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המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל ,ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי
ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת .המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות ,ובהיבטים שונים
הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור .במסגרת זו ,מפעיל
המרכז את מיזם "המוניטור" ,הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת
והנגשתם לציבור.
"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה,
אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות .מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת
הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.

עריכה גרפית :מיכל סמו קובץ ,המשרד לעיצוב גרפי ,אוניברסיטת תל אביב
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קצרצר מנהלות
דו"ח המעקב הנוכחי עוסק ביישום החלטת ממשלה  1 4097שהתקבלה בשנת  .2018החלטה זו מאשרת את החלטות
ועדת השרים לעניין מערך המילואים שהתכנסה ב־ 23ליוני .2018
מהדו"ח עולה כי החלטת הממשלה יושמה ברובה :מתוך  8סעיפים לביצוע 6 ,יושמו באופן מלא ( ,)75%סעיף אחד
( )12.5%יושם באופן חלקי וסעיף אחד נוסף ( )12.5%לא יושם כלל.
מניתוח יישום החלטה זו ,בצירוף החלטה  1447מ־ 2016והחלטה  2607מ־ 2017העוסקות כולן במתן הטבות למשרתי
מילואים ,ניתן להצביע על מגמה של יישום עקבי ובהיקפים עולים ,מהחלטה להחלטה.
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מניתוח ממצאי כלל ההחלטות העוסקות במתן הטבות לחיילי מילואים עולה כי השימוש "במאפשרי היישום" הבאים
הביא לתוצאות יישום גבוהות:
מנגנון יישום בשטח :הקמתו של צוות מנכלי"ם האמון על יישום ותיאום המדיניות למתן הטבות למשרתי
המילואים ,מהווה הקמה של מנגנון יישום בשטח כבר במעמד קבלת ההחלטה ומביא לסיכויי יישום
גבוהים יותר.
גורם מתכלל :החלטת הממשלה  1447ממנה את מנכ"ל משרד הביטחון והחלטת ממשלה  2607מתקנת זאת
ומאפשרת את הצבת סגן מנכ"ל משרד הביטחון כיושב ראש לוועדת המנכל"ים האמונה על יישום מדיניות
ההטבות למשרתי המילואים .הצבעה על גורם אחד כמתכלל ספציפי עליו מוטלת האחריות ליישום מדיניות
כלשהי הינו מאפשר חשוב המביא לעליה ביישום המדיניות המדוברת.
מנגנון דיווח /בקרה :החלטת הממשלה  1447ממנה את ועדת השרים לעניין מערך המילואים כמנגנון דיווח
אליו נדרשת ועדת המנכ"לים (מנגנון היישום) לדווח באופן קבוע על התקדמות יישום המדיניות .בנוסף
לכך ,הקדשת יום שנתי בכנסת בו משקפת הממשלה לציבור הרחב את התקדמותה מהווה מעין מנגנון
דיווח נוסף לציבור עצמו .שני מנגנוני דיווח אלו מביאים לתוצאות יישום גבוהות יותר של כלל החלטות
הממשלה העוסקות במתן הטבות למשרתי מילואים.

.1

החלטת ממשלה  .05.08.2018 ,4097ממשלה " .34הטבות לחיילי מילואים".
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טבלה מסכמת
סעיף מה הוחלט?
1א התאמות נוספות לסטודנטים שגויסו
לשירות מילואים במצב חירום או במצבים
מיוחדים

מה קורה עם זה?
התיקון לכללי זכויות הסטודנט ,הכולל את
הנושאים הקבועים בהחלטה אושר ופורסם
ב־ 29ביולי 2018

סטטוס

יושם

יושם
1ב

הקלות לסטודנטים אשר בן או בת הזוג
שלהם נקרא לשרת שירות מילואים

התיקון לכללי זכויות הסטודנט ,הכולל את
הנושאים הקבועים בהחלטה אושר ופורסם
ב־ 29ביולי 2018
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הכרה בקורס מפקד לצורך מתן גמול
השתלמות

