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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

 חוק פי על מילואים שעושה אדם כל
 .ביטחון שירות

 .'וכו פנסיונר ,חוץ תושב גם *

 ?המילואים תשלומי את מממן מי

מבוטחים ומעסיקים אינם משלמים דמי  
ביטוח לענף תגמולים למשרתים 

התקבולים מועברים מאוצר  , במילואים
 .המדינה במסגרת תקציב הביטחון
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שלבי עבודה בסיסיים
 

 :העובד עם המעסיק של ההתחשבנות אופן את מבהיר לחוק 127 תיקון
 התשלום .תקופה לאותה שלו הרגיל השכר את לעובד משלם המעסיק1.

   .מקדמה בגדר הינו
 החזר קבלת לצורך ,לאומי לביטוח למוסד התביעה את מגיש המעסיק  .2

 .מילואים תגמולי
 המילואים תגמולי בגובה לאומי מביטוח החזר מקבל המעסיק  .3

 שנקבע כפי לאומי לביטוח המוסד של החישוב פי על לעובד המגיעים
  .בחוק

 
  .לדחיינים מימון מקור מהווה המעסיק אחרת ,מהעובד מייד אישור לדרוש-חשוב*

  ולעובד "כלשהי זכאות" על העובד שם ללא הודעה בעתיד ישלח לאומי ביטוח ,בנוסף
  ל"ב חוזר קיים !!!התגמול את שקיבל אף מילואים ימי נתבעו שלא מכתב הספציפי

  .)לאומי מביטוח במכתב העובד שם יצוין הקרוב שבעתיד מקווים( .זה בעניין
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המשך-שלבי עבודה בסיסיים
  עולה לאומי לביטוח המוסד של החישוב פי על התגמול בו במצב .4

 השכר בין ההפרש את לעובד המעסיק משלם ,הרגיל השכר על
 .זה הפרש בגין סוציאליות תשלום אין .התגמול לבין כמקדמה ששולם

 :הערות

  הוא אם בין ,שונים תשלומים לעובד לשלם נוהג המעסיק אם .1
  ,ביגוד ,הבראה דמי ,13 משכורת כגון ,לא אם ובין בעבודה נמצא

 אינו המעסיק )שבת שישי( מנוחה וימי חגים עבור תשלום ,רכב
  ימי בגין העובד משכר שלהם היחסי החלק את לנכות רשאי

 .המילואים

 דמי ,הכנסה מס :לעובד מהתשלומים לנכות חייב המעסיק .2
 .כחוק בריאות וביטוח לאומי ביטוח

 
6



)לחוק' יבפרק (שיעורי התגמול  -מילואים 

  או )שכיר לעובד( ביטוח בדמי החייב ברוטו מהשכר ליום התגמול שיעור
 למי( שניהם צירוף או ,)עצמאי לעובד( ביטוח בדמי החייבת ההכנסה

 שקדמו החודשים 3-ב כלל בדרך )עצמאי עובד וגם שכיר עובד גם שהיה
   .90-ב מחולק ,המילואים שירות החל שבו בחודש 1-ל

  חמישה עד בגין רצוף שירות בעבור 2008 מאוגוסט החל התגמול תשלום
 .40% בתוספת התגמול משולם רצופים שירות ימי
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ימים לחישוב התגמולימי שירות מילואים

11.4

22.8

34.2

45.6

57

67

77



המשמעויות

 תמורה מקבל - ימים 7 או 6 או רצופים מילואים ימי 5 שמבצע מי1.
 ]תגמול ימי 7=מילואים ימי 7 כל[ !!!ימים 7-ל ערך שוות זהה

  13 כלומר ,14 עבור תגמול מקבל רצופים מילואים ימי 12 שמבצע מי2.
 ימי 12 של לזה זהה בתגמול מזכים רצופים מילואים ימי 14-ו

 .בלבד מילואים

 24 של שירות :לדוגמה ,7-ב מחלקים המילואים שירות תקופת את3.
 :הבאה הטבלה לפי מכפילים 3 ושארית )7 של כפולות( יום 21=ימים
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תגמולי מילואים

 ,לידה דמי ,מחלה דמי גם בחשבון יובאו התגמול חישוב לצורך
 פגיעה ודמי אבטלה דמי ,מילואים תגמולי ,חופשה תמורת

   .בעבודה
  למי או עצמאי לעובד ,שכיר לעובד לחודש המירבי התגמול

 הבסיסי הסכום פעמים 5 הוא עצמאי עובד וגם שכיר גם שהוא
  הסכום פעמים 5 הוא וליום ,)1.1.2019 -ב החל( ח"ש 43,890 -

