בס"ד

זכויות הת"ש לחייל הנשוי
כול האמור בדף זה הנו מידע הניתן לשם הדגמה והמחשה בלבד.
יש להדגיש כי כל מקרה נבחן באופן פרטני ע"י הגורמים המוסמכים שיקבעו
את מידת זכאות הפרט לתשלומים השונים והחלטתם היא הקובעת לעניין זה.

זכויות תנאי השירות למלש"ב* החרדי
שלום רב,
מדור פרט בלשכת הגיוס אחראי על הטיפול במלש"בים המתגייסים לצה"ל בכל הקשור
במתן סיוע ומענה לבעיות כלכליות ,סוציאליות ומשפחתיות של המלש"ב.
כחלק מההליכים לקראת גיוסך תוזמן לראיון במדור הפרט.
חשוב כי תגיע לראיון במועד שייקבע עבורך ,ותכין מבעוד מועד את כל האישורים
הנדרשים ,על מנת שנוכל לטפל בבעיותיך על הצד הטוב ביותר ,טרם גיוסך לצה"ל.
באיגרת זו נפרט את סוגי הבקשות שניתן לטפל בהן טרם הגיוס לצה"ל ,ואת האישורים
שיש לצרף לכל בקשה.
נדגיש כי בעיות ת"ש (תנאי שירות) ,באם קיימות ,אינן משפיעות על נתוני האיכות
האישיים.
חייל נשוי
.1

יכול להגיש את הבקשות הבאות:
תשלומי משפחה  -צה"ל מאשר בחלק מהמקרים תשלום
א.
משפחתי מיוחד לחיילים נשואים בשירות חובה ,העונים על התנאים הקבועים
בחוקת תשלומי המשפחה .הבקשה נבחנת על-פי קריטריונים ואינה ניתנת
כזכאות אוטומטית.
שכר דירה  /הוצאות אחזקת דירה  -חייל נשוי המתגורר
ב.
בדירה שכורה רשאי להגיש בקשה להשתתפות בהוצאות דמי השכירות .סכום
הסיוע בשכר דירה ובהוצאת אחזקת דירה ישתנה בהתאם לפקודות הצבא.

.2

זכאי לחופשות מיוחדות:

א.

נישואין במהלך שירות החובה  -חייל הנישא במהלך שירות

החובה יהיה זכאי לחופשת נישואין בת  10ימים על חשבון חופשה מיוחדת
ולמענק חד פעמי בגובה שכר טוראי.
ב .הולדת בן  /בת לחייל במהלך השירות  -מזכה את החייל
לחופשת לידה בת שמונה ימים על חשבון חופשה מיוחדת המגיעה לחייל
ולמענק חד פעמי בגובה שכר טוראי.

מלש"ב  -מועמד לשירות ביטחון

תשלומי משפחה
תשלומי המשפחה נועדו להעניק סיוע כלכלי לצורך קיום מינימאלי למשפחת המתגייס
לצה"ל.
בבקשה לתשלומי משפחה נבחנת תקרת ההכנסות הכוללת של משפחתך .אם הבקשה
תאושר ,תיקבע הזכאות של משפחתך לגובה התמיכה החודשית.
הינך רשאי לבקש בקשה זו עבור שני הוריך ,או אחד מהם; אם הינך נשוי ? עבור בת הזוג;
אם הינך הורה לילד אחד או יותר  -עבור הילדים.
תשלומי המשפחה מועברים ישירות לחשבון הבנק של ההורים  /בת הזוג.
אישורים נדרשים לצורך בחינת הבקשה:
א .תלושי שכר של ההורים  /בת הזוג  -עבור שלושת החודשים האחרונים
(בהתאם לסוג הבקשה);
ב .תדפיסי עו"ש של חשבון הבנק  -של שלושת החודשים האחרונים של שני
בני הזוג /ההורים (בהתאם לסוג הבקשה) ;
במידה ויש קצבאות ביטוח לאומי ? אישור על שלושת החודשים

ג.
האחרונים;

צילום תעודת הזהות של אחד ההורים ,כולל ספח הילדים (רק עבור
ד.
בקשות לתשמ"ש עבור הורי החייל);
ה.

