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איגרת הממונה על תשלום הקצבאות בצה"ל בדבר תיקון חוק קצבאות המילואים
משפחה יקרה,
לאחרונה אושר בכנסת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם
(תיקון מס'  - 4תשלום מענק הוני לבני משפחותיהם של חיילי מילואים) ,התשע"ב -
 .2011תיקון זה בא להסדיר מענק הוני לבני משפחה של חללי מילואים שחוק
קצבאות המילואים אינו חל עליהם (כלומר ,שנספו לפני  1בינואר .)1999
ההסדר החדש קובע כי ישולם מענק הוני בסכום של  100,000שקלים חדשים לבן
משפחה זכאי של חייל מילואים שנספה בין הימים  14במאי  1948ועד  31בדצמבר
( 1998להלן – התקופה המזכה) וכן לבן משפחה של חייל מילואים שנפגע במהלך
התקופה המזכה אך נפטר לאחריה והוכר על ידי משרד הביטחון כחייל שנספה
במערכה.
בן משפחה זכאי למענק הינו בן/בת הזוג של חייל מילואים שנספה כאמור לעיל,
ובהיעדר בן/ת זוג (בין אם החלל היה רווק ובין אם נפטר בן הזוג) ישולם המענק
להורי הנספה.
יודגש ,כי תשלום המענק מותנה בהגשת בקשה לממונה על תשלום הקצבאות
בצה"ל לא יאוחר מתום שנתיים מהמועד שבו נכנס לתוקף התיקון לחוק (התיקון
לחוק עבר בתאריך  ,19/12/2011כ"ג בכסלו תשע"ב ,בקריאה שנייה ושלישית
בכנסת ויכנס לתוקף בקרוב ,עם פרסומו ברשומות) ,או שנתיים ממועד פטירתו של
חייל המילואים ,לפי המאוחר מביניהם.
על מנת לבחון את זכאותך למענק ,יש למלא את הטופס המצ"ב ,לצרף את
האישורים הנדרשים ,ולהעבירם למשרדנו בכתובת הבאה:
צה"ל – אגף כח האדם – מחלקת הפרט – ענף תכנון שכר וגמלאות ,דואר צבאי
 ,02146השלישות הראשית ,רח' בן גוריון  ,100רמת גן ,לידי פרויקטור קצבאות
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המילואים או באמצעות פקסים שמספרם  .03-6795365/4506בנוסף ניתן להעביר
את הטופס והאישורים הנ"ל באמצעות קצינת הנפגעים.
לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד קצבאות מילואים בטל' .03-6794500
משפחה יקרה ,מיום הגשת הבקשה כנדרש ,בקשה מלאה עם מסמכים תקנים ,נעשה
את כל המאמצים לשלם את המענק לזכאים במהירות האפשרית ,ובהתאם לפרק
הזמן הקבוע בחוק.
יצוין ,כי אין באמור במסמך זה כדי להוסיף או לגרוע מהוראות החוק ,ובכל מקרה
של סתירה בין האמור במסמך זה להוראות החוק ,יגברו הוראות החוק.

נאחל לכם בריאות וימים טובים,
בברכה,
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