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מסיימי שירות יקרים!
מדינת ישראל ומשרד הביטחון מוקירים את תרומתכם לביטחון
המדינה ולחוסנה של החברה הישראלית .כהוקרה ולאות תודה על
תרומתכם במהלך שירותכם המסור ,אנו במשרד הביטחון נפעל כדי
לסייע לכם להשתלב במסגרות הלימודים והתעסוקה.
חשוב שתדעו שבנינו עבורכם סל הטבות וזכויות הכולל ,בין היתר ,מלגות
לימודים ודמי קיום לשיפור ציוני הבגרות ולהשלמת בגרות וכן מלגות
ומגוון מסלולים לרכישת השכלה אקדמית או הכשרה מקצועית.
היועצים שלנו ממתינים לכם בכל אחד ממחוזות ההכוונה של האגף
והקרן ובמרכזי הצעירים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ,על-מנת
לסייע לכם לבחור את הדרך הנכונה לעתיד עצמאי ובטוח.
חשוב שתדעו:
כאשר אתם עושים את הצעדים הראשונים אל עבר עתידכם,
אנחנו כאן בשבילכם.

איחולי הצלחה בדרככם החדשה,
חמדה מרק
סמנכ"לית
וראש אגף ומנהלת הקרן
לחיילים משוחררים

4

בוגרי שירות לאומי-אזרחי יקרים,
אנו שמחים להציג בפניכם בחוברת זו את זכויותיכם כמסיימי שירות.
סיימתם זה לא מכבר את שירותכם ותרמתם תרומה משמעותית
לרווחתה וחוסנה של מדינת ישראל.
אנו מבקשים להודות לכם ולהציג בפניכם את הזכויות המוענקות
לכם על-ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים ,שתעמודנה לרשותכם
על מנת לסייע לכם להשתלב בחברה באופן מיטבי בתום השירות.
אנו נסייע לכם במחוזות ההכוונה שלנו ובמרכזי הצעירים שברחבי
הארץ ,בייעוץ ובהכוונה ,זאת על מנת להציג בפניכם את שלל
ההטבות והזכאויות ,אשר המדינה מעמידה לרשותכם.
אנו ,באגף והקרן ,חרטנו על דגלנו לעשות כל שביכולתנו וככל שהחוק
מאפשר לנו ,להקל עליכם בבחירת הדרך ולעמוד לימינכם בצומת
הדרכים החשובה בה הינכם נמצאים.
נפעל ללא לאות ,במקצועיות ובלב פתוח ונטה אוזן קשבת כדי להעניק
לכם את הכלים הנדרשים להשתלבות מיטבית בדרככם החדשה.
אנו איתכם בכל דרך שתיבחרו  -לימודים ,הכשרות מקצועיות ואף
תעסוקה ,לרבות סיוע במלגות ובכל שאר האמצעים העומדים
לרשות האגף והקרן לחיילים משוחררים.
עיינו בחוברת הזכויות ,כנסו לאתר של האגף והקרן ונצלו את הזכויות
שהמדינה מעניקה לכם .זה מגיע לכם!

בהצלחה רבה בדרככם החדשה,
דבורה חסיד תא”ל (מיל’)
יו”ר הקרן לקליטת חיילים משוחררים
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האגף והקרן לחיילים משוחררים
במשרד הביטחון*
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון הם גוף ממשלתי
מרכזי המעניק לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי
מגוון של כלים והטבות ,ייעוץ והכוון אישיים ,הצעות תעסוקה ,הדרכה
וסיוע כספי לזכאים.
מיהו מסיים שירות?
על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ”ד–“ ,1994חייל
משוחרר״ הוא מי שהשלים לפחות  12חודשי שירות (או פחות ,אם
שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל ,במשמר הגבול ,במשטרת ישראל,
בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר אחר וכן בשירות לאומי-אזרחי.
זכאותו של מסיים שירות לזכויות והטבות מהאגף והקרן לחיילים
משוחררים נקבעת בהתאם לזכאותו של מסיים שירות ולאופי השירות
(לוחם  /תומך לחימה  /אחר).
לעניין זה נקבע ,כי אופי השירות של מסיים השירות הלאומי  -אזרחי
הינו “אחר“.
מידע משלים או פרטים על שינויים בחוקים או בתקנות ניתן לקבל
במרכז השירות הטלפוני שלנו או באתר האינטרנט של האגף והקרן
לחיילים משוחררים ,כמפורט בגב החוברת.
כל המתפרסם בחוברת זו הנו בגדר מידע בלבד .אם תתגלה סתירה בין המידע
שבחוברת זו לחוקים ,לתקנות ולנהלים – יקבעו האחרונים.
*המידע המתפרסם בחוברת זו נכון למועד פרסומה ,אך כפוף לשינויים בחוקים
ובנהלים ,ולכן הוא מעודכן למועד פרסומה.
* * כל האמור בלשון זכר בחוברת זו מכוון גם ללשון נקבה.
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מענק שחרור ופיקדון אישי

מענק שחרור ופיקדון אישי
גובה מענק השחרור והפיקדון האישי המגיעים לכם נקבעים על פי
חודשי הזכאות שצברתם וסוג השירות שביצעתם.

א .מענק שחרור

מענק השחרור מועבר ישירות לחשבון הבנק שלכם* ,שאליו הועברה
משכורתכם החודשית ,עד  60ימים ממועד סיום שירותכם ובהתאם
לדיווח שהתקבל אודות שירותכם מרשות השירות הלאומי -אזרחי,
האחראית על הטיפול במסיימי השירות.
*על מנת להימנע מבעיות בהעברת המענק ,מומלץ להשאיר את חשבון הבנק פעיל
בתקופה זו .אם בכל זאת נאלצתם לבצע שינוי בחשבון הבנק שלכם טרם קבלתם
המענק ,יש לעדכן את העמותה /רשות השירות הלאומי-אזרחי.

