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 35.0201דמי קיום לחיילים בשירות חובה
תוקף סעיף  1מיום ה 8-באוגוסט .538

דמי קיום חודשיים
23
א2

פקודה זו עוסקת בתשלומי דמי קיום חודשיים ,הניתנים לחייל המשרת בשירות חובה על פי
חוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו23882-

ב2

הפקודה אינה חלה על חייל המשרת בשירות חובה בתנאי קבע2

 2.דמי הקיום החודשיים תכליתם להעניק לחייל בשירות חובה תשלום ,שאיננו בגדר שכר ,בגין שירותו
בצה"ל מכוח חובתו על פי חוק שירות ביטחון2
 21הרמטכ"ל ,באישור שר הביטחון ,יקבע את סכום דמי הקיום החודשיים שישולמו לחייל בדרגת טוראי
בהתחשב בתבחינים האלה:
א 2רכיב אחיד בעבור צריכה בסיסית שאינה ניתנת לחייל בעין :ביגוד תחתון ,הגיינה
ותקשורת2
ב 2רכיב אחיד בעבור רווחתו של החייל2
ג 2רכיב משתנה בעבור רווחתו של החייל וכאות הוקרה על שירותו ,המותנה בסוג
השירות ובאופיו ,ובו התוספות האלה :תוספת פעילות ,תוספת תפקיד ותוספת לחימה
כמפורט בסעיף  8להלן2
 24סכום הרכיבים הקבועים בסעיפים (1א) ו(1-ב) ייחשב לשכר יסוד חודשי של טוראי בשירות חובה
כמשמעות מונח זה בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו23800-
 20הסכום שנקבע לפי סעיף  1יעודכן אחת לשנה בחודש ינואר לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן
מהמועד שבו עודכן סכום דמי הקיום החודשיים בפעם האחרונה2

תוספות כספיות
 22נוסף על דמי הקיום החודשיים ,המפורטים בסעיף  ,1ישולמו לחייל תוספות כספיות משתנות ,על
פי זכאות החייל ,כלהלן:
א 2תוספת דרגה;
ב 2תוספת ביגוד אזרחי;
ג 2דמי כלכלה;
ד 2תוספות כספיות אחרות כפי שיקבע ראש אכ"א2
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 27גובה כל אחת מהתוספות המפורטות בסעיף  2ייקבע על ידי אכ"א-מפקד מופ"ת 2שינויים בעלי
השלכות תקציביות ייקבעו על ידי אכ"א-מפקד מופ"ת בתיאום עם היועכ"ל ועם אג"ת; מחלוקת
תובא לפני הרמטכ"ל2