אישור אפוטרופסות  -במידת הצורך;

ו.

פירוט שימוש בכרטיסי אשראי (של החייל ואשתו  /הוריו ? בהתאם לסוג

הבקשה) של שלושת החודשים האחרונים;
ז.
ואישתו/הוריו;

פירוט אשראי שקלי (שיערוך כללי של פיקדונות וחסכונות) ? של החייל

ח .טופס בקשה לתשלום משפחה חתום ומלא על ידך ועל ידי הוריך  /בת
זוגך (ניתן לקבל טופס זה במשרדי ת"ש בלשכות הגיוס  /במעמד הראיון
או להורידו ולהדפיסו מכאן :טופס בקשה לתשלומי משפחה  -לנשוי
ט.

אישור בעלות על רכב ? אם יש (הקריטיונים בנושא אחזקת רכב יפורטו

במשך) ;

בקשת תשלומי המשפחה (תשמ"ש להלן) נבחנת על-פי קריטריונים קבועים,
ואינה ניתנת כזכאות אוטומטית.
 .2אם תוכר כחייל הזכאי לתשלומי משפחה ? עומדות לרשותך אפשרויות הסיוע הבאות:

א.

מענק תשמ"ש ? חייל שזכאי לתשלומי משפחה יקבל כתוספת

מענק מדי חודש למשכורתו הצבאית.
ב .תווי שי לחג ? חייל שזכאי לתשלומי משפחה יקבל פעמיים
בשנה (בראש השנה ובפסח) תווי שי לחג ,הניתנים למימוש בכ 50-רשתות
שיווק.
מענק אח ? חייל שאחיו הוא חייל הזכאי לתשמ"ש יקבל מענק
ג.
תשמ"ש גם הוא על-פי זכאותו של אחיו .מומלץ לאשר את הזכאות עבור האח
שנמצא ברמת פעילות גבוהה יותר.
ד .זכאות כספית לרכישת מוצרי מזון ? תיבחן בהתאם לחומרת
המצב הכלכלי לאחר הגיוס ,למעט חיילים לוחמים הזכאים לכך אוטומטית.

תקרת

סכומי

תשמ"ש

לחייל

נשוי:

(ייתכן שיאושר סכום נמוך מהתקרה ,בהתאם לקריטריונים)
קריטריון

תקרה מרבית (בש"ח)

אשת חייל שאינה אם לילד

3,218

אשת חייל סטודנטית הלומדת 2,011
עד  29שעות שבועיות
אשת חייל סטודנטית 3,017 30 -
שעות שבועיות ויותר
אשת חייל בהריון מהשבוע ה3,218 -
 14ואילך
אשת חייל בהריון מהשבוע ה4,022 -
 32ואילך
אשת חייל אם לילד

4,022

דמי מזונות לחייל גרוש אשר 4,022
משלם דמי מזונות

קריטריונים לבעלי רכב  -חוקת התשמ"ש קובעת" :מי שבבעלותו רכב מנועי לא יהיה זכאי
לתמיכה משפחתית" .נבהיר ,כי על-פי פסיקת בתי המשפט  -שימוש ברכב הינו שווה ערך לבעלות
על רכב ,ועל כן בקשה לתשמ"ש תישלל גם במקרים שמדובר בשימוש ברכב.

