
משרד האוצר

מעוניינים לקבל שירות ומידע?
לברר נושאים הקרובים ללבכם?

 מעוניינים להזמין טפסים באופן מהיר,
בלי להמתין לנציג שירות?

גמלאים יקרים,

מערכת חכמה לפניות
24 שעות ביממה 
טל' 02-5016333

למה להמתין 
אם אפשר לקבל מענה מיידי?

אנו מקווים שתפיקו את מירב
התועלת מהשירות החדש.

לחיבור למערכת הפניות 
האוטומטית 24 שעות ביממה, 

7 ימים בשבוע, התקשרו:
.02-5016333

משלוח תלושי השכר מדי חודש יימשך כרגיל! 
שנועד  שירות  הינו  האוטומטי  הפניות  מוקד 

להקל עליכם לקבל מידע בכל עת.

שימו לב!
שירות  לקבל  להמשיך  ברצונכם  אם 
באמצעות נציג טלפוני ניתן להתקשר 
כמפורט  הקבועים  הפעילות  בימי 
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גמלאי/ת יקר/ה,
לנוחותך, הורחב מוקד הפניות )מערכת IVR( וכעת 
בירורים  ולבצע  מידע  לקבל  באמצעותו  תוכלו 
ופעולות שונות הקשורות לקצבה החודשית, באופן 

אוטומטי. 

אז איך מתחברים למערכת?
להלן הוראות התחברות שלב אחרי שלב

- התקשרו בכל שעה  �	כדי להתחבר למערכת 
שתרצו: 02-5016333.

�	בחרו מסלול מתאים: גמלאים)1(.
אודות  מידע  לקבל  תוכלו  הבחירה  �	לאחר 
לאחר  ומיד  )הקישו*(  שלנו  הפעילות  שעות 

מכן תתבקשו להקיש מספר זהות.

ביקורת ספרת  כולל  זהות  מספר  להקיש  ��	יש 
)9 ספרות( ובסיום #.

הקישו קוד זיהוי מופיע בתחתית גב התלוש  	�
העדכני ביותר )בסיום הקישו #(.

בחרו סיסמה בת שש ספרות והקישו אותה  	�
)בסיום הקישו #(.

לאימות הקישו את הסיסמה פעם נוספת  	�
)בסיום הקישו #(.

מעתה הנכם משתמשים מורשים
של המערכת - בהצלחה! �

הפכתם למשתמשים? עכשיו קל להשתמש! 

כניסה  בכל  אתכם  תשמש  הסיסמה  	מעתה,  �
במקום  אותה  שמרו  אנא  למערכת.  עתידית 

נגיש.

בכל כניסה תתבקשו להקיש מספר זהות ואת  	�
הסיסמה בלבד.

המשתמש,  וזיהוי  ההרשמה  סיום  עם  מיד  	�
תעביר המערכת מידע אודות מסמכים ופניות 
שהתקבלו במשרדנו במהלך החודש האחרון, 

כולל סטטוס הטיפול בהם.

מידע  לקבל  או  מסמכים  להזמין  ניתן  כעת  	�
בירורים  לבצע   ,)1( שהעברתם  פניות  לגבי 

לגבי הקצבה החודשית )2( ועוד.

פי  על  לפעול  יש  במערכת  שימוש  להמשך  	�
ההנחיות המושמעות בכל שלב ושלב.

גמלאיםהפעולה המבוקשת
הרשמה למערכת

הקשת הקשת ת"ז�
קוד זיהוי

הקשת 
סיסמה 
חדשה

אימות סיסמה חדשה

שינוי סיסמה
הקשת #הקשת ת"ז�

הקשת סיסמה חדשהקוד זיהוי
אימות 
סיסמה 
חדשה

לקבלת מידע אודות שעות 
*�הפעילות וכתובת קבלת קהל

הקשת הקשת ת"ז�
�סיסמה 

בירור גובה התשלומים 
או ההפרשים אם שולמו 

החודש: מענק יובל, שי לחג, 
דמי הבראה, ביגוד, מענק 

יובל, מקדמה, מענק פרישה, 
פיצוי עודף שנים, ניכוי בגין 

השתכרות, ניכוי הפרשים בגין 
גמלאות כפל, עיקולים, סטטוס 

מצב משפחתי, טופס 101

הקשת �
ת"ז

הקשת 
) השמעת נתונים ב"דחיפה" (סיסמה 

בירור נתונים על קצבה 
נוספת

הקשת הקשת ת"ז�
קוד זיהוי

הקשת 
סיסמה 

�לקצבה הראשונה
� לקצבה השנייה

� לקצבה השלישית

)במידה 
ויש יותר 
מקצבה 
אחת (

לקבלת מסמכים בשירות 
עצמי 

הקשת הקשת ת"ז�
��סיסמה 

�
לקבלת 
טפסים 

ואישורים 
אישיים 

� לקבלת תלוש קצבה עבור 12 החודשים האחרונים
� לקבלת תלוש קצבה מעל 12 החודשים האחרונים

� לקבלת העתק טופס 106 
� לקבלת טופס 161 

� לקבלת טופס אישור גובה קצבה

�
לקבלת 
טפסים 
קבועים

�טופס תביעה לגמלה לשארים
� טופס לתביעה לגמלה

� טופס הוראת שינוי חשבון בנק
� טופס 101      

� טופס ביטוח לאומי על הכנסה נוספת

בירור בנושא מסמכים 
הקשת הקשת ת"ז�שנשלחו למשרדנו

��סיסמה 

למידע ובירורים בנושא 
הקשת הקשת ת"ז�הקצבה

�סיסמה 

לקבלת אישור אודות גובה 
הקצבה

הקשת הקשת ת"ז�
��סיסמה 

�אישור 
בעברית

�אישור 
באנגלית

לבירור אודות שינויים 
הקשת הקשת ת"ז�שבוצעו בקצבה

אם חלו שינויים בהגדרת העובד��סיסמה 

לשמיעת גובה הקצבה 
הקשת הקשת ת"ז�החודשית

אם חלו שינויים בהגדרת העובד��סיסמה 

הקשת הקשת ת"ז�
�סיסמה 

הקשת הקשת ת"ז�לשינוי כתובת או חשבון בנק
�סיסמה 

למידע ובירורים בנושא 
הקשת הקשת ת"ז�עיקולים

�סיסמה 

לקבלת מידע אודות 
השתתפות גוף חיצוני 

בקצבתך
הקשת הקשת ת"ז�

�סיסמה 

הקשת הקשת ת"ז�
סיסמה 

לנוחותכם מצורפת טבלת "קיצורי מקשים" שיסייעו לכם יש קיצורי דרך
להגיע באופן ישיר לשירות המבוקש על ידכם )ללא צורך 

בהאזנה לכל המענה הטלפוני(


