
חודשי   12חייל משוחרר הוא מי שהשלים לפחות , על פי חוק
 .אזרחי-שירות לאומי, ס"שב, ב"מג, במשטרה, שירות בצבא

 
נחשבים  , שסיימו שירות חובה, גם חיילים בשירות קבע

 .פ חוק וזכאים להטבות"כחיילים משוחררים ע
 



 
מענק השחרור מועבר ישירות לחשבון הבנק אליו הועברה משכורתכם הצבאית  

 .יום והוא זמין לרשותכם לכל שימוש שתבחרו 60תוך , בשירות החובה
 .  מומלץ להשאיר את חשבון הבנק שלכם פעיל בתקופה זו, לכן

 חודשים 32 חודשים 24 חודשים 12

 17,588 לוחם

 15,093 11,272 תומך לחימה

 12,215 9,161 4,581 אחר

 וצמודים למדד המחירים לצרכן 2020למאי הסכומים מעודכנים * 



 
משיכת הפיקדון תתאפשר רק בסניפי בנק לאומי ובנק  –שנים הראשונות  5-ב

 ).יפורט בהמשך(הפועלים ורק למטרות מסוימות 
 .יועבר לחשבון הבנק במידה וזה אותו חשבון מימי הצבא –שנים  5לאחר 

 

 חודשים 32 חודשים 24 חודשים 12

 25,438 לוחם

 21,843 16,313 תומך לחימה

 17,696 13,272 6,636 אחר

 וצמודים למדד המחירים לצרכן 2020למאי הסכומים מעודכנים * 



 :  משיכת הפיקדון תתאפשר רק לאחת מהמטרות הבאות

לימודים 

רכישת דירה 

לימודי נהיגה 

פתיחת עסק 

נישואין 

הכשרה מקצועית 
 

 לכל מטרה 4,000 -* פיקדון קורונה



עבודה   מקומות ?מי זכאי
 מזכים

 ההטבה

חייל משוחרר •
 .משירות חובה

 
  24מי שסיימו •

חודשים של  
שירות  
 .אזרחי/לאומי

 

 אתרי בניה •

 בתי מלון •

 חקלאות •

 תחנות דלק •

 סיעוד •

 תעשיה •

 
 

,  ועובד בעבודה מזכה כמפורט, שזכאי מי•
 ימים יזכה למענק של 150במשך 

 .בסוף התקופה  9722 
 
  24יש לסיים את תקופת העבודה עד •

 .חודשים מיום השחרור
 

חודשים   4ניתן לעבוד רק  –עבודה חקלאית •
 .ולקבל מענק חלקי

 
 

לרשימת העבודות  כדי לוודא האם העבודה היא מזכה מומלץ להיכנס , ליתר ביטחון•

 .באתר של המוסד ביטוח לאומיהמזכות 





 כך , ככל שהכנסתו של אדם עולה –בישראל נהוגה שיטת מס פרוגרסיבית
 :2019-להלן מדרגות המס נכון ל. יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר

 
 
 
 
 
 
 
 

 
מדרגות מס הכנסה מתעדכנות כל שנה. 
 נקודות זיכוי מס  2-שנים מיום השחרור זכאי ל 3במשך  –חייל משוחרר–

 !!! לא משלמים מס הכנסה   8458עד שכר של 
 שהנך חייל משוחרר 101טופס בתחילת העסקה חשוב לסמן על! 

 



הוא למעשה  , על אף שנראה בתלוש המשכורת שתשלום מס הוא חודשי
לפיכך ישנם מצבים  ). בדצמבר 31בינואר עד  1(מחושב על פני שנה 

.  שבהם אנו משלמים מס גבוה מהנדרש) החלפת עבודה, תחילת עבודה(
 :מס הכנסה מאפשר לבצע את הפעולות הבאות, בדיוק לשם כך

 
חשוב מאוד לערוך תיאום מס כאשר אדם מועסק    –  תיאום מס

 !  בשני מקומות עבודה או יותר 
 

 !!צפה פגיעה ? לא ערכת תיאום מס
 ! 47%ינוכה לך מס מרבי מהשכר של העבודה המשנית בגובה 