להלן טבלה של סכומי הזכאות למענק שחרור הנקובים בשקלים
שלמים ומעודכנים למרץ :2019
שירות לאומי
סה"כ
מענק
ל12-
חודשים

מסלול אזרחי ביניים מסלול אזרחי מפוצל

סה"כ
סה"כ סה”כ
מענק
מענק מענק
ל12-
ל32-
ל24-
חודשים חודשים חודשים
מלאים
( 40שעות
שבועיות)

סה"כ
מענק
ל24-
חודשים
מלאים
( 20שעות
שבועיות)

סה"כ
מענק
ל12-
חודשים
מלאים
( 40שעות
שבועיות)

סה"כ
מענק
ל24-
חודשים
מלאים
( 20שעות
שבועיות)

₪ 4,608 ₪ 2,304 ₪ 6,924 ₪ 3,462 ₪ 12,288 ₪ 9,216 ₪ 4,608

לאחר סיום השירות ,ניתן לברר את סכום המענק האישי
בהתאם לסוג ולמשך השירות שעשיתם בלשונית "אזור אישי"
באתר האגף והקרן.
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מענק שחרור ופיקדון אישי

ב .פיקדון אישי

הפיקדון האישי הוא סכום כספי ,אשר עומד לרשותכם כדי לסייע
לכם להשתלב בחברה עם סיום שירותכם.
על-פי חוק נקבע ,כי השימוש בפיקדון האישי כי השימוש בפיקדון
האישי ייעשה לשש מטרות מוגדרות בתקופת זמן של חמש השנים
הראשונות ממועד השחרור משירות חובה.
בשונה ממענק השחרור ,כספי הפיקדון אינם מועברים לחשבון הבנק
הפרטי שלכם ,אלא נשמרים עבורכם החל מהיום ה 14-ממועד סיום
השירות בכל אחד מסניפי בנק הפועלים או בסניפים ייעודיים של
בנק לאומי* -לפי בחירתכם (גם אם חשבונכם מתנהל בבנק אחר).
* את רשימת הסניפים תוכלו למצוא באתר האגף והקרן.

להלן טבלה של סכומי הזכאות לפיקדון האישי הנקובים בשקלים
שלמים ומעודכנים נכון למרץ :2019
שירות לאומי
סה"כ
פיקדון
ל12-
חודשים

סה"כ
פיקדון
ל24-
חודשים

סה”כ
פיקדון
ל32-
חודשים

מסלול אזרחי ביניים מסלול אזרחי מפוצל
סה"כ
פיקדון
ל12-
חודשים
מלאים
( 40שעות
שבועיות)

סה"כ
פיקדון
ל24-
חודשים
מלאים
( 20שעות
שבועיות)

סה"כ
פיקדון
ל12-
חודשים
מלאים
( 40שעות
שבועיות)

סה"כ
פיקדון
ל24-
חודשים
מלאים
( 20שעות
שבועיות)

₪ 6,676 ₪ 3,338 ₪ 10,013 ₪ 5,007 ₪ 17,802 ₪ 13,351 ₪ 6,676
לאחר סיום השירות ,ניתן לברר את סכום הפיקדון האישי
בהתאם לסוג ולמשך השירות שעשיתם בלשונית "אזור אישי"
באתר האגף והקרן.

פיקדון – תקופת הזכאות ומטרות המימוש

תקופת הזכאות למימוש הפיקדון האישי נחלקת לשתיים:
.1

חמש השנים הראשונות לסיום השירות

על-פי חוק ,בחמש השנים הראשונות ממועד סיום שירותכם
תוכלו לממש את הפיקדון האישי לשש המטרות הבאות בלבד:
א .לימודים -השלמת השכלה תיכונית ,לימודים קדם-אקדמיים
(לרבות הכנה לתשלום למבחנים פסיכומטריים) ,לימודים
אקדמיים ולימודים בישיבה על-תיכונית.
מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים
לכך על ידי משרד החינוך.
את רשימת מוסדות הלימוד המוכרים ניתן למצוא באתר
האגף והקרן.
8

מענק שחרור ופיקדון אישי
ב .לימודי מקצוע  -לימודים בקורסים להכשרה מקצועית .מימוש
הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים על ידי משרד
הכלכלה והתעשייה ,משרד התיירות ,משרד הבריאות ,משרד החינוך
או המשרד לביטחון פנים.
את רשימת הקורסים המקצועיים המאושרים למימוש
הפיקדון ניתן למצוא באתר האגף והקרן.
ג.דיור  -דירת מגורים שנרכשה לאחר סיום השירות ובלבד שתהיה
על שם מסיים השירות.
ד.הקמת עסק  -פתיחה או הקמה של עסק חדש על ידי יחיד עצמאי
או הצטרפות לשותפות לאחר סיום השירות.
ה.נישואין  -לנישאים לאחר סיום השירות.
ו.לימודי נהיגה  -תשלום על חמישה שיעורי נהיגה לפחות ,עם הצגת
חשבונית מס מקורית ממורה הנהיגה.
מידע על אודות המסמכים שעליכם להציג בפני הבנק לצורך מימוש
הפיקדון או חלקו ועל אופן ההעברה של תשלום הפיקדון ,מצוי
בטופס "בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי" באתר האגף והקרן.