על אף האמור לעיל ,ישנם מקרים שניתן להגיש בקשה לתשמ"ש אשר תידון בנוהל רגיל
כמפורט להלן:
(עדכני לשנת  2010בלבד! בכל שנה מתעדכנים הקריטריונים מחדש)
 כאשר הרכב בעל נפח מנוע עד  1300סמ"ק  -וחלפו שבע שנים ,לפחות ,משנת הייצור
( 2003או קודם לכן) .הרכב צריך להיות בבעלות של אחד מבני הזוג ,ויש להציג צילום
רישיון רכב.
 כאשר הרכב בעל נפח מנוע עד  1600סמ"ק וחלפו  12שנים ,לפחות ,משנת הייצור (1998
או קודם לכן)  -הרכב צריך להיות בבעלות של אחד מבני הזוג ,ויש להציג צילום רישיון
רכב.
 בנוסף לשני תנאים אלה ? סכום הכנסות בני הזוג ברוטו (עבור תשמ"ש הורים  /נשוי)
מעבודה גבוה מ 2,400-ש"ח ( 25%מהשכר הממוצע) ,לפחות בחודש אחד מהאישורים
המוצגים.
 רכב נכה המשמש כאמצעי ניידות עבור המוטב ,והמוטב מקבל בגינו קצבת ניידות
מהמוסד לביטוח לאומי נדרש להציג אישור קצבת ניידות.
 רכב שהוצג עבורו אישור מבוטל פירוק ,כלומר הרכב הוצא מכלל שימוש על-ידי משרד
התחבורה נדרש הצגת אישור על כך ממשרד הרישוי.
 קטנוע עד  50סמ"ק נדרש צילום רישיון קטנוע.
במקרים שקיים רכב כמפורט להלן ,הבקשה תיבחן בוועדת חריגים:
 רכב מעסיק מקרה שבו אשת החייל מקבלת רכב במסגרת תפקידה בחברה שבה היא
מועסקת.
 רכב של עסק עצמאי ,כשאשת החייל הינה בעלת העסק .נדגיש כי ניתן להגיש בקשה
חריגה רק אם הרכב מניב את הכנסת העסק (לדוגמה ,משאית להעברת הסחורה).
 רכב שהכנסות המשפחה תלויות בו (לדוגמה ,משפחה שמתגוררת ביישוב ללא תחבורה
ציבורית ,והדרך היחידה להגיע למקום העבודה הינה ברכב).

בחינת מיצוי כושר השתכרות של אשת חייל
אשת חייל שאינה אם לילד מחויבת למצות כושר השתכרות מלא ,למעט במקרים הבאים:
א.

בחודש הרביעי להריונה (שבוע  14ואילך);

ב.

סטודנטית העומדת בקריטריונים שיפורטו בהמשך.

למרות האמור לעיל ,ניתן לבחון בקשה לתשמ"ש עבור אשת חייל שאינה אם לילד ואינה ממצה
כושר השתכרות מלא בהתקיים אחת מהסיבות הבאות:
א .סיבה רפואית  -אשת חייל שאינה עובדת מסיבות רפואיות תעביר אישורים רפואיים
רלוונטיים ,שייבחנו על-ידי קצין רפואה .אם על-פי חוות דעת רפואית אשת החייל אכן אינה
מסוגלת לעבוד תקופה מוגבלת או ממושכת ,והינה מחוסרת הכנסה ,יאושר תשלום מלא
לפרק הזמן שימליץ קצין הרפואה .אם חוות הדעת של קצין הרפואה קובעת שאשת החייל

יכולה לעבוד במשרה חלקית ,תתבקש אשת החייל לעבוד בהיקף המשרה שקבע הרופא או
להתייצב בלשכת התעסוקה על מנת למצוא עבודה התואמת את מצבה הרפואי .אם אשת
החייל זכאית לקצבת נכות תדרוש רכזת הת"ש מהחייל אישור רשמי המעיד על כך.
ב .מחוסרת עבודה  -אשת חייל שאינה עובדת בטענה שלא מצאה עבודה ,תקבל סיוע רק אם
הגישה טופס מפת התייצבות מלשכת התעסוקה ,והלשכה לא מצאה בעבורה עבודה .אשת
חייל תזוכה בתקרה מלאה לחודש התייצבות .את מפת ההתייצבות יש להגיש בכל חודש
לגבי החודש שעבר .הבקשה תאושר רטרואקטיבית בעבור אותו החודש.
אשת חייל המתקיימת מדמי אבטלה  -אם ההכנסה מדמי האבטלה נמוכה מתקרת
ג.
התשמ"ש ,תזוכה אשת החייל בסכום ההפרש שבין התקרה לה היא זכאית לבין דמי
האבטלה .יש להגיש אישור על גובה דמי האבטלה .טיפול זה לא יבוצע בשלב המלש"ב,
טרם הגיוס אלא רק לאחר גיוסו דרך משרד הת"ש ביחידה.