3א

עידוד וקידום עסקים שבבעלות משרתי
מילואים

הממשלה אישרה את החלטת שר החינוך
להכיר בקורס מפקדי גדוד/פלוגה כקורס
הכשרה עבור זכאות לגמול השתלמות
למפקדי מילואים העובדים בשירות
הציבורי
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יישמה
את החלטת הממשלה במסגרת "שירותי
מעוף" במסגרתה ניתן ייעוץ עסקי והדרכה
למשרתי מילואים בעלות מוזלת

3ב

הקמת מאיץ טכנולוגי ייעודי למשרתי
מילואים

3ג

הענקת עדיפות לבעלי עסקים שיעסיקו
משרתי מילואים

3ד

מתן העדפה למשרתי מילואים בתוכנית
"הטובים לתעשייה"

4

כניסה חינם למוזיאונים של משרד הביטחון מבדיקה למול מוזיאונים בפועל עולה כי
הכניסה חינם ניתנת רק למשרת המילואים
עבור משרתי מילואים ובני משפחותיהם
עצמו
מקרבה ראשונה

יושם חלקית

יושם

יושם

לא יושם
יושם חלקית

יושם

יושם
לא יושם
יושם חלקית

יושם

יושם
לא יושם

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
בשיתוף עמותת  8200הקימו תוכנית האצה
לסטארטאפים ומיזמים טכנולוגים  ,היזמים
מלווים ע"י מנטורים מקצועיים מתעשיית
הייטק בישראל
בקול קורא של הרשות להשקעות
ולפיתוחה התעשייה והכלכלה פורסם כי
מעסיקים שיעסיקו משרתי מילואים יקבלו
תוספת דירוג במסגרת התוכנית להעסקת
עובדים בעלי שכר גבוה בפריפריה
התוכנית "הטובים לתעשייה" לא נפתחה
בשנת 2019

יושם חלקית

יושם

יושם
לא יושם
יושם חלקית
יושם
יושם

יושם
יושם יושם
לא
חלקית
יושם חלקית
לא יושם

לא יושם
יושם
לא
יושם

יושם חלקית

יושם חלקית

4

לא יושם

דו"ח מעקב הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם — אישור החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים

רקע
מילואים בישראל
חובת הגיוס לצה״ל מוסדרת בישראל תחת חוק שירות הביטחון [נוסח משולב] ,התשמ״ו .1986-חוק זה קובע כי חובת
השירות הסדיר חלה על כל אזרח במדינת ישראל ,לפי מדיניות הגיוס של צה״ל .נוסף על כך ,מונהג בישראל שירות
מילואים ,המעוגן בחוק שירות המילואים ,התשס״ח .2008-על פיו ,מורכב מערך המילואים מיוצאי צבא שנמצאו כשירים,
אלא אם קיבלו פטור משירות ביטחון .חוק זה מגדיר את משך שירות המילואים ואת האפשרות להתנדב למילואים.
החוק אינו מגדיר במפורש הטבות הניתנות מטעם המדינה לחיילי מילואים פעילים ,אך מציין כי ״באפשרותם של גופים
2
ציבוריים לקבוע הוראות שיש בהן כדי לתגמל חיילי מילואים או להביע הוקרה כלפיהם".
בשנת  2004קבעה הממשלה כי בכל שנה יחול יום הוקרה למערך המילואים בתאריך בו חל ל"ג בעומר .יום זה מצוין
בטקס הנערך בכנסת ,ובטקסים נוספים ברחבי הארץ .בנוסף ניתנות ביום זה הטבות והנחות שונות לחיילי המילואים
בשורה של מקומות בילוי ונופש .סביב מועד זה נוהגות הכנסת והממשלה לבחון את המדיניות כלפי מערך המילואים
ולגבש מדיניות חדשה במידת הצורך.
חיילי המילואים נקראים לשירות הן בחירום והן במסגרת ביטחון שוטף והם אלו המהווים את מירב סדרי הכוחות של
צה"ל .על כן ,למערך המילואים חשיבות רבה לביטחון המדינה .ממשלות ישראל לדורותיהן קבעו בחקיקה תגמול,
הוקרה והגנה מפני פיטורין למשרתים במילואים 3,הנחות לחיילי מילואים ברכישת קרקע למגורים; הנחות בתשלומי
אגרות כדוגמת רישוי רכב וחידוש רישיון נהיגה ,טייס ושייט; הנחות באגרת הוצאת וחידוש דרכונים; הטבות בשירות
המדינה כגון :יום חופשה נוסף לעובד מדינה המשרת במילואים ,עדיפות בקידום ,ואישור היעדרות לבני זוג של אנשי
4
מילואים; הנחות בתרבות ובפנאי כגון ,הנחות באתרי רשות הטבע והגנים וכניסה חינם למוזיאונים של משרד הביטחון.