 .2לאחר חמש שנים מסיום השירות

על פי התיקון לחוק ,בתום  5שנים ממועד סיום שירותכם ,תועבר
יתרת הפיקדון האישי ישירות לחשבון הבנק שלכם ,כפי שהיה
מעודכן ביום סיום שירותכם.
הודעה על העברת יתרת הפיקדון לחשבון הבנק תועבר למסיים
השירות ,לפני העברת יתרת הפיקדון.
פרטים נוספים לגבי אופן המימוש ,ניתן למצוא באתר
האגף והקרן.
מומלץ לוודא מול העמותה/רשות השירות הלאומי-אזרחי שפרטי
חשבון הבנק מועברים לאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד
הביטחון בסמוך ליום סיום השירות.
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מענק שחרור ופיקדון אישי

עוד על הפיקדון  -חשוב לדעת!
אם מימשתם חלק מכספי הפיקדון באמצעות אחד הבנקים-
הפועלים או בלאומי ,תוכלו להמשיך לממש את יתרת הפיקדון
בסניפיו של אותו בנק בלבד.
אם מימשתם את הפיקדון ללימודים או הכשרה מקצועית ,כללי
ההחזר או כללים הנוגעים לאובדן שכר הלימוד ששולם כפופים
לתקנון המוסד בו בחרתם ללמוד .האגף והקרן לחיילים משוחררים
אינם אחראיים ואינם מחויבים לבוא בדברים ו/או לתבוע עבורכם
את החזר שכר הלימוד ממוסד הלימודים שאליו פניתם.
אם ברצונכם לממש את הפיקדון למטרות לימודים ,הכשרה מקצועית,
רכישת דירה או לימודי נהיגה ,התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות
למוסד הלימודים/למוכר הדירה/לבית הספר לנהיגה .לא יינתן החזר
על תשלום הביצעתם באופן עצמאי.
אם ברצונכם לממש את הפיקדון למטרת נישואין או הקמת עסק,
התשלום יועבר ישירות אליכם ,בכפוף להגשת מסמכים וקבלות
(במידת הצורך) כמפורט בטופס "בקשה למשיכת כספים מפיקדון
אישי" באתר האגף והקרן.
כספי הפיקדון האישי ניתנים למימוש בתחומי מדינת ישראל בלבד.
אם אינכם יכולים למשוך את הפיקדון בעצמכם מסיבה כלשהיא ,יש
באפשרותכם להעניק ייפוי כח לאדם מטעמכם למשיכה של כספי
הפיקדון עבורכם (למעט שימוש למטרות עסק ,נישואין ודיור) ,שנערך
בארץ מול עורך דין ,נוטריון או בקונסוליה ישראלית (אם הנכם שוהים
בחו"ל) ,ייפוי הכוח חייב להתאים לנוסח המופיע באתר האגף והקרן.

כספי הפיקדון יועמדו לרשותכם למימוש בבנק פועלים או בסניפים
ייעודיים של בנק לאומי* החל משבועיים ממועד סיום השירות (גם אם
חשבונכם מתנהל בבנק אחר!).
כדי לממשם בתקופה של עד  5שנים מסיום השירות עליכם לבצע את
הפעולות האלה:
 .1להוריד מאתר האגף והקרן את הטופס “בקשה למשיכת כספים
מפיקדון אישי“ ולמלא אותו בהתאם להוראות.
 .2לצרף לטופס המלא את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בו.
 .3לגשת לאחד מסניפי בנק הפועלים או בסניפים ייעודיים של בנק
לאומי* ברחבי הארץ ,מצוידים בתעודת זהות /רשיון נהיגה /דרכון,
בטופס שמילאתם ובמסכמים הנלווים.
*את רשימת הסניפים תוכלו למצוא באתר האגף והקרן

10

ייעוץ והכוון אישי

ייעוץ והכוון אישי

סיימתם שירותכם ואתם עדיין מתלבטים במה לעסוק או מה ללמוד?
אנחנו נעזור לכם!

א.ייעוץ והכוון אישי מיועצי מחוזות ההכוונה של האגף והקרן
במחוזות ההכוונה שלנו ובמרכזי הצעירים תוכלו לקבל ייעוץ והכוון
אישי ,אשר יעזרו לכם להשיג את כל המידע והכלים הנחוצים לכם
לגבש החלטה על דרככם החדשה.
מסיימי שירות זכאים לקבל ייעוץ והכוון אישי חינם מטעם היועצים
בכל אחד מארבעת המחוזות :חיפה והצפון ,תל אביב והמרכז,
ירושלים והסביבה ובאר שבע והדרום בנושאים של לימודים,
הכשרה מקצועית ,תעסוקה וכן מידע אודות זכויות והטבות הניתנות
למסיימי שירות ממוסדות ממשל שונים.
לרשות מחוזות ההכוונה שלנו עומדים כלים נוספים ,שיסייעו לכם
לבחור מסלול לימודים /מקצוע:
ספריית מקצועות המכילה מידע רב על מאות מקצועות
ומסלולי לימוד.
מערכת ממוחשבת אשר משקפת את הנטיות התעסוקתיות
באמצעות שאלונים ומאגר מקצועות רחב ללימודים גבוהים
ומסלולי הכשרה.
קבלת קהל:
השירות במחוזות ההכוונה שלנו ניתן בימים א‘ ,ג‘ ,ה‘ בין השעות
 9:00-13:00ובימי ד‘ בין השעות  .14:00-17:00יש להצטייד
בתעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון.

הזכאות לקבלת ייעוץ והכוון במחוזות הינה ללא תשלום
החל מחצי שנה לפני סיום השירות ועד חמש שנים מסיום
השירות אין צורך לקבוע תור או לתאם פגישה ,אלא אפשר
פשוט להגיע בשעות של קבלת קהל.
לנוחיותך ,ניתן לקבל שירותי ייעוץ בתיאום מראש ,גם במרכז הצעירים
ברשות המקומית ליד אזור מגוריכם ,על פי רשימה של מרכזי הצעירים
המופיעה באתר האגף והקרן .לבירור מועדים של קבלת קהל יש
ליצור קשר ישירות עם המרכז.
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ב .ייעוץ ואבחון מקצועי במכוני אבחון מורשים

מסיימי שירות המעוניינים לקבל נוסף על הייעוץ במחוזות ההכוונה
שלנו ,גם ייעוץ ואבחון תעסוקתי במכונים מקצועיים נוסף על הייעוץ
במחוזות ,יוכלו לקבלם מהאגף והקרן במחיר מיוחד.
תהליך האבחון במכונים המקצועיים מסייע לפתח מודעות ליכולות
האישיות השונות ,לזהות אמונות ומכשולים הבולמים קבלת
החלטה ובעיקר לעזור למאובחן להתקדם לעבר השגת יעדיו
בעולם הלימודים ו/או התעסוקה.