 .ח"ש 1,463  - 30-ב מחולק הבסיסי
 5,969  - לחודש ,הבסיסי מהסכום 68% הוא *המזערי התגמול

 .ח"ש 198.97-וליום )1.1.2019 -ב החל( 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( עצמאי עובד ואינו שכיר עובד שאינו מי

 דוגמת-אישית מיגיעה אינה ,קיימת אם ,הכנסתו
 התגמול שיעור ,)צבאית פנסיה ,שכירות מדמי הכנסות

  הסכום .ליום התגמול מינימום לשיעור שווה לו המגיע
 .ח"ש 198.97 :הוא

 
 ולא ,מילואים לשירות שיצא לפני לעבוד שהפסיק מי

 ייחשב ,העבודה הפסקת מיום ימים 60-מ יותר חלפו
 .לעבוד שהפסיק ביום למילואים שיצא כמי
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תגמולי מילואים

  שקדמו החודשים 3-ב ימים 60-מ פחות שעבד שכיר
 השכר פי על לו המגיע התגמול יחושב ,לשירות ליציאה

 הכנסתו שבהם החודשים 3-ב הממוצעת ההכנסה או
 לחודש שקדמו החודשים 6 מבין ביותר הגבוהה היתה

 .השירות
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   ,מילואים ליום המילואים תגמול חישוב לצורך טבלה להלן-2019 יולי בחודש מילואים
:המזערי בתגמול בהתחשב

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 עבודה 13( 4/194,000

8,0008,000)ימי עבודה 20( 5/198,000

5,9695,969)ימי עבודה 10( 6/193,000



תגמולי מילואים

  שסיים מיום ימים 60 בתוך מילואים שירות שהחל מי
 לחישוב ,הוא לטובתו אם ,זכאי ,קודם מילואים שירות

 3-ב לו שהיתה ההכנסה או השכר בסיס על התגמול
   .הראשונה השירות לתקופת שקדמו החודשים

   .קצינים ,צוללות ,שייטת ,אוויר צוות לאנשי רלוונטי .לחוק 279 סעיף
 

 לשעות מעבר המילואים שירות את שביצע עובד
 או/ו שלו השבועית המנוחה בימי או ,העבודה

 תגמול והן רגיל עבודה שכר הן לו ישולמו ,בחופשתו
 .]וגם גם[ מילואים
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שירות חצי יומי -מילואים 

 :  שירות חצי יומי
 כולל זמני נסיעה  , 24:00-וסיומו לא יאוחר מ 16:00תחילתו לאחר 

  לרבות שעות 6 על יעלה לא השירות משך
  התגמול .וחזרה השירות למקום הנסיעות

  התגמול .מהצבא מיוחד אישור פי-על משולם
 מחצית הוא יומי חצי שירות בעבור שמשולם
   .רגיל מילואים יום בעבור המשולם מהתגמול

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

14

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 רצופים 4(מילואים חמישי עד ראשון 

  8,800        חודשים 3-שכר זהה ב: הנחה) חודש(שכר ברוטו 

26,400/90   293            )1.4ללא מקדם (יום  30החזר יומי לפי -ביטוח לאומי  

  1,643        )1.4מקדם (סכום ההחזר הכולל מביטוח לאומי 
 

293*1.4*4  
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השוואה לתקרה 2שלב תמיד מוודאים תגמול מזערי 1שלב 

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

 )לפריסה רכיבים( הבראה דמי ,בונוס•
 מילואים תביעת לאחר המשולמים

  לאומי ביטוח-התגמול את מגדיל )17 'ס(
  כתוצאה שכר הפרשי לגבי חישוב יבצע

 בתי( המילואים תקופת לאחר מבונוס
 .)הפרשים לחישוב היערכות בשלבי התוכנה

 !!לאומי מביטוח לתבוע יש ההפרשים את :חשוב
19



בעלי שליטה וקרובי משפחה

  קרובי ושל שליטה בעלי של תביעות•
   .בקפדנות נבחנות משפחה

 בה שמתבקשת משפחה וקרובי שליטה בעל של תביעה•
 שקדם ברבעון ההכנסה הוא שבסיסה להכנסה מעבר השלמה
 .יתרה בקפדנות נבחנת-המילואים לשירות

 .העסקה היקף לגבי נוספים פרטים לתביעות לצרף יש•
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שאלות ותשובות
 את למסור עלי ממעסיקי למי ,עבודה מקומות בכמה עובד אני