הטבות לחיילי מילואים
5

עוד בטרם פורסם חוק שירות המילואים ,בינואר  , 2008התקבלה החלטת הממשלה " — 2896הטבות לחיילי המילואים"
(תחת ממשלת אולמרט ,הממשלה ה־ )31שהגדירה לראשונה מיהו חייל מילואים פעיל וקבעה הטבות הניתנות למשרתי
מילואים העונים להגדרה זו .בשנת  6 2012התקבלה החלטה מספר  4712אשר הרחיבה את הגדרת חייל המילואים הפעיל
וקבעה הטבות נוספות.
במאי  ,2016התקבלה החלטה נוספת —  — 1447שעסקה בהרחבת ההטבות הניתנות לאנשי המילואים וכן שינתה את
הגדרת חייל המילואים הפעיל כפי שנקבעה בשתי ההחלטות שקדמו לה 7.שינוי הגדרת חייל המילואים הרחיבה למעשה

.2
.3

[ ]1ענבר ,ע .מרכז המחקר והמידע של הכנסת" ,הטבות ממשלתיות בדיור ליוצאי צבא ולמשרתי מילואים".10.4.2016 ,
אתר הכנסת ,הודעות הכנסת" ,אושר בטרומית :זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג",23.11.2016 ,
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press321116c.aspx

.4
.5

אתר "כל זכות" ,הטבות לחיילי מילואים ,אתר כל זכות
החלטת ממשלה  ,6.1.2008 ,2896ממשלה " ,31הטבות לחיילי מילואים",
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2008_des2896 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des2896.aspx

.6

החלטת ממשלה  ,3.6.2012 ,4712ממשלה " ,32שינוי הגדרת "חייל מילואים פעיל"",
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des4712

.7

הגדרה זו הרחיבה את ההגדרה הראשונית שנקבעה בהחלטה  ,2896לפיה חייל מילואים ששירת  10ימי מילואים בשנה קלנדרית אחת
יהיה זכאי להטבות המגיעות לחייל מילואים פעיל .כיום ,חייל מילואים פעיל הוא מי ששירת  20ימי מילואים לפחות בתקופה של 3
שנים רצופות ,או חייל שטרם חלפו  3שנים ממועד שחרורו ,אך שירת  14ימי מילואים לפחות בתקופה של שנתיים .נוסף על כך ,הגדירה
החלטה זו לראשונה כי ימי מילואים שבוצעו בנסיבות חירום או בנסיבות מיוחדות (צווי  8או צווי  )9יוכרו גם הם לצורך הגדרת חייל
מילואים פעיל ,וכן נקבעה לראשונה הגדרת "מפקד מילואים פעיל" ,המזכה חיילי מילואים המשרתים בתפקידים פיקודיים בהטבות
נוספות שייקבעו מעת לעת בחקיקה ובהחלטות ממשלה.
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את מספר חיילי המילואים הזכאים להטבות 8.החלטה זו יושמה באופן חלקי ופורסם עליה דו"ח מוניטור מקיף מטעם
המרכז להעצמת האזרח 9.מרכיבי ההחלטה שיושמו באופן מלא הם הגדלת מלגת הפר"ח לחיילי מילואים פעילים ,הארכת
תקופת הסיוע מהקרן לקליטת החייל המשוחרר ,בחינה של פטור מתשלום אגרות ותשלומים אחרים שבאחריות משרד
המשפטים והקמת ועדת המנכ"לים לטיפול בחיילי מילואים.
בדצמבר  2016התכנסה לראשונה ועדת המנכ"לים ,כפי שנקבע בהחלטה  .1447לאחר התכנסות הוועדה הוחלט על
כינוס ועדת השרים לענייני מילואים בפברואר  .2017ועדת השרים החליטה על סל הטבות משמעותיות לחיילי מילואים,
בהתבסס על מסקנותיה של וועדת המנכ״לים .החלטה זו עברה כהחלטת ממשלה באפריל  2017ומספרה  2607והיא
חוזרת על הסעיפים שלא יושמו מתוך החלטה ( 1447כגון הקלות מטעם המל״ג ,והנחה בארנונה) ,וכן מוסיפה הטבות
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והקלות נוספות.
דו"ח המעקב הנוכחי עוסק ביישום החלטת ממשלה  11 4097שהתקבלה באוגוסט  .2018החלטה זו מאשרת את החלטות
ועדת השרים לעניין מערך המילואים שהתכנסה ב־ 23ביוני  .2018בהחלטה הנוכחית אושרו בשנית החלטות שהתקבלו
בהחלטת הממשלה הקודמת (החלטה מס'  )2607ולא יושמו עד כה ,כגון :הכרה בקורס להכשרת מפקדים לצורך קבלת
גמול השתלמות .בהחלטה אושרו גם תמיכות נוספות לאנשי המילואים ואחד הסעיפים הבולטים בה הוא קידום מיזמים
של משרתי המילואים בתחום ההייטק על ידי משרד הכלכלה.