מה כולל תהליך האבחון?
שיחה מקדימה  -שיחה עם פסיכולוג תעסוקתי הכוללת קבלת
מידע על הרקע הלימודי והמקצועי שלכם ,בירור ציפיותיכם מהייעוץ
ובדיקה של מהות הלבטים ומקורות הקושי בקבלת החלטה.
אבחון  -מערכת מבחנים ושאלונים ,בתהליך שנמשך כמה שעות
וכולל מבחני יכולת ,שאלוני נטיות מקצועיות ומבחני אישיות.
שיחת עיבוד הנתונים והמידע  -הצגה של ממצאי האבחון הן בנוגע
לדילמות ולרצונות שלכם והן בנוגע לאילוצים ולאפשרויות בעולם
הלימודים והעבודה.
שיחת סיכום  -שיחה לסיכום התהליך ,גיבוש כיוונים להתפתחותכם
בעולם הלימודים ו/או העבודה ,ניתוח חלופות לצורך התמקדות
והצבת יעדים למימושם.
דו״ח מסכם  -בתום התהליך יינתן לכם דו״ח מסכם כתוב הכולל
המלצות כיצד עליכם לפעול בהמשך.
את הרשימה של מכוני האבחון המורשים לביצוע תהליך
האבחון ניתן למצוא באתר האגף והקרן.

תהליך הייעוץ והאבחון המקצועי מוצע למסיימי השירות הלאומי-אזרחי
בהנחה מיוחדת .מידע על ההטבה והרשמה באתר האגף והקרן ,בלשונית
״ייעוץ והכוונה״ .בתום ההרשמה תוכל לראות את שובר ההפניה למכון
האבחון ב"אזור האישי" שלך תחת ״שוברים שלי״.
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השלמת לימודים
האגף והקרן לחיילים משוחררים רואים חשיבות רבה בהרחבת
ההשכלה ובהשתלבות בלימודים אקדמיים ,לכן אנו מעניקים
לזכאים סיוע בהשלמה ושיפור תעודת בגרות במסגרת מכינות
קדם-אקדמיות ,המאפשר להגדיל את הסיכויים להתקבל ללימודי
התואר האקדמי הרצוי.

סיוע בהשלמת בגרות או בשיפור ציוני בגרות
במכינות קדם-אקדמיות

מסגרת המכינות הקדם-אקדמיות מיועדת להשלמת בגרות ולשיפור
ציוני בגרות למעוניינים ברכישת השכלה אקדמית .המכינות פועלות
במוסדות להשכלה גבוהה באוניברסיטאות ובמכללות.
קיימים שני מסלולים ללימודים במכינות:
 .1מכינות לשיפור והשלמת בגרויות  -מיועדות לתלמידים בעלי תעודת
בגרות חלקית ,ללא תעודת בגרות ובוגרי עשר שנות לימוד ומעלה
או תלמידים זכאי תעודת בגרות שציוניהם אינם עונים על דרישות
הסף לקבלה ללימודים אקדמיים והמעוניינים לשפר את ציוניהם.
 .2מכינות קדם אקדמיות ייעודיות  -מציעות לתלמידים הכנה ממוקדת
לקראת קבלה למסלול לימודים מסוים מבוקש ,אם אינם עומדים
בסף תנאי הקבלה אליו.
הסיוע שניתן לזכאים -
מימון מלא/חלקי של שכר הלימוד.
מלגת קיום חודשית בחודשי הלימודים במכינה.
מי זכאי?
האפשרות להשלים בגרות או לשפר ציוני בגרות בסיוע האגף
והקרן מותנית בעמידה בקריטריונים של תנאים סוציו-אקונומיים או
אוכלוסיות ייחודיות ,שקבעה הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
עם הרשמתכם למכינה יש לפנות למזכירות המכינה ולהגיש בקשה
לקבלת סיוע ובקשתכם תיבדק בוועדה משותפת לקרן ולמכינה.
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למשלמים למכינה מהפיקדון ,כללי ההחזר של התשלום או אובדן
שכר הלימוד ששולם חלים בהתאם לתקנון המוסד שבו בחרתם
ללמוד .משרד הביטחון והאגף והקרן לחיילים משוחררים אינם
אחראים ואינם מחויבים לבוא בדברים ו/או לתבוע עבורכם את
החזר שכר הלימוד ממוסד הלימודים.
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סיוע בלימודי תואר ראשון
 .1עידוד השכלה גבוהה (חוק הפריפריה)
הקרן לעידוד השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה) ,מעניקה
הטבות מיוחדות למסיימי שירות תושבי הפריפריה או למסיימי
שירות המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה במוסדות לימוד הנמצאים
בפריפריה ,המוכרים ע”י המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה) ואשר
מילאו את משך השירות המינימלי הנדרש.
לרשימה של אזורי סיוע המוגדרים בחוק כנסו לאתר
האגף והקרן.
מהו משך השירות המינימלי הנדרש?
מסיימי שירות לאומי-אזרחי  -ששירתו במשך  24חודשים.
מסיימי שירות לאומי-אזרחי  -ששירתו  12חודשים  -יהיו זכאים
למחצית הסיוע עבור ההטבה במסלול סיוע ראשון המפורט להלן
(לומדים בפריפריה).
מסיימי שירות לאומי-אזרחי  -שהפסיקו את שירותם לפני תום
התקופה כאמור מטעמי בריאות ,באישור ראש רשות השירות הלאומי-
אזרחי ובלבד שהשלימו שני שלישים מתקופת השירות הנדרש.