כל מקרה אחר שבו אשת חייל אינה ממצה כושר השתכרות יביא לשלילת הבקשה לתשמ"ש.

בחינת ההכנסות של אשת חייל
 .1אשת חייל שאינה אם לילד (למעט סייגים המפורטים בהוראה זו) תהיה זכאית לתשלומי
משפחה לאחר שעמדה במבחן הכנסות .כלומר ,סכום הזכאות לתשמ"ש הינו ההפרש בין
הכנסותיה (מעבודה ושלא מעבודה) לבין תקרת התשמ"ש ,לפי קוד הזכאות המגיע לה .כמו
כן ,היא נדרשת לעמוד במבחן מיצוי כושר השתכרות (כאמור לעיל) ,על מנת שבקשתה תידון
על-ידי הגורם המאשר.
.2

תוקף הזכאות לתשמ"ש עבור אשת חייל שאינה אם לילד הינו עד ל 12-חודשים .לקראת
תום תקופת הזכאות יש להגיש את הבקשה מחדש.

.3

תשלום תקרת התשמ"ש (הרלוונטית לקריטריון המשפחה) יבוצע במקרים הבאים:
א -אשת חייל שהינה אם לילד;
ב -אשת חייל בהריון בשבוע ה 14-ואילך;
ג-

אשת חייל הלומדת בתיכון או בקורס מקצועי;

ד -אשת חייל עולה חדשה ,הנמצאת בארץ שלוש שנים ,לכל היותר;
למרות האמור לעיל ,אם קיימות לאשת החייל הכנסות (מעבודה או שלא מעבודה) בסכום העולה
על  5,000ש"ח (ממוצע הכנסות חודשי) ,תיבחן הבקשה לתשמ"ש על-ידי ועדת חריגים.
הטיפול בבקשת תשמ"ש עבור אשת חייל אם לילד
 .1אשת חייל אשר הינה אם לילד אינה מחויבת למצות כושר השתכרות.

.2

סכום הזכאות לתשמ"ש הינו תשלום מלא ללא ביצוע מבחן הכנסות .יחד עם זאת ,אם
לאשת החייל הכנסות מעל  5,000ש"ח ,תיבחן הבקשה על-ידי ועדת חריגים בראשות מפקד
מרכז השירות לפרט.

הטיפול בבקשת תשמ"ש עבור אשת חייל סטודנטית
אשת חייל הלומדת במוסד להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה,
א.
המקנה תואר אקדמי ראשון או תעודה אחרת ,לרבות סמינר למורות וגננות ,תהיה זכאית
לתשמ"ש ללא דרישה למיצוי כושר השתכרות ,בתנאי שהיא עומדת בשלושת הקריטריונים
הבאים יחד:
)1

סיימה שנת לימודים ראשונה מלאה טרם נישואיה ,וממשיכה ללמוד באותו מסלול
עיקרי;

)1

)2

לומדת לתואר ראשון;

)3

לומדת לפחות  16שעות שבועיות במוסד לימודים אחד;

תקופת הזכאות תיקבע באופן הבא :תאריך תחילה על-פי תחילת סמסטר א' (או מועד
הגשת הבקשה המאוחר מהשניים) ותאריך סיום על-פי סיום סמסטר ב'  -לא כולל
תקופת הבחינות.

)2

בתקופת הפגרה ,במעבר בין שתי שנות לימוד ,תוכל אשת חייל סטודנטית להגיש בקשה
לתשמ"ש לפי אשת חייל שאינה אם לילד ,אולם היא תידרש למצות כושר השתכרות ולעמוד
במבחן הכנסות.

