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מידע והכוונה לבוגרות

לפרטים מעודכנים ניתן להכנס לאתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים:

לברורים נוספים ניתן להיכנס לאתר הרשות לשירות לאומי-אזרחי
MOST.GOV.IL/NCS/PAGES/DEFAULT.ASPX

WWW.HACHVANA.MOD.GOV.IL

מענק שחרור: 
שירות בן 12 חודשים - 4,608 ש"ח
שירות בן 24 חודשים - 9,216 ש"ח

פיקדון אישי:
)מיועד לדיור, לימודים, הכשרה מקצועית, הקמת 

עסק, נישואין(
שירות בן 12 חודשים - 6,676 ש"ח

שירות בן 24 חודשים - 13,351 ש"ח

סיוע בלימודים:
קדם  מכינות  לימודי  מקצועית,  הכשרות  ראשון,  תואר 
הנדסאים  מסלולי  בגרות.  תעודת  שיפור  אקדמאיות, 

וטכנאים ועוד

מענק עבודה נדרשת: )מינימום 24 חודשי שירות(
מיום  שנתיים  במהלך  עבודה  ימי   150 לפחות 

השחרור. עבודה חיונית למשק. 
גובה המענק: 9,695 ש"ח

מסיימת שירות השנה? בוגרת שירות לאומי?
אל תפספסי את המידע הבא!

תרמתן! השפעתן! התנדבתן! זה הזמן שלכן לקבל חזרה ולהנות ממגוון
זכויות, הטבות, מענקים ואפשרויות שיסייעו לכן במציאת כיוון לעתיד ויחסכו לכן כסף, מאמצים 

וחיפושים. ריכזנו עבורכן בדפים הבאים את המידע העיקרי, בכל אחד מהנושאים ניתן לקבל הרחבה 
ופירוט דרך האתרים הרלוונטיים המצויינים.

אנו מאחלים לכן הרבה הצלחה בהמשך הדרך ובטוחים שתגיעו רחוק!
צוות שיל"ת.

דמי אבטלה: )מינימום 24 חודשי שירות(
אחרי   - השירות  סיום  שלאחר  השניה  בשנה 

חובת הוכחה של 6 חודשי עבודה מלאים.

מס הכנסה:
למסיימי שירות לאומי-אזרחי ניתן זיכוי מיוחד 
במס הכנסה במשך 36 החודשים הראשונים 

שלאחר סיום השירות תקרות ההכנסה 
החודשיות נכון ל 2019:

שירות בן 12 חודשים - 7,645
שירות בן 24 חודשים - 9,115

המידע  מתוך  לקוחים  הבאים  ובעמודים  זה  בעמוד  הנתונים 
המפורסם על ידי הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

בהתאם חלק מהמידע כפוף לשינויים בחוקים ובנהלים.
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מידע והכוונה לבוגרות

בסיום שנת השירות, הרכזת שלכן עוברת על הדוחות והנתונים שהעברתן כל חודש, בודקת שאין לכן חוסרים, 
ימי השלמה, עודף ימי מחלה וכד ושסיימתן באופן מלא את שנת השירות. במידה והכל תקין הדיווח נשלח 
לקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הבטחון, שם מאמתים את הנתונים ומעבירים אליכן בהתאם את 

המענק והפקדון.

מענק שחרור
שירות לאומי באורך של 12 חודשים - 4,608 ש"ח
שירות לאומי באורך של 24 חודשים - 9,216 ש"ח

*הסכומים צמודים למדד המחירים לצריש ומתעדכנים כל חודש. 
המענק מועבר לחשבון הבנק שליש אליו

הועברו דמי הכיס מטעם השירות תוך 60 יום מרגע קבלת הדיווח בקרן להכוונת חיילים משוחררים. המענק זמין 
לרשותכם לכל שימוש שתבחרו.

