בס"ד

הצטרף לשירות האזרחי ביטחוני!!!
הפעילות בשירות האזרחי ביטחוני ,מאפשרת לך היום ,עוד יותר מתמיד,
מגוון רחב של תחומים מעניינים ומאתגרים בהם תוכל לשרת ולתרום!

הידעת???
• שירות אזרחי ביטחוני  -מאפשר לך לשרת במסלול מעניין ,וגם לקבל מלגת כלכלה מוגדלת!
• שירות אזרחי ביטחוני  -מתבטא בתפקידי שטח וגם בתפקידי מטה משמעותיים.
• שירות אזרחי ביטחוני  -מיועד למי שמחפש לתת יותר.
• שירות אזרחי ביטחוני  -בתחנה הקרובה לביתך ,הגופים ממוקמים בפריסה ארצית.
• שירות אזרחי ביטחוני  36 -שעות שבועיות ,שירות במשך שנתיים ( 7שעות יומיות בממוצע).

פירוט דמי הכלכלה החודשיים (הסכום משתנה בהתאם למדד ,ייתכנו שינויים קלים בלבד):
•

לבן שירות נשוי  1 +או יותר במסלול אזרחי  -בטחוני ₪ 3837.32 -

•

לבן שירות נשוי במסלול אזרחי  -בטחוני ₪ 3204.36 -

•

לבן שירות רווק במסלול אזרחי  -בטחוני ₪ 425.27 -

שירות אזרחי–ביטחוני יהיה באחד מהגופים הבאים:
•

משטרת ישראל (לפרטים ניתן לפנות ליוני  , 050-5064309אסף )050-5073565

•

שירות בתי הסוהר (לפרטים ניתן לפנות למשה .)050-4062824

•

הרשות הארצית לכבאות והצלה (לפרטים ניתן לפנות לרב פרל .)050-6394191

•

המשטרה הירוקה ואגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה.

•

הרשות להגנה על עדים – בראשון לציון.

•

איחוד הצלה  -ארצי.

•

זק"א  -ארצי .

•

מגן דוד אדום  -ארצי.

•

שב"כ (בתהליכי אישור מתקדמים).

•

מוסד (בתהליכי אישור מתקדמים).

למי מותר לשרת שירות אזרחי ביטחוני?
•

השירות מיועד לבני  21ועד  28במעמד "תורתו אומנותו".

•

מחזיקי פטור רשאים לחזור בהם מהפטור עד גיל  28בלבד.
לבירור התאמה ניתן לפנות לטלפון  058-3271011או לשלוח שם ות.ז למייל – bakum@chaverim.org.il

בס"ד

תנאי שירות והטבות לבן שירות אזרחי ביטחוני:
•

כל מקומות השירות עברו בדיקה יסודית ומובטח לבן שירות קיומם של תנאים
המאפשרים שמירה על אורח חיים חרדי.

•

בן השירות זכאי ל 9-ימי חופשה קבועים בחגי ישראל :ראש השנה  ,2-יום הכיפורים –  ,1סוכות ,1 -שמחת תורה –
 ,1פסח  ,2-שבועות ,1-עצמאות .1-

•

בן השירות זכאי ל 20-ימי חופשה בכל שנה ,במידה והוא משרת פחות מ 5-ימים בשבוע הוא יהיה זכאי לימי חופשה
באופן יחסי למספר ימי השירות השבועיים ,מועדי החופשה יקבעו בידי הגוף המפעיל.

•

בן השירות זכאי ל 20 -ימי מחלה בתשלום בכל שנה ע"פ אישור רופא בלבד.

•

בן השירות זכאי לקבלת טיפולים רפואיים חינם בכל מרפאות 'טרם' ברחבי הארץ ,בכפוף להצגת כרטיס משרת
בשירות הלאומי אזרחי.

•

בן השירות זכאי לנסיעות חינם בכל הארץ (למעט אילת ,החל מה 1-לינואר .)2016

•

תשלומי ארנונה – בן שירות במסלול ביטחוני זכאי ל 100%הנחה בארנונה.

•

ביטוח לאומי – בני השירות פטורים מתשלומי ביטוח לאומי (במידה ואין להם עבודה נוספת).

•

מענק סוף שירות  -בסוף השירות מוענק ע"י משרד הביטחון מענק כספי לבני השירות שסיימו בהצלחה את
שירותם ,הסכום המעודכן נכון להיום :מוערך כ ₪ 8,880 -במסלול ביטחוני.

•

פיקדון סוף שירות  -ניתן בסוף השירות למסיימי השירות בהצלחה .הפיקדון ניתן למימוש ב 5-שנים הראשונות
מסיום השירות רק לצורך  :פתיחת עסק ,קניית דירה ,נישואים ,לימודים .לאחר  5שנים ניתן לשחררו לכל צורך,
הסכום המוערך נכון להיום  ₪ 13,464במסלול ביטחוני.

•

לבן שירות ניתנת האפשרות לעבוד בעבודה מקבילה אשר איננה מצריכה תיאום מס למלגת הכלכלה המתקבלת
מהשירות (יש לציין כי אסור שהעבודה תפריע לפעילות השוטפת של השירות ,ימי העיון ,כנסים).

•

גוף מפעיל אשר מפעיל בן שירות בתפקידים הדורשים הכשרה מיוחדת אחראי לכך שהוא
יעבור את אותה הכשרה ,תקופת ההכשרה תיחשב חלק מתקופת השירות.

•

בן השירות זכאי להפסקה בת חצי שעה במהלך יום שירות וכן להפסקה לשם תפילה.

•

ימי העבודה של בן שירות הם  5בשבוע בין הימים א' עד ו' .בן שירות לא יופעל ביום שבת אלא אם כן הגוף המפעיל
מחזיק בהיתר כללי להעסקת עובדים בשבת (נהוג במקרי חירום בלבד) – ניתן לתאם זאת מראש בהליך השיבוץ.

•

בסיום השירות  -הטבות במס הכנסה למשך שנה עד שלוש שנים.

•

בסיום השירות  -סדנאות אכוונה ותעסוקה מקצועיות ,ייתכנו הנחות במבחר מוסדות אקדמאיים.

•

בסיום השירות  -אפשרות להיקלט במקום השירות בעתיד כעובד מן המניין (קיים בחלק מהמקומות).