 ?מילואים תגמול לקבל כדי ,הצבאי האישור
 

  רצוי( בלבד אחד למעסיק למסור יש הצבאי האישור את
  .אצלו עבודתך בשל התגמול את ישלם והוא ,)העיקרי המעסיק

 העבודה במקומות עבודה בשל המגיע התגמול את לקבל כדי
  מסניפי באחד להשלמה אישית תביעה להגיש יש ,האחרים
  שלפני אחרונים שכר תלושי שלושה ולצרף הלאומי הביטוח

 וצילום מהמעסיקים אחד מכל במילואים השירות חודש
 .הצבאי האישור

 .₪ 5,969ההשלמה 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
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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
 המינימום משכר פחות ומשתכר חלקית במשרה עובד אני

 המילואים תגמול גובה מה .בחודש ח"ש 5,300 שהוא במשק
 ?הצבאי האישור את למסור עלי ולמי ,שאקבל

 
  לחודש מזערי תגמול בגובה יהיה העובד שיקבל התגמול גובה

 אם רק ,למעסיק להגיש יש מהצבא הטופס את .ח"ש 5,969
  לתחילת שקדמו החודשים בשלושת לפחות ימים 75 עבדת

 באחד תביעה להגיש יש ,יום 75-מ פחות עבדת אם .השירות
 החודשים 6 בעבור שכר תלושי ולצרף הלאומי הביטוח מסניפי
 .השירות לחודש שקדמו
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שאלות ותשובות
  עלי למי .חדש עבודה במקום מלאה במשרה שכיר עובד אני

 ?מילואים תגמול לקבל מנת על הצבאי האישור את למסור
 

  .החדש העבודה למקום
  על חייב ,חודשי שכיר היה השירות שלפני ,במילואים משרת

 כמה עבד אם גם ,למעסיקו מהצבא הטופס את למסור החוק פי
  להגיש באפשרותו ואין ,החדש המעסיק אצל בודדים ימים

  משכר פחות תגמול ישולם לא מקרה בכל .בעצמו תביעה
  בשלושת קודם עבודה ממקום הכנסות לך היו אם .המינימום
  בעצמך תביעה להגיש ניתן ,השירות לחודש שקדמו החודשים
 .אלה הכנסות פי על התגמול להשלמת

 
 .מהמעסיק הקודם' ח 3-לא ניתן לצרף לתביעת המעסיק החדש תלושים ל: הערה
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חוקים אחרים המתייחסים לזכויות מילואים
שוויון הזדמנויות בעבודה

 :השאר בין ,קובע בעבודה הזדמנויות שוויון חוק

 דורשי בין או עובדיו בין מעסיק יפלה לא :2 סעיף•
 קריאתם ,במילואים שירותם ...מחמת עבודה

  בשירות הצפוי שירותם או מילואים לשירות
 לרבות ,ביטחון שירות בחוק כהגדרתו מילואים

 ...להם הצפוי ,משכו או תדירותו מחמת
  או עבודה מדורש ידרוש לא מעסיק :א2 סעיף•

 שימוש יעשה ולא ,שלו הצבאי הפרופיל את מעובד
 ...לידיו הגיע אם ,שלו הצבאי בפרופיל
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זכויות בנות ובני זוג של משרתים במילואים

 עובדות ,3.7.2017-מה החל ,נשים עבודת לחוק )6)(ג(7 סעיף פי-על
 להיעדר זכאים מילואים בשירות שוהים זוגם בנות/שבני ועובדים
  לשירות הראשון מהיום( ביום אחת שעה במשך מהעבודה בתשלום

 .בהמשך שיפורטו לתנאים בהתאם ,)המילואים
 או המחלה ימי ממכסת אותה להוריד אין ,בתשלום היא ההיעדרות •

 שהעובדים להפסקות בנוסף ניתנת והיא ,ת/העובד של החופשה מימי
 .להן זכאים

  לשעת הזכאות מימוש בשל ביום שעה מעבודתם שנעדרים עובדים •
 לגבי עבודתם במקום לנהוג בהתאם או ,)הורות שעת( בעבודה הנקה
  בשל נוספת שעה להיעדר זכאים אינם ,הורות בשל העבודה שעות קיצור
 .הזוג בת/בן של המילואים שירות

 זכאים ,ביום משעה פחות הורות בשל מעבודתם שנעדרים עובדים •
  שלא ובתנאי מילואים בשירות זוגם בני שהות בשל גם מהעבודה להיעדר
 .ביום משעה למעלה הכל בסך ייעדרו
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זכויות בנות ובני זוג של משרתים במילואים
 ?זכאי מי