קיימים שני מסלולי סיוע מהם ניתן לבחור רק אחד:
מסלול ראשון ,למסיימי שירות המבקשים ללמוד לתואר ראשון
בפריפריה.
מסלול שני ,למסיימי שירות תושבים באזורי עדיפות לאומית
המבקשים ללמוד לתואר ראשון במוסדות לימוד בכל הארץ.

מסלול ראשון -סיוע למסיימי שירות הלומדים
במוסדות להשכלה גבוהה הממוקמים בפריפריה.
מי זכאי?
כלל מסיימי השירות העונים למפורט בסעיף ב’ 1לעיל “סיוע
בלימודי תואר ראשון” ,הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה
גבוהה שמוכרים על ידי המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה) ונכללים
ברשימה הנ״ל:
מכללות להשכלה גבוהה בגליל
מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון
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מכללת אשקלון
מוסדות מוכרים להטבה בירושלים
מכללות להשכלה גבוהה בנגב
מוסדות מוכרים להטבה באילת
רשימת המוסדות משתנה מעת לעת ,ולכן יש להתעדכן
באתר האגף והקרן.
הסיוע שניתן-
מלגת לימודים לשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון עד סכום ששולם
בפועל ושלא יעלה על התקרה של  *₪ 10,207עבור כל שנת הלימודים**.
הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון ויתווסף לסכום הפיקדון האישי.
סכום זה מתעדכן מדי שנה.
שנייה  -מסיימי שירות לאומי של  12חודשים יהיו זכאים למלגה של
עד ממחצית הסכום.
*מעודכן לשנת תשע"ט .סכום זה מתעדכן מדי שנה.
**מסיימי שירות לאומי של  12חודשים יהיו זכאים למלגה של עד ממחצית הסכום.

למימוש ההטבה יש להיכנס בסוף כל סמסטר ראשון ל״אזור האישי״
באתר האגף והקרן ,ולחתום על כתב ההתחייבות הדיגיטלי הנמצא
בו ,רשימת הלומדים ושכר הלימוד מועברת ע"י המוסד ישירות
לאגף ולקרן.

 .2מסלול שני  -סיוע למסיימי שירות תושבים
באזורים עדיפות לאומית (הפריפריה) בלימודי
השכלה גבוהה (בכל הארץ)
מי זכאי?
מסיימי שירות ששירתו לפחות  24חודשי שירות לאומי או  12חודשי
שירות אזרחי בלבד ,שכתובתם הרשומה בחמש השנים מתוך שש
השנים שלפני תחילת הלימודים היא ב”אזור סיוע” ,כמוגדר בחוק.

על פי חוק הפריפריה ,מספר המלגות לתושבי הפריפריה הזכאים
לסיוע מוגבל ,והוא מוענק בכפוף למצב סוציו-אקונומי ,למדד
פריפריאליות וסוג השירות.
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פירוט הסיוע לתושבי הפריפריה
אחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
סיוע למבקשים ללמוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה (גם
באזורים שאינם מוגדרים פריפריה):
קבלת מלגת לימודים עבור שנת לימודים ראשונה לתואר ראשון
עד לסכום ששולם בפועל ,שלא יעלה על כ ₪ 10,207*-עבור שנת
הלימודים הראשונה.
* מעודכן לשנת תשע"ט .סכום זה מתעדכן מדי שנה.

או
מעטפת סיוע במסלול ללימודי תואר ראשון ,לרבות מכינה:
מלגת לימודים במכינה קדם-אקדמית לזכאים המעוניינים ללמוד
במוסדות להשכלה גבוהה.
מלגת לימודים ללימודי התואר הראשון לבוגרי המכינה בהיקף
של כ 50%-משכר הלימוד ועד לסכום של כ ₪ 5,103* -עבור כל
אחת משלוש שנות הלימוד לתואר ראשון .הסיוע יועבר לחשבון
הפיקדון ויתווסף לסכום הפיקדון בכפוף לכתב ההתחייבות ולהנחיות
המפורטות ב״אזור אישי״ באתר האגף והקרן.
ליווי אקדמי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים
הראשונה לתואר.
* מעודכן לשנת תשע"ט .סכום זה מתעדכן מדי שנה.
תושב פריפריה  -ניתן לממש רק אחד משני מסלולי הסיוע
הנ”ל ,המפורטים לעיל בהתאם לתנאים שמופיעים בפרק זה.
תושב פריפריה  -הזכאות לקבלת המלגה מוענקת בכפוף
למגוון קריטריונים בהם :מצב סוציו אקונומי ,מדד פריפריאליות
ומשך השירות שביצע מסיים השירות.
פרטים נוספים על אודות היישובים הכלולים וכן מידע על
אופן קבלת הסיוע ניתן לקבל במרכז השירות הטלפוני שלנו
או באתר האגף והקרן.
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 .2מלגות לימודים ייעודיות לתואר ראשון
בנוסף להטבות המגיעות לכם על-פי חוק ומתוך הכרה בחשיבות
ההשכלה וביצירת שוויון הזדמנויות בחברה ,מציעים האגף והקרן
מגוון של מלגות ללימודים באמצעות תרומות.
תרומות אלו ניתנות על ידי אנשים פרטיים וגופים עם הרבה רצון
טוב ,אשר מגדירים את התנאים לחלוקת התרומה ,האוכלוסייה
הזכאית ,ייעוד המלגה וגובהה.
הזכאות נקבעת על סמך קריטריונים שונים ,על פי רוב סוציו-אקונומיים

מידע נוסף על המלגות תוכלו לקבל באתר האגף והקרן
במרכז השירות הטלפוני שלנו ,במחוזות ההכוונה ובמרכזי
הצעירים ברשות המקומית שליד אזור מגוריכם.
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האגף והקרן לחיילים משוחררים רואים חשיבות גדולה בשילוב מסיימי
השירות במעגל העבודה ,כתנאי לפיתוח חיים בוגרים ועצמאיים
וכמפתח להמשך התפתחות אישית ומקצועית.
אנו עושים מאמצים מרובים להציע לכם ולפתח עבורכם מגוון
אפשרויות ומסלולי לימוד לרכישת מקצוע בתנאים מיוחדים ומועדפים.