הטיפול בבקשת תשמ"ש עבור אשת חייל עולה חדשה ,הנמצאת בארץ שלוש שנים לכל היותר
א .אשת חייל עולה חדשה ,הנמצאת בארץ שלוש שנים לכל היותר ,זכאית לתשמ"ש ללא
דרישה למיצוי כושר השתכרות אם הינה לומדת עברית באולפן או לומדת מקצוע.
ב.

במקרים אלו תהיה אשת החייל זכאית לתשמ"ש על פי קוד זכאות של משרד הקליטה.

ג.

תוקף הזכאות הינו עד לתום לימודיה באולפן או עד לתום לימודי המקצוע.

הטיפול בבקשת תשמ"ש עבור אשת חייל בהריון
חייל ימציא אישור רפואי המעיד על שבוע ההריון של בת הזוג .בהתאם לכך תפעל רכזת הת"ש
כמפורט להלן:
א .אשת חייל בהריון עד השבוע ה 14-נדרשת למיצוי כושר השתכרות ,ועל כן תוודא רכזת
הת"ש כי היא ממצה כושר השתכרות .אם אשת החייל אינה ממצה כושר השתכרות ,עליה
להציג אישור תקין על התייצבות בלשכת התעסוקה .אם אשת החייל ממצה כושר
השתכרות ,תיבחן הבקשה על-פי המפורט לגבי טיפול בבקשה של אשת חייל שאינה אם
לילד (כלומר ,ביצוע מבחן הכנסות).
תוקף הזכאות לתשמ"ש יהיה עד לתחילת השבוע ה 23-להריון.
ב .אשת חייל בהריון בשבוע ה 14-עד ה - 32-אינה מחויבת למצות כושר השתכרות.

סכום הזכאות לתשמ"ש הינו תשלום מלא בניכוי הכנסות אשת החייל (מעבודה או שלא
מעבודה) ,אם קיימות .כאמור ,אם לאשת החייל הכנסות מעל  5,000ש"ח ,תיבחן הבקשה
על-ידי ועדת חריגים בראשות מפקד מרכז השירות לפרט.
תוקף הזכאות לתשמ"ש יהיה עד לתחילת השבוע ה 23-להריון.
ג .אשת חייל בהריון בשבוע ה 32 -ואילך  -זהה לטיפול באשת חייל שהינה אם לילד .כלומר,
היא אינה מחויבת במיצוי כושר השתכרות ואינה מחויבת במבחן הכנסות .יחד עם זאת ,אם
הכנסותיה מעל  5,000ש"ח בקשתה לתשמ"ש תיבחן על-ידי ועדת חריגים בראשות מפקד
מרכז השירות לפרט .תוקף הזכאות לתשמ"ש יהיה עד לתאריך הלידה המשוער .חייל
נדרש לדווח לרכזת הת"ש ברגע שרעייתו יולדת ולהציג אישור לידה.
תוקף הזכאות לתשמ"ש החל ממועד הלידה יהיה עד לתאריך תום שירות החובה של החייל.
שכר דירה לחיילים נשואים:
 חייל המתחתן מקבל אוטומטית  100%הוצאות אחזקת דירה עם הזנת נישואיו בשלישות
היחידה  -סה"כ  388ש"ח .אם יאושר לחייל שכר דירה ,תבוטל זכאותו להוצאות
אחזקת דירה.
 חייל נשוי השוכר דירה או משלם משכנתא על דירתו זכאי להחזר כספי של עד  795ש"ח
(במקרה זה ,לא ימשיך לקבל הוצאות אחזקת דירה).
 חייל נשוי זכאי לתשמ"ש יקבל  50%מסכום תקרת שכר הדירה  -סה"כ  388ש"ח.
 חייל נשוי המתגורר בבית הוריו  /הורי אישתו  -זכאי ל 50%-מסכום הוצאות אחזקת
הדירה  -סה"כ  194ש"ח.
 חייל נשוי המתגורר בדירה שבבעלותו (ללא תשלום משכנתא) יהיה זכאי ל 100%-הוצאות
אחזקת דירה.
 לא ניתן לקבל זכאות לשכר דירה ולהוצאות אחזקת דירה גם יחד .אם יאושר שכר דירה,
יבוטלו הוצאות אחזקת הדירה.
חייל בודד
צה"ל מסייע לחיילים שהוכרו כבודדים ,ואין להם תומך בעת שירותם (כגון ,הורים אשר
היגרו מהארץ ,עולים חדשים אשר הגיעו ארצה לבדם ,יתומים מהורים וכן חיילים אשר
הקשר עם משפחתם מנותק) .אם הינך בודד הנזקק לסיוע ,עליך לפנות למדור פרט בלשכת
הגיוס ולהגיש בקשה .לאחר שהבקשה תיבחן ,תקבל על כך מכתב תשובה לביתך.
.1

