ריכוז הטבות משרדי הממשלה
(המידע לנלקח מתוך אתר המילואים הרשמי -נכון לינואר )2018

 הטבות משרד התחבורה
 .1הנחה באגרת חידוש רישיון נהיגה אישי :חידוש רישיון נהיגה אישי בעלות סמלית של  10ש"ח.
(על מנת להיות זכאי להטבה זו ,על תאריך התפוגה של רשיון הנהיגה הקבוע (מצויין בסעיף )b4
להיות בטווח תאריכים הזכאות למעמד משרת מילואים פעיל .יצויין כי הטבה זו אינה כוללת
חידוש רשיון נהיגה זמני או מוקפא)
 .2הנחה באגרת רישוי רכב שנתית (טסט):
•
•
•

הנחה למשרת מילואים פעיל-שווה ערך  59ש"ח.
הנחה למשרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף שווה ערך נקודה וחצי זיכוי -שווה ערך
 119ש"ח.
הנחה למשרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף שווה ערך שתי נקודות זיכוי -שווה ערך
 179ש"ח.

דגשים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הזכאות הינה לרכב אחד בלבד למשרת מילואים פעיל ,ומתייחסת לרכב בבעלות פרטית
(שאינה ליסינג ,עסקית וכ"ו) גם אם משותפת עם בן/בת הזוג.
במידה ובבעלות משרת מילואים פעיל יותר מרכב אחד ,ההטבה תינתן לרכב הראשון
הזכאי לחידוש אגרת הרישוי השנתית בשנת הזכאות למשרת מילואים פעיל המתחילה ב-
 1/5ומסתיימת ב 30/4-בשנה שאחריה).
חישוב ההנחה הוא עפ"י הימים שהחייל עשה בשנה הקלנדרית הקודמת.
במידה ורכשת רכב ישירות מהיבואן והינך זכאי להנחת משרת מילואים פעיל ,עליך
לפנות למוקד המילואים בטלפון  *6535לצורך הטיפול בהחזר.
במידה ובאגרה כתוב "הנחת משרת מילואים פעיל" תחת קטגורית "סיפים והגבלות"
מחיר האגרה הוא לאחר ההנחה.

 .3הנחה בגובה  25%באגרות טייס.

 רשות הטבע והגנים
הנחות ברשות הטבע והגנים הלאומיים:
•
•
•
•

הנחה ברכישת כרטיס מנוי שנתי "מטמון" למשרת הפעיל ומשפחתו.
הנחה בקיום אירועים באתרי רשות הטבע והגנים.
הנחה בגובה  25%לכניסה חד פעמית לאתרי הרשות למשרת הפעיל בלבד.
הנחה בגובה  15%למשרת הפעיל ומשפחתו בלינה בחניון המשמש ללינה.

תוקף :זכאות שנתית .מחייב הצגת תעודת משרת מילואים פעיל.

 משרד הפנים
זכאות להנחות באיגרות עפ"י חוק השמות ,חוק הדרכונים וחוק האזרחות  :יש לבדוק ישירות
דרך אתר משרד הפנים.
שימו לב :מדובר בתוקף זכאות שנתית ואין חובה בהצגת תעודה .המידע הועבר למשרד הפנים
והאגרה מחושבת באופן אוטומטי ע"ב הנתונים.

 משרד לביטחון פנים
 50%הנחה בחידוש או הוצאת רישיון נשק .אם לא ניתנה ההנחה בגין חידוש רישיון הנשק ,ניתן
לקבלה בעת הצגת תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף .הנחה בגין חידוש רישיון נשק תינתן כל
עוד רישיון הנשק בתוקף.

 משרד הביטחון:
כניסה חינם למוזאון משרד הביטחון .ההטבה היא לחייל המילואים בלבד בהצגת תעודת משרת
מילואים פעיל .רשימת המוזיאונים מפורטת להלן :
מוזיאון ההגנה ע"ש אליהו גולומב  -ת"א.
מוזיאון האצ"ל ע"ש עמיחי פגלין  -ת"א-יפו.
מוזיאון לח"י ע"ש יאיר שטרן  -ת"א.
בתי האוסף לתולדות צה"ל  -ת"א-יפו.
בתי הגדודים העיבריים  -מושב אביחיל.
מוזיאון ההעפלה וחיל הים ע"ש דוד הכהן  -מבואות חיפה.
בית השומר  -כפר גלעדי.
מוזיאון הגבורה  -כלא עכו.
היכל הגבורה  -כלא ירושלים.
מוזיאון האצ"ל בתש"ח  -בית ז'בוטינסקי בת"א.
בית הפלמ"ח  -ת"א.
מוזיאון ג'וערה.

 משרד החינוך
סטודנטים משרתי מילואים החונכים בפרויקט "פר"ח" וביצעו  10ימי מילואים לפחות בשנה
אקדמית זכאים למענק בגובה של  50%ממלגת פר"ח.
תקופת החישוב הינה מ 15-ביולי ועד  14ביולי בשנה שלאחר מכן ,בשנת ביצוע פרויקט פר"ח.
המלגה תועבר לחשבונות הבנק של הזכאים במהלך חודש אוגוסט שבסיום שנת ביצוע הפרויקט.