.8
.9

זכאות להטבות המגיעות לחייל מילואים פעיל היא לתקופה של  3שנים .בתחום המשכנתאות ,זכויות במקרקעין ותפקידים בשירות
המדינה ,חלות הזכאויות על מי שענה על הגדרת חייל מילואים פעיל במשך  6שנים מצטברות לפחות.
המרכז להעצמת האזרח ,דו"ח מוניטור ,יישום החלטת ממשלה  1447למתן הטבות לחיילי מילואים ,אוגוסט ,2017
http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/monitorreport/ReserveSoldiers-1.pdf

 .10גפן ,אוריה ,המרכז להעצמת האזרח ,דו"ח מוניטור .ישום החלטת ממשלה  — 2607הטבות למשרתים בשירות מילואים ,אפריל ,2018
https://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/ReserveSoldiersBenefits.pdf

 .11החלטת ממשלה  .05.08.2018 ,4097ממשלה " .34הטבות לחיילי מילואים".
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מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם
1א .בחינת התאמות בלימודים לסטודנטים שגויסו לשירות מילואים במצב חירום או במצבים
מיוחדים
החלטת הממשלה אישרה את החלטת שר החינוך לקבוע התאמות מיוחדות לסטודנטים שגויסו במצבי חירום,
בנוסף על ההטבות וההקלות הקיימות מטעם המל"ג.
סטטוס :יושם.
12

התיקון לכללי זכויות הסטודנט ,הכולל את הנושאים הקבועים בהחלטה אושר ופורסם ב־ 29ביולי .2018

1ב .התאמות לסטודנטים שהם בני זוג של משרתי מילואים והורים לילדים בזמן שירות מילואים
פעיל של בן/בת הזוג
החלטת הממשלה אישרה את החלטת שר החינוך לקבוע התאמות מיוחדות לסטודנטים שבן זוגן או בת זוגם הם
משרתי מילואים על פי חוק והם הורים לילדים עד גיל .13
סטטוס :יושם.
שר החינוך פנה למל"ג והנושא קודם בוועדת מדיניות .ב־ 28בדצמבר  ,2017הוועדה החליטה לייצר התאמות עבור
בני/בנות זוג של משרתי מילואים 13.התיקון לכללי זכויות הסטודנט עבר אישור בוועדת המשנה לענייני מדיניות
14
של המל"ג ופורסם לציבור ב־ 29ביולי .2018

.2

הכרה בקורס הכשרה של חייל מילואים לשמש מפקד פלוגה/גדוד במערך המילואים כהשתלמות
מוכרת לצורך מתן גמול השתלמות
החלטת הממשלה אישרה את החלטת שר החינוך כי קורס הכשרה של חייל מילואים לשמש מפקד פלוגה /גדוד
ייחשב כקורס המזכה בשעות לחישוב זכאות לגמול השתלמות.
סטטוס :יושם.
סעיף זה נועד עבור אוכלוסיית מפקדי המילואים המשרתים בשירות הציבורי .הוחלט כי קורס מג"דים  /מ"פים
למשרתי המילואים יזכה את המשתתפים בגמול השתלמות .קמ"פ (קורס מפקדי פלוגות) יזכה ב־ 448ש"ח וקמ"ג
15
(קורס מפקדי גדודים) יזכה ב־ .₪ 342הקורסים יוכרו רטרואקטיבית החל מ־.01.01.2013

