
ראל נת ישמדי
כללישב הגף הח- אשרד האוצר מ

קבלת מידע עדכני אודות 
השכר החודשי ומרכיביו

הזמנת העתקי תלושי שכר 
בדוא"ל ובפקס וטופס  106

תמיכה טלפונית טכנית 
101 טופס במילוי

מוקד שירות וקבלת 
מידע בנושא ביטוח הרכב  

לעובדי המדינה

כל מה שקשור  לשכר 
בטלפון אחד 

בלת שירות ומידע לעובדי המדינה  24/7

בטל'  6131
1222-6131
*

ו בטלפון קווי 

מערכת חכמה לק

א
לגמלאים, השירות במערכת ניתן בטל' 02-5016333

ינה, 

מעוניינים לקבל שירות ומידע 

עובדי מד

בנושאי שכר ותנאי העסקה?  

להזמין טפסים ותלושי שכר


טלפון אחד!  באופן מהיר?  הכל ב

אז איך זה עובד? 
	·מתקשרים בכל שעה למספר: 6131*                      


או בטלפון קווי  1222-6131 

	· יש להקיש מספר ת.ז. כולל ספרת ביקורת )9 ספרות( ובסיום #


יש לבחור את נושא הפנייה:  ·	

לקבלת מידע אודות השכר יש להקיש 1 · 	

·לתמיכה במילוי טופס 101 
 מקוון יש להקיש 2 	

לקבלת מידע אודות ביטוחי רכב יש להקיש 3 · 	


להצעות לשיפור יש להקיש 4 · 	

עדכון על שינויים שחלו 
בתנאי העסקה ועוד

לצורך  קבלת  מידע  אישי  אודות  השכר  נדרשת  הזדהות  והתחברות  ראשונית :
	·יש להקיש את קוד הזיהוי המופיע בתחתית גב התלוש העדכני ביותר )בסיום יש להקיש #( 

	·יש לבחור סיסמה בת שש ספרות )בסיום יש להקיש #( 
	·לאימות יש להקיש את הסיסמה פעם נוספת )בסיום יש להקיש #( 

מעתה, הסיסמה תשמש אותך בכל כניסה עתידית לקבלת מידע אישי
בכל בעיה ו/או הצעה לשיפור ניתן לפנות למוקד התמיכה בשלוחה  4, בתפריט הראשי

לקבלת מידע נוסף ושירותים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט של חטיבת שכר,  
תנאי שירות וגמלאות באתר החשב הכללי 

בכתובת: www.ag.mof.gov.il   לשונית חטיבת השכר.

www.ag.mof.gov.il
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