א .מסלול טכנאים מוסמכים והנדסאים

לימודי טכנאים מוסמכים והנדסאים נועדו לשרת הן את הפרט ,על
ידי הקניית מקצוע יוקרתי ,מעניין ובעל פוטנציאל תעסוקתי ,והן את
המשק ,על-ידי העלאת הרמה הטכנולוגית ויצירת תחרות בזירה
הבין-לאומית .הנדסאים וטכנאים מוסמכים ממלאים תפקידים
במקצועות טכנולוגיים במפעלי תעשייה ,במפעלי היי-טק ,מפעלים
ביטחוניים ,מכוני מחקר ,ברשויות המקומיות במוסדות ציבור ועוד.
מי זכאי?
כל מסיימי השירות המעוניינים בלימודי טכנאי או הנדסאי ,זכאים
לסיוע כספי במימון שכר לימוד שנתי ,ללא התניה במצב כלכלי.
ההשתתפות במימון שכר הלימוד השנתי היא במכללות טכנולוגיות,
שבפיקוח המכון שממשלתי להכשרה מקצועית (מה"ט) .
סיוע זה הינו נוסף על כספי הפיקדון האישי העומדים לרשותכם.
את יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם באמצעות הפיקדון האישי.
היכן?
במכללות טכנולוגיות שבפיקוח מה"ט בכל אחד מהמסלולים הבאים:
מכינת קדם-הנדסאים
הנדסאים/טכנאים מוסמכים שנה א
הנדסאים שנה ב
רשימת המכללות ומסלולי הלימוד להנדסאים/טכנאים
מופיעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה
בכתובתwww.economy.gov.il :

לקבלת הסיוע עליכם לוודא שמוסד הלימודים שבחרתם מוכר כאמור
לעיל .יש לפנות למזכירות מוסד הלימודים ולמסור את פרטיכם
האישיים ,והמכינה תעדכן אתכם בהחלטתה לגבי קבלת הסיוע.
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ב .הכשרות מקצועיות ייחודיות מטעם האגף והקרן

האגף והקרן לחיילים משוחררים פיתחו ,בשיתוף גופים שונים ,משרדי
ממשלה וארגונים מובילים בתחום ההשכלה וההכשרה המקצועית,
תוכניות הכשרה ייחודיות במגוון מקצועות ובתנאי מימון מיוחדים.
חלק מתוכניות אלו מציעות ,נוסף על תנאי המימון ,גם קבלת סיוע
נוסף כמו מלגת קיום חודשית ,מענקי התמדה וסיוע בהשמה בעבודה
בסיום הקורס/ההכשרה.
נוסף על כך ,האגף והקרן לחיילים משוחררים מפעילים ,באמצעות
משרד הכלכלה והתעשייה ,תוכנית חדשה להשתלבות בעבודה
על ידי הענקת שוברים להכשרה מקצועית .השוברים מאפשרים
לקבל מימון חלקי ללימודים במגוון קורסים במוסדות המוכרים על
ידי משרדי הממשלה השונים.
 .1תוכניות הלימוד ומסלולי הקורסים משתנים מעת לעת,
ולכן יש להתעדכן בנושא באתר האגף והקרן או במרכז
השירות הטלפוני שלנו.
 .2יש להתעדכן באשר לזמינות ההטבה באתר האגף והקרן.

ג .הכשרות מקצועיות מטעם שירות התעסוקה
משרד הכלכלה והתעשייה מציע לכלל דורשי העבודה ,בהם גם
מסיימי שירות ,מגוון רחב של קורסים לרכישת מקצוע ,המתקיימים
במרכזי ההכשרה ובבתי-ספר מקצועיים בכל רחבי הארץ בתחומים
כגון :בניין ,רכב ,מחשבים ,אירוח ,תחזוקה ,טקסטיל ועוד .הקורסים
מסובסדים ומחיר ההשתתפות מותנה בסוג הקורס .הסיוע למימון
הקורס ניתן ללא התניה בתקופת עבודה קודמת.
ניתן לפנות לשירות התעסוקה ולהירשם לקורסים אלו.
ניתן ליהנות מקורסי ההכשרה המיוחדים של האגף והקרן
או מהקורסים באמצעות שירות התעסוקה שלא על חשבון
הפיקדון האישי.
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ד .קורסים והכשרות מקצועיות בבתי ספר פרטיים
מסיימי שירות יכולים לקבל הכשרה מקצועית במגוון קורסים בבתי
ספר פרטיים מורשים ולממנם באמצעות כספי הפיקדון ,בתנאי
שמוסד הלימודים מוכר כאמור לצורך זה ע"י משרדי הממשלה
השונים ,בהתאם לתחום הלימודים.
חשוב לברר לפני ההרשמה והתשלום שמוסד הלימודים מוכר
על ידי משרדי הממשלה השונים .רשימת המוסדות המאושרים
נמצאת באתר האגף והקרן.
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תעסוקה
סיוע במציאת עבודה
האגף והקרן לחיילים משוחררים מפעילים מגוון אמצעים ויוזמות
בתחום התעסוקה ,שמטרתם לחשוף את מסיימי השירות לקשת
רחבה ככל האפשר של משרות קיימות בשוק .כמו כן האגף והקרן
פועלים לאיתור ומיון של דורשי עבודה והפנייתם למעסיקים.
לרשותכם כמה דרכים לחיפוש עבודה באמצעות האגף והקרן:
פרסומים של משרות פנויות ב״אזור האישי״ באתר האגף והקרן (ניתן
להרשם לאתר ולהיכנס ל״אזור האישי״ רק לאחר סיום השירות).
הצעות עבודה הניתנות במחוזות ההכוונה שלנו ובמרכזי הצעירים.
דיוור ישיר של משרות לכתובתו של מסיים השירות.
למידע נוסף יש לפנות לאתר האגף והקרן או למחוזות
ההכוונה שלנו.
מסיימי שירות -הקפידו לעדכן את מס' הטלפון הנייד שלכם
ואת דרכי ההתקשרות איתכם ב״אזור האישי״ באתר האגף
והקרן ,על מנת שנוכל ליידע אתכם בתוכניות החדשות ובמגוון
ההטבות שהינכם זכאים להם.
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הטבות וזכויות מגופים נוספים
התכנים המפורטים בפרק זה מובאים כשירות לציבור מסיימי
השירות .בכל שוני בין הכתוב כאן ובין הוראות הגופים המעניקים
את השירות/ההטבה  -יגברו ההוראות על הכתוב כאן.