 :הבאים התנאים כל על העונה ת/עובד
  ימים 5 לפחות מילואים בשירות שוהה ת/העובד של הזוג בת/בן .1

 .רצופים
  בדרך( העבודה במקום כנהוג כפי מלאה במשרה ת/מועסק ת/העובד .2

  שעות 182 או שבועיות שעות 42 היא מלאה שמשרה הדין פי על נהוג כלל
  הכל-אדם כוח חברות ,אבטחה ,שמירה( מסוימים ובענפים חודשיות
 .מכך פחות אף )מסוימים בתנאים

 .שנה 13 לו מלאו שטרם ילד ת/העובד בחזקת .3
 במסגרת מהעבודה להיעדר הזכאות את במקביל ת/מנצל לא ת/העובד .4

 העבודה במקום נוהג במסגרת או )הורות שעת( בעבודה הנקה שעת
 ת/עובד .הורות בשל העבודה שעות את לקצר לעובדים המאפשר

  להיעדר ת/זכאי ,הורות בשל ביום משעה פחות מהעבודה ת/שנעדר
  ובתנאי מילואים בשירות הזוג בת/בן שהות בשל גם מהעבודה

28 .ביום שעה על הכל בסך תעלה לא שההיעדרות



איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים

  שירותו בשל עובד לפטר אוסר ,)לעבודה החזרה( משוחררים חיילים חוק
 ,מילואים בשירות הצפוי שירותו או מילואים לשירות קריאתו ,במילואים

 .המילואים שירות של משכו או תדירותו בשל לרבות
 :שהיא סיבה מכל עובד לפטר אוסר החוק ,בנוסף•

 .במילואים היותו בתקופת–
  במילואים ששירת עובד לגבי - המילואים שירות מתום ימים 30 במהלך–

 .רצופים יומיים מעל

 התעסוקה ועדת אל פנה המעסיק שבהן מיוחדות בנסיבות מלבד ,זאת•
 הפיטורים כי שהוכיח לאחר ,לפיטורים היתר וקיבל הביטחון במשרד

 .המילואים שירות בגין אינם
 הימים 30 את למנות אין לפיטורים המוקדמת ההודעה ימי במניין•

  ללא העובד את לפטר איסור חל שבהם( המילואים שירות תום שלאחר
 ההודעה כלומר .)הביטחון במשרד התעסוקה ועדת של היתר קבלת

 שירות מסיום ימים 30 שחלפו לאחר רק להתחיל יכולה המוקדמת
 .המילואים
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איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים

 ?זכאי מי
  .פעיל מילואים לשירות הנקראים העובדים כלל•

 כאמור לדין בניגוד שפוטר עובד של הזכות מימוש תהליך
 :מוגדלים פיצויים לקבלת או לעבודה להשבה

 ימים 30 במהלך או השירות במהלך היתר ללא שפוטר עובד•
 ועדת בפני המעסיק את לתבוע רשאי ,השירות מתום

 .הביטחון במשרד התעסוקה
 או עצמאי באופן התעסוקה לוועדת התביעה את להגיש ניתן•

  מטעם דין עורכי באמצעות התביעה בהגשת סיוע לקבל
 ראו נוסף למידע .)בחינם ניתן השירות( הביטחון משרד

 .מילואים שירות עקב מעבודתו שפוטר לעובד משפטי סיוע
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איסור על פיטורי עובד במהלך ובסיום מילואים

 :על להחליט מוסמכת התעסוקה ועדת•
 .לעבודה העובד את להחזיר או לקבל למעסיק המורה צו מתן–
  השווה בסכום פיצויים לעובד לשלם למעסיק המורה צו מתן–

  חודש עבור לקבל זכאי שהיה או שקיבל השכר פעמים 5-ל
 פעמים 5-ל השווה בסכום או ,לפיטוריו הסמוך העבודה

  ,מיוחדים מטעמים ,רשאית הוועדה .במשק הממוצע השכר
 .שתקבע אחר בסכום פיצויים לפסוק

  הפיצויים סכום .לפיצויים וצו להעסקה צו - משולב צו מתן–
  עקב בפועל לעובד שנגרם לנזק בהתאם רק ייקבע משולב בצו

 .כדין שלא הפיטורים

 .הביטחון במשרד התעסוקה ועדת ראו ,נוספים לפרטים•
 האכיפה יחידת אל המעסיק נגד תלונה להגיש ניתן ,בנוסף•

 .העבודה חוקי של
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תודה על 
!!ההקשבה
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