3א .להנחות את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לפעול לעידוד קידום
ופיתוח עסקים בבעלות משרתי מילואים
החלטת הממשלה קבעה שעל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לפעול למציאת דרכים לקידום
עסקים בבעלות משרת מילואים פעיל בשנים .2018-2019
סטטוס :יושם

 .12כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) (תיקון) ,התשע"ח ,2018-קובץ התקנות .29.7.2018 ,8049
לקישור באתר נבו.
 .13ט.ח ,תמר" .קיצור שירות" ,ידיעות אחרונותhttps://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5063541,00.html .29.12.17 ,
 .14ראו הערת שוליים  12לעיל.
 .15עבר־הדני,מיכל ,מערכת אתר צהל,במחנה .01.05.2018,קישור לאתר במחנה
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הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה יישמה את החלטת ההמשלה במסגרת "שירותי מעוף" ,תוכנית
המיועדת לקידום יזמות ועסקים .במסגרת התוכנית נקבעו הנחות מיוחדות למשרתי מילואים וניתן ייעוץ והדרכה
16
לעצמאים ובעלי עסקים בעלות מופחתת.

3ב .הקמת מאיץ עסקי טכנולוגי ייעודי למשרתי מילואים פעילים
החלטת הממשלה קבעה כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תקים מאיץ ייעודי למשרתי מילואים פעילים.
בנוסף ,הוחלט להקים צוות משותף של משרד הביטחון ומשרד הכלכלה לקביעת אופן יישום סעיף זה.
סטטוס :יושם
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ,בשיתוף משרד הביטחון ,הקימו תוכנית האצה
לסטרטאפים ומיזמים טכנולוגיים המיועדת למשרתי מילואים פעילים .התכנית ששמה  The LIFTואורכה כחצי
שנה ,נמצאת תחת ניהול מקצועי של עמותת  ,8200ומאפשרת ליזמים הנמצאים בשלבים שונים של הקמת מיזם
טכנולוגי לקדם את המיזמים שלהם 17.המעטפת המקצועית תינתן על ידי מנטורים מתעשיית ההייטק הישראלית
שילוו את משרתי המילואים בהקמת המיזמים ,באיתור לקוחות פוטנציאלים ,ביצירת שיתופי פעולה ובגיוס השקעה
18
ראשונית .בשנת  2019התקיימו  3אירועי חשיפה למיזם ,אותרו  200מועמדים פוטנציאלים ונבחרו  20מיזמים.

3ג .הענקת עדיפות במסלול קליטת עובדים בעלי שכר גבוה למעסיקים שיעסיקו משרתי מילואים
החלטת הממשלה קבעה להנחות את הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה,
להעניק עדיפות בשנים  2019–2018לבעלי עסקים שיעסיקו משרתי מילואים פעילים .ההטבה היא במסגרת הטיפול
בבקשות לסיוע של מעסיקים במסגרת המסלול לקליטת עובדים נוספים בעלי שכר גבוה.
סטטוס :יושם
באתר הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,פורסם כי מעסיקים שיתחייבו להעסיק משרתי מילואים
בעלי תעודת משרת מילואים פעיל ,יזכו בניקוד נוסף בדירוג בקשת מעסיקים להשתתף בתוכנית לקליטת עובדים
בעלי שכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים .המסלול מסייע למעסיקים המעוניינים להקים או להרחיב את
19
העסק באזור עדיפות לאומית .סכום הסיוע הממוצע עבור כל עובד הינו  25%מעלות השכר ל־ 4שנים.