פיקדון
שירות לאומי באורך של 12 חודשים - 6,676 ש"ח

שירות לאומי באורך של 24 חודשים - 13,351 ש"ח
*הסכומים צמודים למדד המחירים לצריש ומתעדכנים כל חודש

כספי הפיקדון אינם משוחררים ישירות לחשבון הבנק שלכן. אלא מיועדים ב - 5 שנים הראשונות למטרות מסוימות 
)פירוט בהמשך( ורק ע"י הבאת האישורים הנדרשים תוכלו להוציא את הסכום בכל אחד מסניפי בנק הפועלים או 

בנק לאומי )גם אם חשבוניש האישי מתנהל בבנק אחר(. 
אם לאחר 5 שנים, עדיין לא השתמשתם בפיקדון, אתם זכאים למשוך את הכסף ולהשתמש בו ללא הגבלת מטרה. 

שימו לב: לאחר 5 שנים יתרת הפיקדון תועבר ישירות לחשבונך!

6 המטרות שניתן להוציא איתן את כספי הפקדון ב 5 שנים הראשונות:
פסיכומטריים(,  למבחנים  הכנה  זה  )ובכלל  קדם-אקדמיים  לימודים  תיכונית,  השכלה  להשלמת   - לימודים  א. 
לימודים אקדמיים ולימודים בישיבה על תיכונית. מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים לכך 

על-ידי משרד החינוך. 
ב. לימודי מקצוע - ללימודים בקורסי הכשרה מקצועית. מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים 
לכך על ידי משרד החינוך, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד התיירות, משרד הבריאות או המשרד לביטחון פנים, 

לפי העניין.
ג. דיור - לדירת מגורים שנרכשה לאחר סיום השירות ובלבד שתהיה על שם מסיים השירות.

ד. הקמת עסק - לפתיחת עסק חדש על-ידי יחיד עצמאי או הקמה/ הצטרפות לשותפות, לאחר סיום השירות.
ה. נישואין - לנישאים לאחר סיום השירות.

ללימודי נהיגה עבור תשלום לחמישה שיעורי נהיגה לפחות, עם הצגת חשבונית מס מקורית   - ו. לימודי נהיגה 
ממורה הנהיגה.

כל מה שרציתן לדעת על מענק ופיקדון
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מכינות/אקדמיה/הנדסאים וטכנאים

סיוע בהשלמת בגרות או בשיפור ציוני בגרות במכינות קדם-אקדמיות מערכת המכינות הקדם-אקדמיות מיועדת 
להשלמת בגרות ולשיפור ציוני בגרות למעוניינים ברכישת השכלה אקדמית. המכינות פועלות במוסדות להשכלה 

גבוהה באוניברסיטאות ובמכללות.

מכינות: 
מכינות לשיפור והשלמת בגרויות - מיועדות לתלמידים בעלי תעודת בגרות חלקית, ללא תעודת בגרות ובוגרי . 1

לקבלה  הסף  דרישות  על  עונים  אינם  שציוניהם  בגרות  תעודת  זכאי  תלמידים  או  ומעלה  לימוד  שנות  עשר 
ללימודים אקדמיים ומעוניינים לשפר את ציוניהם.

- מציעות לתלמידים לקבל הכנה ממוקדת לקראת קבלה למסלול לימודים . 2 ייעודיות  מכינות קדם אקדמיות 
ספיציפי מבוקש, במידה ואינם עומדים ברף תנאי הקבלה אליו. 

הסיוע שניתן לזכאים - מימון מלא/חלקי של שכר הלימוד. מלגת קיום חודשית בחודשי הלימודים במכינה.

לימודי תואר ראשון 
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

מהו משך השירות המינימלי הנדרש? 
מסיימי שירות לאומי-אזרחי - ששירתו במשך 24 חודשים. 

מסיימי שירות לאומי-אזרחי - ששירתו 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע עבור ההטבה במסלול סיוע ראשון 
המפורט להלן. 