 
 או שהחלפנו עבודה  , גם אם לא ביצענו תיאום מס –החזר מס

ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד  , ושילמנו מס גבוה מהנדרש
 .שנים אחורה משנת המס 6

 



  כל עובד זכאי לביטוח פנסיוני באמצעות מקום העבודה. 
יהיה זכאי , עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת תחילת עבודתו

עובד חדש שהיה מבוטח  . חודשי עבודה 6לביטוח פנסיוני רק לאחר 
 .זכאי לביטוח הפנסיוני כבר מיומו הראשון, בעבודתו הקודמת

 !!לכן חשוב לשמור על הרצף הפנסיוני 
 
 
 

 
הפרשות מחושבות מתוך השכר ברוטו. 
2.33%בגובה  נוספיםעל המעסיק לשלם פיצויים ? פוטרת  . 
 
והוא רשאי  , גם אם לא היו פיטורין, קרן הפיצויים שייכת לעובד בכל מצב

 .למשוך משם את הכסף ללא כל תשלום מס
35%משיכה מקופת הגמל מחייבת בשיעור מס גבוה של , לעומת זאת. 

 
 

הפרשת המעסיק  
 לקצבה

הפרשת המעסיק  
 לפיצויים

הפרשת העובד  
 לקצבה

 כ"סה

6.5% 6% 6% 18.5% 



יש לבצע את שלושת הפעולות , אם בכוונתך לפתוח עסק עצמאי עם שחרורך  
לפתוח תיק  , לפתוח תיק במס הכנסה, מ"לפתוח תיק במשרדי מע:  הבאות

 .במוסד לביטוח לאומי
 

על כל עסקה    מ"מע  עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו -עוסק מורשה 
מהסכום    להפחית  הוא רשאי. ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים

 .מ שהוא משלם עבור רכישותיו והוצאותיו"המועבר את המע
 

מ מלקוחותיו ועל כן הוא פטור מדיווחים  "עצמאי שאינו גובה מע –עוסק פטור 
בשנה רשאי      100,000רק מי שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על . מ"למע

 .להיות עוסק פטור
 

מכירת נכס או מתן  (מס המוטל על כל עסקה בישראל  -)מ"מע(מס ערך מוסף 
 .17% –שיעור קבוע . וכן על יבוא סחורה) שירות

 
 



קורעים את התחת....קודם כל! 
 הוראת קבע  -הדרך היחידה לחסוך כסף! 
יתרה חיובית גבוהה בחשבון הבנק זה כמו לזרוק כסף   - ככלל

 .לפח
 לא לקחת הלוואות למטרות צריכה או כדי  !! הימנעו מהלוואות

להבין שיש חודשים שצריכים לחיות בצמצום כדי  , "לכסות מינוס"
 .לצאת מהמינוס

 ודאו שאתם מסוגלים  !! אך ורק מהבנק ?? לקחתם הלוואה
 .לעמוד בהחזר החודשי

לימדו לנצל ככל הניתן את ההטבות בכרטיסי האשראי שלכם  ,
 .'וכו" חבר", "הצדעה"ב, בכרטיסי מועדון

 
 
 



 
  –השקעה /אפשרויות חיסכון

 

 חסכון לטווח קצר, ריבית נמוכה –פיקדון בנקאי. 

 תכנית חיסכון שמניבה יותר רווחים לרוב –בתי השקעות וחברות ביטוח  .

 .תכנית סולידית או תכנית עם סיכון –תלויה במידת הסיכון אותה בחרתם 

רק במידה ואתם קוראים עיתונות כלכלית ועוקבים אחרי התנודות    – בורסה

 .של מחירי המניות על הגרפים לאורך תקופה באופן קבוע ושוטף

  השקעות אחרות 

 
 

 



,  המדינה מנסה להכיר תודה לחיילים שלה ככל הניתן, בסופו של יום
אבל חשוב לדעת מיהם הגופים  , לפעמים זה לא כזה מורגש
 .שמחפשים כיצד לעזור לכם

 
 
 

 



  

18 

תודה רבה על  
 !!ההקשבה

מרים ה   !!!שחרור מה
 

ה  תרגישו חופשי, לייעוץ והכוו
גר     052-4206532 –יובל 

 )וואטסאפעדיף לשלוח (