 .1מס הכנסה
הטבות בתשלום מס הכנסה
למסיימי שירות לאומי-אזרחי ניתן זיכוי מיוחד במס הכנסה במשך 36
החודשים הראשונים שלאחר סיום השירות .גובה הזיכוי תלוי במשך
השירות ,על-פי הפירוט המופיע בטבלה שלהלן.
תקרות ההכנסה החודשיות והשנתיות הפטורות ממס הכנסה
מעודכנות לשנת :2019

אוכלוסיית
הזכאים

מסיימי
שירות
לאומי-
אזרחי
(בנים)
מסיימות
שירות
לאומי-
אזרחי
(בנות)

משך
השירות

מספר
נקודות
זיכוי

ההכנסה ההכנסה
השנתית
החודשית המצטברת
הפטורה
הפטורה
ממס עד
ממס עד
לסכום
לסכום
(בש”ח)
(בש”ח)

12
חודשים

1

6,867

82,404

24
חודשים
ומעלה

2

8,424

101,088

12
חודשים

1

7,645

91,740

24
חודשים
ומעלה

2

9,155

109,860

יש ליידע את המעסיק על היותכם מסיימי שירות לקבלת
הטבת הטבת המס.
הקלות במס ותיאום מס
יש אפשרות לקבל החזרים ממס הכנסה במקרים האלה:
.א.אם עבדתם רק בחלק משנת המס (המתחילה ב 1-בינואר ומ�ס
תיימת ב 31-בדצמבר) ,והכנסתכם השנתית המצטברת לא עלתה
על הסכומים המצוינים בטבלה.
ב .אם אתם מועסקים בשני מקומות עבודה או יותר.
לבדיקת הזכאות עליכם לפנות לפקיד השומה במס הכנסה
שבאזור מגוריכם.
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 .2המוסד לביטוח לאומי
קבלת מענק חד-פעמי בעבודה נדרשת (מועדפת)
המוסד לביטוח לאומי משלם מענק חד-פעמי של כ₪ *9,695-
למסיימי שירות לאומי** ,שעבדו במשך שישה חודשים מלאים
לפחות בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות) בתחומים הבאים:
א .תחנות דלק
ב .אתרי בנייה
ג .בתי מלון
ד .מפעלי תעשייה ובתי מלאכה
ה .אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה
ו .טיפל באנשים עם מוגבלויות
* הסכום מעודכן ל1.1.2019-
**מיועד רק למסיימי שירות לאומי שהשלימו  24חודשי שירות או
ששירתו חצי שנה לפחות ונישאו תוך חודש מיום סיום השירות בלבד.
לפני תחילת העבודה חשוב לבדוק עם המוסד לביטוח לאומי
אם המשרה מוכרת כעבודה נדרשת.
מי זכאי?
מסיימי שירות לאומי שעבדו לפחות  150ימי עבודה המתפרׂשים על
פני לא פחות משישה חודשי עבודה .ניתן לפרוש את  150הימים עד
 24חודשי עבודה לכל היותר .חובה לסיים את העבודה עד שנתיים
מיום סיום השירות.
העבודה חייבת להיות במשרה מלאה על פי הנהוג במקום העבודה.
בתחום החקלאות ניתן לקבל גם מענק חלקי ,אם משך העבודה
הוא ארבעה חודשים מלאים ( 100ימי עבודה) לפחות.
זכאות למענק חלקי
מי שעבדו בעבודה נדרשת פחות משישה חודשים ,יוכלו בתנאים
מסוימים להיות זכאים למענק חלקי .המענק יחושב באופן יחסי על
פי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.
אופן הגשת התביעה
עם סיום העבודה יש למלא טופס מקוון “טופס תביעה למענק”
הנמצא באתר המוסד לביטוח לאומי ולהגישו למוסד לביטוח לאומי
לא יאוחר מ 42 -חודשים ממועד סיום השירות.
למידע נוסף ,בירורים וערעורים בנוגע למענק ,ניתן
לפנות לסניפי המוסד לביטוח לאומי ,לאתר האינטרנט
שלהם בכתובת  www.btl.gov.ilאו בטלפונים * 6050
או .04-8812345
24