3ד .לבחון מתן העדפות למשרתי מילואים במסגרת התוכנית "הטובים לתעשייה"
להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה לבחון עדיפות בשנת  2019למשרתי מילואים פעילים במסגרת התוכנית
"הטובים לתעשייה" בכפוף להפעלתה של התוכנית.
סטטוס :לא יושם.
התכנית "הטובים לתעשייה" היא חלק ממדיניות של השמת בוגרי תארים שיש בהם מחסור בתעשייה ושיבוצם
באזורי עדיפות לאומית .התכנית מסייעת באמצעות מענקים לממן לימודי הנדסה ועיצוב לסטודנטים .כמו כן,
20
התכנית תומכת במפעלים בפריפריה שבוחרים להעסיק את בוגרי התכנית .התכנית פעלה החל משנת .2014
.16
.17
.18
.19
.20
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אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,הטבה למשרתי מילואים פעילים בענף ,אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים
אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,הטבה למשרתי מילואים פעילים בענף ,אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים
מתוך תגובת משרד הכלכלה — הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומינהל תעשייה לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך  21בינואר
.2020
אתר משרד הכלכלה והתעשיה  ,הרשות להשקעות ולפיתוח התעשיה והכלכלה" ,נפתח מקצה תחרותי נוסף בהיקף מיליוני שקלים
לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה" .אתר משרד הכלכלה והתעשיה
תכנית הטובים לתעשייה — הטובים לתעשייה — אתר משרד הכלכלה והתעשייה

דו"ח מעקב הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם — אישור החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים

על פי מכתב תשובה של משרד הכלכלה לפנייה של המרכז להעצמת האזרח ,התוכנית "הטובים לתעשייה" לא
21
הופעלה בשנת  2019ולכן לא הייתה האפשרות לתת עדיפות למשרתי מילואים

.4

כניסה חינם למוזיאונים של משרד הביטחון
אישור החלטת משרד הביטחון לאפשר כניסה חופשית למשרתי מילואים פעילים ובני משפחותיהם למוזיאונים
של משרד הביטחון.
סטטוס :יושם חלקית.
באתר צה"ל פורסם כי הכניסה למוזיאונים של משרד הביטחון למשרתי מילואים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה
היא ללא תשלום 22.עם זאת ,בבדיקה שערכנו באתרים של המוזיאונים עצמם לא מוזכרת כלל אפשרות למתן
הנחה לבני משפחה .כמו כן ,בבדיקה מדגמית שערכנו עם מוזיאון חיל הים ומוזיאון לטרון אושר לנו כי רק משרת
23
מילואים יכול להיכנס ללא תשלום וההטבה אינה כוללת את בני המשפחות.

 .21מתוך תגובת משרד הכלכלה — הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומינהל תעשייה לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך  21בינואר
.2020
 .22עבר־הדני ,מיכל ,מערכת אתר צה"ל ,במחנה .אתר במחנה
 .23מוזיאון ההעפלה וחיל הים חיפה ואתר מוזיאון לטרון נבדקו 10.04.20
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דיון ומסקנות
דו"ח המעקב הנוכחי עוסק ביישום החלטת ממשלה  24 4097שהתקבלה בשנת  .2018החלטה זו מאשרת את החלטות
ועדת השרים לעניין מערך המילואים שהתכנסה ב־ 23ביוני  .2018ההחלטה מבוצעת ברובה :מתוך  8סעיפים לביצוע,
 6יושמו באופן מלא ( ,)75%סעיף אחד יושם באופן חלקי וסעיף אחד נוסף לא בוצע בכלל ( 12.5%כל אחד).

יושם
חלקית
12.5%

לא
יושם
12.5%

יושם
75%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

זהו הדוח השלישי שמוציא המרכז להעצמת האזרח העוסק בהחלטה השלישית ברציפות בנושא הטבות לחיילי המילואים.
הדו"ח מראה יישום גבוה של סעיפי ההחלטות ובנוסף לכך כל החלטה משלימה את קודמתה ,כך שאם נושא התחיל
להיות בדיון בהחלטה אחת ,מסקנות הדיון יתקבלו כהחלטות בהחלטה הבאה .לחילופין ,אם נושא לא יושם בהחלטה
אחת ,במרבית המקרים הוא ייושם בהחלטה שאחריה.
להלן סיכום יישום סעיפי שלוש ההחלטות בנוגע להטבות חיילי מילואים:
)2016( 1447
הקמת ועדת מנכ״לים
לטיפול בחיילי מילואים
הארכת תקופת הסיוע
מהקרן לקליטת החייל
המשוחרר מחמש לעשר
שנים
הנחה בארנונה בגובה 5%
לחייל מילואים פעיל