האישורים הנדרשים לצורך דיון בבקשה:
א.

מלש"ב שעלה לארץ בגפו ? צילום דרכון;

ב .מלש"ב שהוריו נמצאים בשליחות בחו"ל  -אישור מהמוסד
השולח ,המציין את תאריך חזרת ההורים;
מלש"ב שהוריו ירדו מהארץ ? הצהרת ההורים מול נספח
ג.
צבאי בקונסוליה בארץ מגוריהם של ההורים ,על מטרת הירידה והאם
בכוונתם לחזור ארצה;

ד.

מלש"ב שהוריו נפטרו ? אין צורך להציג אישורים;

מלש"ב אשר הקשר עם משפחתו מנותק  -דוח עובדת
ה.
סוציאלית או יועצת בצירוף המלצה מטעם עמותת רווחה מוכרת  +תדפיסי
עו"ש בבנק ,תלושי משכורת של המלש"ב ,פירוט כרטיס אשראי ופירוט
אשראי שקלי משלושת החודשים האחרונים;
.2

אם תוכר כחייל בודד ,עומדות לרשותך אפשרויות הסיוע הבאות:
הטבות כספיות
א .מענק חודשי  -המענק יינתן מידי חודש כתוספת למשכורת
הצבאית .גובה המענק הוא  100%שכר טוראי.
ב .תווי שי לחג  -חייל בודד יקבל פעמיים בשנה (בראש השנה
ובפסח) תווי שי לחג ,הניתנים למימוש בכ 50-רשתות שיווק.
מימון טיסה לביקור הורים  -האגודה למען החייל משתתפת
ג.
במימון טיסות של חיילים בודדים אשר הוריהם מתגוררים בחו"ל ,פעם אחת
במהלך השירות ,על-פי קריטריונים שנקבעו בצה"ל.
זכאות כספית לרכישת מזון  -צה"ל מסייע לחיילים אשר
ד.
מעלים בעיה כלכלית חריגה בזכאות למענקי מזון .הזכאי להטבה זו מקבל
תשלום חודשי קבוע עבור רכישת מוצרי מזון ברשתות ה"שופרסל" ברחבי
הארץ.
שכר דירה  -בקשה לשכר דירה תוגש עבורך ,אם הוכרת
ה.
כחייל בודד הזכאי לסיוע בשכר דירה מצה"ל (לא כל מי שהוכר כבודד זכאי
לשכר דירה) .לשם אישור הבקשה ,עליך להציג חוזה שכירות מקורי .אם
תאושר בקשתך לשכר דירה ,תהיה זכאי לה מיום גיוסך לצה"ל .בנוסף,
משתתף צה"ל בהוצאות אחזקת דירה (כמו מיסים ,מים וגז) ,וזאת אם הוכרת
לזכאות כזאת.

דמי כלכלה לטבעונים
מלש"ב המנהל אורח חיים טבעוני מטעמי אידיאולוגיה או בריאות ,רשאי להגיש בקשה על מנת
שצה"ל יכיר בו כטבעוני.
הינך רשאי להגיש בקשה זו בלשכת הגיוס במדור פרט .אם יוחלט על הכרה בך כטבעוני ,תהיה
זכאי לדמי כלכלה על מנת שתוכל להצטייד בפרטי מזון בהתאם.
אישורים נדרשים לצורך בחינת הבקשה:
.1

הצהרה מול עורך-דין בקצין העיר על כך שהינך מנהל אורח חיים טבעוני;