הטבות וזכויות מגופים נוספים

תשלומי חובה :תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות
כל תושב ישראל בן  18ומעלה מבוטח במוסד לביטוח לאומי ,לכן
חייב לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי
ולהירשם באחת מקופות החולים לפי בחירתו .
בזמן שירותכם שולמו עבורכם דמי ביטוח לאומי .מסיימי שירות
לאומי-אזרחי שאינם עובדים ,זכאים לפטור בתשלום דמי ביטוח
לאומי ודמי ביטוח בריאות בחודשיים הראשונים שלאחר סיום
השירות.
הפטור יוענק לכל מי ששירת במשך תקופה של שנתיים לפחות
בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות.
לאחר חודשי הפטור עליכם לשלם את דמי הביטוח הלאומי באופן הבא:
עובד שכיר  -תשלום באמצעות ניכוי מהשכר (על ידי המעסיק).
עובד עצמאי (עובד בלתי מועסק שאינו מקבל דמי אבטלה או מי
ששוהה בחו”ל) – תשלום באופן עצמאי למוסד לביטוח לאומי.
סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה  -תשלום באמצעות שוברים
המגיעים לביתכם.
אינו עובד -באמצעות שוברים הנשלחים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח הללו גם בעת שהייה
ממושכת בחו"ל כדי לשמור על רצף הזכויות ולהימנע מקנסות,
ריביות והצמדה .לבירורים ומידע נוסף* 6050 :
קצבת הבטחת הכנסה
קצבת הבטחת הכנסה משולמת לאדם שאין לו הכנסה או אדם
שהכנסתו נמוכה מסף שכר מסוים ,כך שסך הכנסתו תשתווה לסף
השכר .אם מלאו לכם  20שנים ,והנכם עומדים בתנאים שקבע
המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקצבת הבטחת הכנסה ,קיימת לכם
הזכות לפנות לביטוח לאומי ולהגיש בקשה לקצבת הבטחת הכנסה.
לבירורים ומידע נוסף*6050 :
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דמי אבטלה
מסיימי  24חודשי שירות לאומי בלבד זכאים לקבל דמי אבטלה
בתנאים הבאים*:
בשנה הראשונה
לסיום השירות

מהשנה השנייה
לסיום השירות ואילך

תקופת העבודה
המחויבת לפני
ההתייצבות בשירות
התעסוקה

 6חודשים

מ 6 -חודשים ועד
 12חודשים

תקופת הזכאות
המירבית

 70ימים

 50ימים

* למסיימי שירות עד גיל  28שהנם רווקים וללא ילדים.
דמי אבטלה למסיים שירות שהתחיל את תקופת האבטלה שלו
בשנה הראשונה לסיום שירותו ,יחושבו לפי השכר שקדם לתחילת
תקופת האבטלה ועל כל פנים לא יפחת מסכום של ₪ 119.92
(החל מ.)1.1.17 -
השתתפות בקורס יום להכשרה מקצועית מטעם משרד הכלכלה
והתעשייה במהלך השנה הראשונה לסיום השירות ,מקנה זכאות
לקבלת דמי אבטלה לתקופה שבין  70ל 138 -ימים (בהתאם למספר
שנות הלימוד) ללא צורך באישור על תקופת עבודה קודמת לפני
ההצטרפות לקורס .כמו כן ,התפטרות של מסיים שירות מעבודה
לצורך לימוד בהכשרה מקצועית מהווה התפטרות מוצדקת לעניין
קבלת דמי אבטלה .ודמי האבטלה שישולמו לא יפחתו מסכום של
( ₪ 83.94החל מ.)1.1.17 -
מסיימי שירות אזרחי העומדים בתנאי הזכאות יוכלו לקבל
דמי אבטלה בתנאים הניתנים לכל אזרח במדינת ישראל.
למוסד לביטוח לאומי יש זכות להפחית את ימי האבטלה המגיעים
לכם ואף להקפיא את הזכאות עקב סירוב מרצון לקבל הצעת
עבודה או עקב הפסקת עבודה מרצון.
הסכומים מעודכנים לשנת .2019

קופות חולים

קופות החולים חייבות לספק לתושבים “סל שירותי בריאות” המציע
מגוון שירותים רפואיים חינם .הן גם רשאיות להציע “ביטוח משלים”
המעניק שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות הבסיסי.
בסיום השירות יש לפנות לסניף קופת החולים שבה הנכם מעוניינים
להיות חברים ולהירשם.
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כל הדרכים לקבלת פרטים ומידע
מרכז שירות טלפוני03-7776770 :
אתר האגף והקרן לחיילים משוחררים:
www.hachvana.mod.gov.il
שירותי ייעוץ והכוונה:
קבלת קהל במחוזות ההכוונה של האגף והקרן לחיילים משוחררים,
בימים א’ ,ג’ ,ה’ ,בין השעות  09:00-13:00ובימי ד’ בין השעות 14:00-17:00
(פניות בדוא"ל ישירות למחוזות ההכוונה באמצעות אתר האינטרנט).
מחוז תל אביב והמרכז
בניין משרד הביטחון בתל השומר ,רח’ יעקב דורי ,קרית אונו ,מיקוד 5510802
מחוז חיפה והצפון
בניין משרד הביטחון ,רח’ דוד המלך  ,44שכונת נווה דוד ,חיפה ,מיקוד 3542126
מחוז ירושלים והסביבה
מגדל העיר (קומה  ,)14רח’ בן יהודה  ,34ירושלים ,מיקוד 9423001
מחוז באר שבע והדרום
מגדל הרכבת ,רח’ בן צבי ( ,10קומה  )10באר שבע ,מיקוד 8489328
השירות ניתן ע“י יועצי המחוזות ,אינו כרוך בתשלום
ואינו דורש תיאום מראש .צריך רק להגיע בשעות קבלת קהל!
לנוחיותכם ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכוונה גם במרכזי הצעירים ברשות
המקומית ליד איזור מגוריך ,על פי רשימת המרכזים המופיעה באתר האגף והקרן
(לבירור מועדי קבלת קהל ,צרו קשר ישירות עם המרכז).
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