סטטוס
יישום נכון
ל־7.17

)2017( 2607

יושם
יושם

יושם
יושם חלקית
חלקית
יושםיושם

יושם

יושם

חלקית
יושם יושם
לא
לא יושם
יושם
לא

הנחה בארנונה לחייל
מילואים פעיל

בחינת התאמות בלימודים
בחינת התאמות נוספות
לסטודנטים שגויסו לשירות
לסטודנטים שגויסו לשירות
מילואים במצב חירום או יושם
חלקית מילואים במצב חירום או
לאיושם
יושם
במצבים מיוחדים
חלקית במצבים מיוחדים
הגדלת מלגת הפר״ח
לחיילי מילואים פעילים

סטטוס
יישום נכון
ל־5.18

)2018( 4097

סטטוס
יישום נכון
ל־5.20

יושם

יושם
לאיושם

ממשלה " .34הטבות לחיילי מילואים".
 .24החלטת ממשלה ,4097
.05.08.2018חלקית
יושם
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לא יושם

יושם
יושם

חלקית
יושםיושם

יושם

התאמות נוספות
לסטודנטים שגויסו לשירות
מילואים במצב חירום או
במצבים מיוחדים

יושם
יושם

חלקית
יושם יושם
לא

יושם חלקית

לא יושם

לא יושם
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)2016( 1447
בחינת פטור מתשלום
אגרות ותשלומים ,באחריות
משרד המשפטים :רישום
משכנתא בגין דירה
ראשונה ,פטור מתשלום
אגרות לפי תקנות רואי
החשבון ,פטור מאגרות
סיוע משפטי ,פטור מאגרות
הסנגוריה הציבורית

סטטוס
יישום נכון
ל־7.17

יושם
יושם

יושם חלקית

לא יושם

)2017( 2607
פטור מתשלום אגרות
ותשלומים בתחום אחריות
משרד המשפטים :רישום
משכנתא בגין דירה
ראשונה ,פטור מתשלום
אגרות לפי תקנות רואי
החשבון ,פטור מאגרות
סיוע משפטי ,פטור מאגרות
הסנגוריה הציבורית
תשלום תגמול מילואים
למפקדים בגובה חצי נקודת
זיכוי ממס
הגדלת תגמולי מילואים
לחיילים עצמאיים

סטטוס
יישום נכון
ל־5.18

)2018( 4097

יושם
יושם

יושם חלקית

יושם
יושם
לא יושם
יושם
חלקית
יושם
יושם

הרחבת סיוע משפטי הניתן
לחיילי מילואים הנמצאים
בהליכי פיטורין בשל
חלקית
יושםיושם
יושם
לא יושם
שירותם
התאמות לסטודנטים שהם
הקלות לסטודנטים אשר
בני זוג של משרתי מילואים
יושםיושם
חלקית בן או בת הזוג שלהם נקרא
והורים לילדים בזמן שירות
לא יושם
יושם
לשרת שירות מילואים
מילואים פעיל של בן/בת
יושם
הזוג
התקנת כללי זכויות
יושם חלקית
לא יושם
לסטודנטים
הסטודנט
יושם חלקית
הלומדים במוסדות להשכלה
טכנולוגית עקב שירות
מילואים (מכללות של
לא יושם
לא יושם
להכשרה
המכון הממשלתי
לא יושם
בטכנולוגיה ובמדע במשרד
העבודה והרווחה)
בחינת מתן ניקוד במכרזים
על תרומה לקהילה ולחברה
של משרתי מילואים
יושם
יושם
בשירות המדינה

הכרה בניסיון פיקודי
במערך המילואים כניסיון
ניהולי בשירות המדינה

סטטוס
יישום נכון
ל־5.20

יושם
יושם

יושם חלקית

לא יושם

חלקית
יושםיושם

יושם
בספט' 18
(הודעת
יושם
נציב
חלקית
יושם
לא יושם
עח)21/

הרחבת תחולת חוק הארכת
מועדים ביחס לרשויות
חלקית
יושם
יושם
לאיושם
ציבוריות
חלקית

לא יושם
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המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

