
 

 

 

 

 

                              

 

  ועדות פרט בשגרהונוהל הטיפול ב

 ם"במסגרת הולת

 

 :רקע .1

עולה תמונה לפיה  ,א מילואים"שך לסוגיות פרט שעלו לבחינה בעתכבהמ .א

זוג עם ילדים לשרת שירות מילואים משני בני  יםמקרים המונע יתכנוי

  .(םובשגרה ובחיר) במקביל

גובשה מתכונת ההפעלה של ועדות , אמקה בנושלאחר תהליך למידה והע .ב

על מנת לתת מענה לאותן אוכלוסיות לצד טיפול  רוםיהפרט בשגרה ובח

 .המפקדים

 :מטרה .2

  שהחוק והפקודות  ,למשרתי מילואים ם"ולתהעדת פרט במסגרת מיסוד ו .א

 פתשירות מילואים חופ תקופת אינם נותנים להם מענה במקרים של

  .11ילדים עד גיל  להם אשרבני זוג  לשני 

 :האוכלוסיות שיכללו בוועדות פרט .3

 זה נשואיםומתוקף חוק המשרתים במערך המילואים מאותו מין בני זוג  .א

 מגדלים ילד משותף הרשום בתעודות הזהות של שניהם או ו לזה

 .אצל אחד מבני הזוג

 "ידועים בציבור"י המוסד לביטוח לאומי בסטאטוס "המוכרים עזוג בני  .ב

 זה לזה נשואים אינםאך  וחיי משפחה משק בית משותף מנהליםה

 .'א11מקצועה של האישה הוא במסגרת מקצועות ו

 

 

 

 5102 מאי



 

 

 

 

 כי תהליך ההכרה יתבצע באופן ישיר בין החייל לבין  דגשיו (1

 להכרה    כאשר שיקול הדעת הבלעדי , ביטוח הלאומימוסד לה

  .ביטוח לאומימוסד להינו של ה

 ההחלטות או בתהליך קבלת/ההכרה ול אינו מעורב בתהליך "צה (2

 11113 :סימוכין)מחלקת הפרט בנושא  ניותיויש לפעול על פי מד

  .(2111בפברואר  11מתאריך 

שמקצועה של האישה הוא במסגרת  11ילדים עד גיל להורית -אם חד. ג

 . 'א11מקצועות 

 ם רופאים  "ולת) 3-1 בסעיפיםשאחד מן התנאים את המקיימים רופאים . ד

 (.ר"י מקרפ"חרג ומבוצע עמו

 :עקרונות. 1

 .הישיר המענה לצרכי החייל יבחן ראשית על ידי מפקדו .א

דת הפרט תדון במקרים שבהם שני בני הזוג מזומנים לשירות מילואים וע .ב

 .באותה תקופה או בתקופות החופפות זו לזו

 .בלבד 11הוועדה תדון בבקשות של בני זוג שיש להם ילדים עד גיל  .ג

 ייחס בשיקוליה אל היכולת לאפשר רציפות בטיפול בילדים הוועדה תת .ד

 .על ידי אחד מבני הזוג בתקופת הזימון לשירות המילואים בלבד

או להשאירו על פי  ותולקצר א, סמכות ועדת הפרט לבטל את הזימוןב .ה

י מפקדו של "או כפי שסוכם ע התאריכים כפי שמופיע בצו המילואים

 .11החייל במסגרת טופס 

 .בלבד ומעלה םימי 1פ שמשכו "הפרט יוגשו בגין שמבקשות  .ו

 .א מילואים"עתכ' י ר"י וועדות פרט יאושרו ע"מקרים חריגים לבחינה ע .ז

 :שיטהה. 1

בין " ההתנגשות"בקשות הפרט ידונו לאחר שיוצג ניסיון לפתור את  .א

כמקובל  11פ של החיילים עם מפקדיהם באמצעות טופס "הזימונים לשמ

 .בבקשות פרט לשחרור משרות מילואים ביחס לכלל האוכלוסיות

 ימים לפני מועד תחילת 31יש להגיש עד לוועדות פרט את הבקשות  .ב

 .פ"השמ

 

 



 

 

 

 

בצירוף המסמכים  רכז השירות לחיילי המילואיםלמהבקשות יוגשו  .ג

 (:ם"ולת :להלן) הבאים

 .ושי והצרכיםהמפרט את הקמכתב  (1

יש , ז לא מצוין כי בני הזוג נשואים"במידה ובת. ספח+  ז"צילום ת (2

מהמוסד לביטוח לאומי על הכרה בבני הזוג להעביר אישור רשמי 

 .לנוהל זה' א הצהרה כמופיע בנספח' בנוסף לט "ידועים בציבור"כ

דחית /קיצור/בקשה לשחרור בוצע תהליךעם קבלת הבקשה יש לוודא כי  .ד

ולא במידה . יהם של שני בני הזוגמול מפקד "(11טופס : "להלן)פ "שמ

לאחר . יש להשלים תהליך זהיש למסור לחייל כי , תהליך זה בוצע

 יום 21-וזאת לא יאוחר מ השלמת התהליך יוכל לפנות שוב לוועדת הפרט

  .ממועד הזימון

ני מועד יום לפ 11-21 -כר ערעורים וביטחוני "י יו"הדיון בבקשה יתבצע ע .ה

 .פ"תחילת השמ

ימים תעלה לבחינה בפני מפקד מרכז  11בקשה שתוגש באיחור של עד  .ו

, ימים 11 -בקשה שתוגש באיחור הגדול מ. לי המילואיםיהשירות לחי

 . א מילואים"עתכ' תעלה לבחינה בפני ר

 . אפשרות לערער על החלטת הוועדהקיימת ה ולחייל ליחיד .ז

 .ם"עתכ' בראשות ר ימים ממועד הדיון בבקשה ויידון 7עד וגש הערעור י .ח

מכתב למשרד הקישור המורה לו לפעול בהתאם  ץעם קבלת ההחלטה יופ .ט

 .בהתאם ולעדכן את החייל בתשובה להחלטת הועדה

 

 

 

 ,בברכה

 

 ן"רס                          , יסמין הרפז קריב

 מפקדת מרכז השירות לחיילי המילואים

 

 

 



 

 

תארי יחידהדרגהא ממשפחה  שם 

 

 

 

 הצהרת חייל שהוכר  כידוע בציבור -'נספח א

 

 :פרטי  החייל .1

 

י המוסד לביטוח לאומי                "מ מצהיר בזאת כי הוכרתי  כידוע בציבור ע"אני הח .2

 .מצרף בזאת את אישור ההכרהומתאריך 

 

ההכרה בסיס -על – בציבור ידועכרה במעמד של השתי לבקמצהיר כי ידוע לי כי  אני .3

ידוע לי כי הכרה זו לא .  היא לצורכי ההטבות בלבד –שניתנה לי מביטוח לאומי 

לצורך זכאויות שונות לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל , בין היתר, תשמש

-ט"התשי, (תגמולים ושיקום)הנכים חוק , 1811-ה"התשמ, [נוסח משולב( ]גימלאות)

, (תגמולים ושיקום)וק משפחות חיילים שנספו במערכה ח, [נוסח משולב] 1818

 .ל או משרד הביטחון"ידי צה-וזכאויות אחרות המשולמות על  1811-י"התש

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך                                                           חתימת החייל 

 


