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מטרת החוזר
הבהרת אופן הטיפול במקרים בו נמנעה ממבוטח מסיבה שאינה תלויה בו האפשרות להתגייס לפני גיל  21והמבוטח אכן
התגייס אחרי גיל  21ושירת שירות כחייל חובה או בשירות לאומי בהתנדבות.

פתח דבר
כידוע ,סעיף (351יא) (2א) קובע ,כי:
תלמיד במוסד על יסודי או מי שמצוי בהכשרה מקצועית (בפסקה זו – תלמיד) ,חניך במכינה קדם צבאית או
מתנדב בשנת שירות מיום שמלאו לו  18וכל עוד לא מלאו לו  21שנים – בעד התקופה שבה הוא תלמיד ,חניך
או מתנדב ,לפי העניין ,ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או בשירות לאומי בהתנדבות
לפני שמלאו לו  21שנים;
בפס"ד ליאור טחן ב"ל  53948-06-16שפורסם בתאריך  11.3.2018נקבע ,כי מבוטח שלא התגייס ,מסיבה שאינה
תלויה בו ,טרם הגיעו לגיל  21נקבע כי הוא יהיה זכאי לפטור על התקופה בהתאם להוראת סעיף (351יא) (2א) למרות
שהחל שירות סדיר מעל לגיל ( 21ולפני גיל .)22
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טיפול פקיד  -הוראות ביצוע
במקרים בהם מבוטח התגייס לשירות סדיר או לשירות לאומי אחרי שמלאו לו  21שנים מסיבות שאינן תלויות בו שיפורטו
להלן ניתן לראותו כמי שהתגייס או החל את השירות הלאומי לפני גיל  21והוא יהיה זכאי לפטור מדמי ביטוח בהתאם
לתקופה המצוינת בסעיף (351יא) (2א).
להלן רשימת המצבים בהם ניתן יהיה לאשר פטור למתגייס אחרי גיל :21
 .1מצב רפואי שגרם לעיכוב במועד הגיוס ,כגון :ניתוחים ,אשפוזים וכד'.
 .2כניסה למערכות החינוך בגיל מבוגר ,כגון עולה חדש שנכנס לגן או לבית ספר בגיל מבוגר ,או מבוטח שנשאר
גן/כיתה ,והעיכוב גרם לגיוס בגיל מבוגר יותר.
 .3יציאה לחו"ל במסגרת שליחות של אחד ההורים.
 .4מי שנדחה לו הגיוס במסגרת מסלול ישיבות ההסדר (המצאת אישור מטעם ישיבת ההסדר).
 .5נסיבות נוספות חריגות מיוחדות שלא פורטו לעיל יועברו לתחום הביטוח במשרד הראשי לבדיקה.
הבהרות:


הפטור יינתן רק למי שהתגייס לפני גיל  .22גיוס אחרי גיל  22לא יזכה בפטור גם אם המבוטח עומד באחד
התנאים הנ"ל.



מבוטח שהתגייס אחרי גיל  21ולפני גיל  ,22יהיה זכאי לפטור מגיל  18ועד גיל  .21מגיל  21ועד למועד הגיוס
יהיה חייב בדמי ביטוח מינימליים (שכן ,לא ניתן לאפשר פטור מדמי ביטוח מעל  3שנים).

סמכות ההחלטה:
נבנה טופס הצהרה ייעודי לכך שהמבוטח יתבקש להצהיר על סיבת העיכוב במועד הגיוס ולצרף אישורים מתאימים
(טופס בל - 6109/הצהרת מבוטח שהתגייס לאחר גיל  21ולפני גיל .(22
הסמכות לאשר את הטופס ניתנת אך ורק למנהלי תחום הביטוח והגביה בסניפים.
לאחר אישור הבקשה ,יש להעביר את כל המסמכים לתחום הביטוח לעדכון הפטור במערכת (באמצעות מערכת קשר
ובירורים).
תחולה – ממועד מתן פסק הדין ()11.3.2018

רשימת תפוצה
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מנהלי תחום ביטוח וגביה
לחזרה לתוכן העניינים
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