.2

הצהרה מול סגן-אלוף בלשכת הגיוס;

.3

אישור מרופא משפחה בקופת החולים שאליה אתה משתייך על כך שהינך טבעוני;

.4

טופס אישור מדיאטנית בקופת החולים שאליה אתה משתייך;

ההטבות אשר ניתן לבחון במהלך השירות הצבאי עבור חייל המציג בעיות כלכליות
א .קרן סיוע  -חייל הנתקל בבעיה כספית חמורה יוכל להסתייע בקרן הסיוע המופעלת על-
ידי הצבא בשיתוף האגודה למען החייל על ידי פנייה למשרד הת"ש .אפשרויות הסיוע הינן
בתחום המזון ,ציוד אישי בסיסי ,ביגוד ומוצרי חשמל הכרחיים.
ב.

זכאות כספית לרכישת מזון ? כמפורט בחוברת זו.

מענק פיקודי  -מענק זה יינתן כמענה לבעיה כלכלית דחופה של החייל או
ג.
של משפחתו.
ד.

הלוואה  -הלוואה תאושר בהתאם לצורך ,ולאחר שתיבחן הבעיה הכלכלית.

ה .חופשה מיוחדת  -חייל הנתקל בבעיה כספית חמורה ודחופה ,או בכל בעיה אישית או
חריגה ,זכאי לבקש חופשה מיוחדת לצורך עבודה ,וזאת לאחר שניצל את כל החופשות
הרגילות המגיעות לו (סך כל ימי החופשה המיוחדת לא יעלו על  30ימים בשנת שירות).
היתר עבודה פרטית  -חייל המעלה קשיים כלכליים יכול להגיש בקשה לקבלת היתר
ו.
עבודה פרטית לאחר שעות הפעילות ביחידה .קבלת אישור העבודה הפרטית מותנית
באישור מפקד יחידה בדרגת אלוף המשנה ,לאחר שנבחנו כלל האישורים וכן סוג העבודה
המבוקשת ותנאי השירות של החייל.
הלוואה מיידית  -חייל בעל ותק בשירות של שנה לפחות ,ויתרת שירות של חצי שנה
ז.
לפחות ,זכאי לקבל הלוואה באמצעות סגלי הת"ש לאחר מילוי טופס בלבד (ללא הצגת
אישורים) .סכום ההלוואה יהיה בגובה של עד  500ש"ח .ההחזרים ינוכו בתשלומים שווים
ממשכורת החייל בשנה שלאחריה.
ח .מענק "בזק"  -חייל המצהיר כי הוא סובל ממצוקה כלכלית ,יוכל להגיש בקשה לקבלת
המענק .המענק יכול להינתן עד פעמיים בשנה בסכום שלא יעלה על  150ש"ח בכל פעם.
לפרטים נוספים  -פנה לסגלי הת"ש ביחידה.
לסיכום
ככל שתקדים להציג בפני לשכת הגיוס בעיות משפחתיות ואישיות העשויות להשפיע על אופי
שירותך ,כך יתאפשר טיפול איכותי בבעיותיך טרם הגיוס ,מתן פיתרונות ושיבוץ לתפקידים
וליחידה בהתאם לזכאויותיך.
שיתוף הפעולה מצידך ,הן בהתייצבות לראיון במדור פרט והן בהבאת המסמכים הנדרשים,
הכרחי לסיום הטיפול טרם גיוסך לצה"ל.
חשוב לדעת! כלל ההחלטות והזכאויות שניתנות טרם הגיוס מועברות ליחידתך,
למפקדיך ולגורמי הטיפול השונים עם גיוסך לצה"ל.
שים לב :ייתכנו שינויים ועדכונים מעת לעת בהטבות שפורטו לעיל .יש להתעדכן אצל משרד
הת"ש עם גיוסך לצה"ל.
בברכה,
מדור ת"ש  -מיטב
מדור שילוב חרדים  -עתכ"א סדיר

- אגף כוח האדם-פרטים נוספים באתר צה"ל
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