבאופןהתעסוקהלוועדתהתביעהאתלהגישניתן•

מטעםדיןעורכיבאמצעותהתביעהבהגשתסיועלקבל
ראונוסףלמידע.(בחינםניתןהשירות)הביטחוןמשרד

.מילואיםשירותעקבמעבודתושפוטרלעובדמשפטיסיוע
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איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים

:עללהחליטמוסמכתהתעסוקהועדת•
.לעבודההעובדאתלהחזיראולקבללמעסיקהמורהצומתן–
השווהבסכוםפיצוייםלעובדלשלםלמעסיקהמורהצומתן–

חודשעבורלקבלזכאישהיהאושקיבלהשכרפעמים5-ל
פעמים5-להשווהבסכוםאו,לפיטוריוהסמוךהעבודה

,מיוחדיםמטעמים,רשאיתהוועדה.במשקהממוצעהשכר
.שתקבעאחרבסכוםפיצוייםלפסוק

הפיצוייםסכום.לפיצוייםוצולהעסקהצו-משולבצומתן–
עקבבפועללעובדשנגרםלנזקבהתאםרקייקבעמשולבבצו

.כדיןשלאהפיטורים

.הביטחוןבמשרדהתעסוקהועדתראו,נוספיםלפרטים•
האכיפהיחידתאלהמעסיקנגדתלונהלהגישניתן,בנוסף•

32.העבודהחוקישל



תודה על 

!!ההקשבה
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