)2016( 1447

סטטוס
יישום נכון
ל־7.17

)2017( 2607
מועד מבחן מיוחד לחיילי
מילואים שנקראו לשירות
פתע [תקנות שמאי
מקרקעין ,תקנות רואי
חשבון ,תקנות לשכת עורכי
הדין ,תקנות המתווכים
במקרקעין ,תקנות
הפטנטים ,תקנות חוקרים
פרטיים]

סטטוס
יישום נכון
ל־5.18

)2018( 4097

יושם
יושם

יושם חלקית

הכרה בקורס מפקד לצורך
מתן גמול השתלמות
לא יושם

עידוד וקידום עסקים
שבבעלות משרתי מילואים
הקמת מאיץ טכנולוגי
ייעודי למשרתי מילואים
הענקת עדיפות לבעלי
עסקים שיעסיקו משרתי
מילואים

אחוז יישום החלטה:

75%

אחוז יישום החלטה:

סטטוס
יישום נכון
ל־5.20

87.5%

יושם

יושם
יושם
חלקית
יושם
יושם
יושם
יושם
חלקית
יושם
יושם
לא יושם
יושם חלקית
יושם
חלקית
יושם
יושם
לא יושם

מתן העדפה למשרתי
"הטובים
מילואים בתוכנית
יושם
יושם
לא
לתעשייה"
חלקית
יושם יושם
לא
לא יושם
כניסה חינם למוזיאונים
של משרד הביטחון עבור
משרתי מילואים ובני
יושם חלקית
לאיושם
יושם
משפחותיהם מקרבה
חלקית
ראשונה
81%
אחוז יישום החלטה:
לא יושם
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דו"ח מעקב הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם — אישור החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים

ניתן לראות כי קיים תהליך עבודה סדור ועקבי של בחינת מדיניות ,קבלת החלטות ויישומן בתחום של הטבות למשרתי
המילואים .ייתכן וניתן לזקוף את היישום הגבוה לכך שבכל שנה בל"ג בעומר מתקיים יום הוקרה למערך המילואים
בכנסת ,בו בוחנות הממשלה והכנסת את מדיניות ההטבות למשרתי המילואים ומדווחות לציבור על ההתקדמות מהשנה
הקודמת ועל המשך הצעדים למתן הטבות .מניתוח הנתונים האלו עולה כי השימוש ב"מאפשרים" הבאים הם שמביאים
ליישום גבוה ואף הולך ועולה עם השנים של החלטות הממשלה הנוגעות להטבות למשרתי מילואים:
מנגנון יישום בשטח :הקמתו של צוות מנכלי"ם האמון על יישום ותיאום המדיניות למתן הטבות למשרתי
המילואים ,מהווה הקמה של מנגנון יישום בשטח כבר במעמד קבלת ההחלטה ומביא לסיכויי יישום
גבוהים יותר.
גורם מתכלל :החלטת הממשלה  1447ממנה את מנכ"ל משרד הביטחון והחלטת ממשלה  2607מתקנת
זאת ומאפשרת את הצבת סגן מנכ"ל משרד הביטחון כיושב ראש לוועדת המנכל"ים האמונה על על יישום
מדיניות ההטבות למשרתי המילואים .הצבעה על גורם מתכלל ספציפי עליו מוטלת האחריות ליישום
מדיניות כלשהי הינו מאפשר חשוב המביא לעליה ביישום המדיניות המדוברת.
מנגנון דיווח /בקרה :החלטת הממשלה  1447ממנה את ועדת השרים לעניין מערך המילואים כמנגנון דיווח
אליו נדרשת ועדת המנכ"לים (מנגנון היישום) לדווח באופן קבוע על התקדמות יישום המדיניות .בנוסף
לכך הקדשת יום שנתי בכנסת בו משקפת הממשלה לציבור הרחב את התקדמותה מהווה מעין מנגנון דיווח
נוסף לציבור עצמו .שני מנגנוני דיווח אלו מביאים לתוצאות יישום גבוהות יותר של כלל החלטות הממשלה
העוסקות במתן הטבות למשרתי מילואים.
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