תוספת פעילות ,תפקיד ולחימה
28
א 2חייל המשרת ביחידה או באחד מהתפקידים או מהמקצועות המפורטים להלן יהיה זכאי
לתוספת כאמור בסעיף (1ג) ,לפי היחידה ,התפקיד או המקצוע להלן2
ב 2אלה הזכאים לתוספת פעילות:
( )3חייל המשרת ביחידה או בתפקיד המזכים ברמות פעילות א ,+א ,ב ו-ג ,כפי שקבע אכ"א-
מפקד מופ"ת בתיאום עם היועכ"ל2
( ).חייל המסופח לתקופה של אחד עשר ימים ,לפחות ליחידה שבה רמת פעילות גבוהה מרמת
הפעילות שהוא זכאי לה ביחידה שבה הוא מוצב דרך קבע ,זכאי בתקופת הסיפוח לתוספת
הפעילות של היחידה שאליה הוא סופח2
( )1חייל בשירות חובה המוצב לר"ם  .מיחידה שקיבל בה תוספת פעילות ימשיך לקבל את
התוספת על פי הכללים הקבועים בסעיף  33לפ"מ " 1225153שירות סדיר – תוספת פעילות
בשלוש רמות" בשינויים המחויבים2
ג 2אלה הזכאים לתוספת תפקיד:
( )3חייל המשרת באחד מהתפקידים האלה בכוחות היבשה:
(א) מדריך צניחה;
(ב) צנחן המוצב ביחידת צנחנים לוחמת;
(ג) מסלק נפלים (פצצות);
(ד) מדריך כלואים2
( ).חייל המשרת באחד מהתפקידים האלה בזרוע האוויר והחלל:
(א) טייס ,נווט ומכונן אוויר;
(ב) מכונאי מוטס;
(ג) פקח העמסה;
(ד) פרח טיס (החל משלב ב);
(ה) חניך בקורס מכונאי מוטס2
( )1חייל המשרת באחד מהתפקידים האלה בזרוע הים:
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(א) צולל לוחם;
(ב) מאחזק תת-ימי;
(ג) צוללן (צוות צוללות);
(ד) חובל צוללן;
(ה) חניך מאחזק תת-ימי;
(ו) חניך צולל-לוחם;
(ז) חניך בקורס חובלים (החל מהשלב המכין);
(ח) חניך במערך הפעלה או במערך טכני (החל מהשבוע ה2)31-
( )4חייל המשרת בתפקיד אחר שיקבע ראש אכ"א בתיאום עם היועכ"ל2
ד 2אלה הזכאים לתוספת לחימה:
(א) חוגרים במקצוע לחימה ,כמפורט באוגדן הלחימה ,הזכאים לתוספת פעילות א;+
(ב) קצינים בתפקיד שהגדיר אכ"א-מפקד מופ"ת בתיאום עם היועכ"ל כתפקיד לחימה,
והם זכאים לתוספת פעילות א;+
(ג) מדריכים וחניכים במסלולי לחימה;
(ד) עוד אוכלוסיות שיקבע אכ"א-מפקד מופ"ת בתיאום עם היועכ"ל2
 28חייל הזכאי לשתי תוספות או יותר הקבועות בסעיף  8יקבל רק את התוספת הגבוהה מביניהן2

תוספת דרגה
 235חייל שדרגתו גבוהה מדרגת טוראי תשולם לו תוספת דרגה ,כאמור בסעיף (2א)2

תוספת ביגוד אזרחי
 233חייל חובה הרשאי ללבוש בגדים אזרחיים במסגרת תפקידו ,על פי פקודות הצבא ,יזוכה בתשלום
בעבור הוצאות ביגוד אזרחי ,כקבוע בסעיף (2ב)2

דמי כלכלה
 23.חייל שאין ביחידתו סידורי כלכלה או שלא זכה לסידורי כלכלה ביחידה עקב תפקידו ,זכאי לקבל
תשלום דמי כלכלה ,כקבוע בסעיף (2ג) וכמפורט בפ"מ " 0225313דמי כלכלה לחיילים בשירות
חובה"2

אופן התשלום לחייל
 231התשלום החודשי לחייל ,כקבוע בסעיפים  1ו ,2-ישולם לחשבון הבנק של החייל ,שאת מספרו מסר
החייל לרשויות הצבא 2חייל שלא ימסור לרשויות הצבא מספר חשבון בנק שאליו יהיה אפשר
להעביר את דמי הקיום ,לא יהיה זכאי לדמי קיום כאמור בפקודה זו2
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 234כנגד התשלום ,יפיק מרכז מופ"ת תלוש ממוחשב לכל חייל ,ובו פרטי התשלומים ,הניכויים והסכום
שהועבר לחשבון הבנק של החייל2

החשבון הסופי
 230לאחר סיום שירותו הצבאי של החייל ,בין אם בשחרור ובין אם בפיטוריו משירות (ולא יאוחר
משלושה חודשים מהאחד בחודש העוקב לחודש סיום השירות בפועל) ,ייערך חשבון סופי של הפרשי
התשלומים והזכויות הכספיות שלו 2סכום החשבון הסופי יועבר ישירות לחשבונו בבנק ,ותלוש
יישלח לכתובתו הפרטית2
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