ראשון  לתואר  ללמוד  המבקשים  שירות  למסיימי  האחד,  אחד:  רק  לבחור  ניתן  מהם  סיוע  מסלולי  שני  קיימים 
ראשון  לתואר  ללמוד  המבקשים  )הפריפריה(  לאומית  עדיפות  אזורי  תושבי  שירות  למסיימי  השני,  בפריפריה, 

במוסדות בכל הארץ.

נכללים ברשימת, רשימת הערים אשר  גבוהה אשר  אודות המסלולים, המוסדות להשכלה  ומפורט  מידע מלא 
והיחידה להכוונת  ניתן לקבל באתר הקרן  והתנאים הנדרשים לקבלת הזכאות  מוגדרים עפ"י החוק כפריפריה 

חיילים משוחררים

מסלול טכנאים מוסמכים והנדסאים 
מי זכאי? כל מסיים שירות המעוניין בלימודי טכנאי או הנדסאי, זכאי לסיוע כספי במימון שכר לימוד שנתי, ללא 
התניה במצב כלכלי. המימון הינו בגובה של %100 משכר הלימוד המתוקצב ומאושר ע״י מה״ט )ע״פ המסלול(, עבור 
השנה הראשונה ויש, גם עבור השנה השנייה ללימודים במקצועות נבחרים. סיוע זה הינו נוסף על כספי הפיקדון 

האישי העומדים לרשותך.

היכן? במכללות טכנולוגיות בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית, בכל אחד מהמסלולים הבאים: מכינת 
ששירתו   - לאומי-אזרחי  שירות  ב’מסיימי  שנה  הנדסאים  א’  שנה  מוסמכים  הנדסאים/טכנאים  קדם-הנדסאים 
במשך 24 חודשים. מסיימי שירות לאומי-אזרחי - ששירתו 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע עבור ההטבה 

במסלול סיוע ראשון

מידע והכוונה לבוגרות
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סיימת שירות ואת מתלבטת במה לעסוק או מה ללמוד? 
תוכלי לקבל ייעוץ והכוון אישי מיועצים של האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים במחוזות ההכוונה ובמרכזי הצעירים 

ברחבי הארץ. אלו יעזרו לך להשיג את כל המידע והכלים הנחוצים לך לגבש החלטה על דרכך החדשה. 
ועד חמש שנים מסיום  סיום השירות  הינה ללא תשלום החל מחצי שנה לפני  והכוון  ייעוץ  הזכאות לקבלת 
וזכאויות למסיימי שירות במוסדות שונים.  השירות בנושאים של לימודים, הכשרה מקצועית, תעסוקה, זכויות, הטבות 
נוספים  כלים  לקבל  ניתן  והדרום)  שבע  ובאר  והסביבה  ירושלים  והמרכז,  אביב  תל  והצפון,  )חיפה  ההכוונה  במחוזות 
שיסייעו לך לבחור מסלול לימודים/מקצוע: ספריית מקצועות המכילה מידע רב לגבי מאות מקצועות ומסלולי לימוד. 
תוכנת מחשב ייחודית המסייעת לזהות תחומי עניין ונטיות תעסוקתיות באמצעות שאלונים ומאגר מקצועות רחב בכל 
ייעוץ ואבחון מקצועי במכוני אבחון מורשים ניתן לקבל מהאגף והקרן במחיר  רמות הלימודים ומסלולי ההכשרה. 
מיוחד. תהליך האבחון במכונים המקצועיים מסייע לפתח מודעות ליכולות האישיות, לזהות אמונות ומכשולים הבולמים 

קבלת החלטה ולעזור למאובחן להתקדם לעבר השגת יעדיו בעולם הלימודים ו/או התעסוקה.

ייעוץ והכוון אישי

w w w . h e m d a t . a c . i l
*5280 כשחוסן פוגש אמונה וחינוך 

B.Ed. תואר ראשון
ותעודת הוראה לנשים וגברים

יומיים בשבוע בקמפוס
הוראה מתקנת+בחוגים: | מתמטיקה | מדעים | אנגלית | ספרות | מקרא | תושב“ע | הגיל הרך | חינוך מיוחד 

בכתיבה, קריאה וחשבון

*תואר ראשון - בכפוף לתקנון משרד הביטחון

שנה ראשונה
חינם*

מערך מלגות
נרחב

רכבת אחת לחודש 
שבוע למידה מרחוק

אפשרות לשילוב
מדרשה באקדמיה

 מרחוק
גםבחמדת לומדים

מידע והכוונה לבוגרות
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המוסד לביטוח לאומי משלם מענק חד-פעמי של כ-9,695 ₪ למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות או 
ששירתו חצי שנה לפחות ונישאו תוך חודש מיום סיום השירות. המענק מתקבל בנוסף לשכר ממקום העבודה!

התנאי לקבלת המענק הוא עבודה במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת )למעט עבודות פקידות(  
גידול  אתרי  ה.  ובתי מלאכה  ד. מפעלי תעשייה  מלון  בתי  ג.  בנייה  אתרי  ב.  דלק  א. תחנות   : הבאים  בתחומים 

חקלאיים ובתי אריזה ו. סיעוד. 
חשוב לבדוק עם המוסד לביטוח לאומי לפני תחילת העבודה אם המשרה מוכרת כעבודה נדרשת. 

מי זכאי? מסיים שירות לאומי שעבד לפחות 150 ימי עבודה המתפרשים על פני לא פחות משישה חודשי עבודה. ניתן 
לפרוס את 150 הימים עד 12 חודשי עבודה ולא יותר מכך. 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 )100 ימי עבודה( לפחות. 

זכאות למענק חלקי: מי שעבד בעבודה נדרשת פחות משישה חודשים, יוכל בתנאים מסוימים להיות זכאי למענק 
חלקי. המענק יחושב באופן יחסי על פי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.  

למידע נוסף, ניתן לפנות לסניפי המוסד לביטוח לאומי, לאתר האינטרנט שלהם ב או לטלפון 6050 *

מענק בעבודה מועדפת/נדרשת

מענק בעבודה מועדפת נדרשת את קצבת הבטחת הכנסה משולמת לאדם שאין לו הכנסה או אדם שהכנסתו 
נמוכה מסף שכר מסוים, כך שסך הכנסתו תשתווה לסף השכר. אם מלאו לכם 20 שנים, והנכם עומדים בתנאים 
ולהגיש  שקבע המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקצבת הבטחת הכנסה, קיימת לכם הזכות לפנות לביטוח לאומי 

בקשה לקצבת הבטחת הכנסה. לבירורים ומידע נוסף: 6050*

קצבת הבטחת הכנסה 

מידע והכוונה לבוגרות
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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 יש 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 ובמרכזי הצעירים בכל עיר.
* דיוור ישיר של משרות לכתובתו של מסיים השירות.

במודגש: חשוב להקפיד לעדיש את מס' הטלפון הנייד שלכם ואת דרכי ההתקשרות איתכם ב״אזור האישי״ באתר 
האגף והקרן, על מנת שיוכלו ליידע אתכם בתוכניות החדשות ובמגוון ההטבות שהינכם זכאים להם.

מידע והכוונה לבוגרות
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מסיימי 24 חודשי שירות לאומי בלבד זכאים לקבל דמי אבטלה בתנאים הבאים:

 * למסיימי שירות עד גיל 28 שהנם 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 92.119 ₪ (החל מ- 1.1.17(.

לסיום  הראשונה  השנה  במהלך  והתעשייה  הכלכלה  משרד  מטעם  מקצועית  להכשרה  יום  בקורס  השתתפות 
השירות, מקנה זכאות לקבלת דמי אבטלה לתקופה שבין 70 ל- 138 ימים )בהתאם למספר שנות הלימוד( ללא 
צורך באישור על תקופת עבודה קודמת לפני ההצטרפות לקורס. כמו יש, התפטרות של מסיים שירות מעבודה 
לצורך לימוד בהכשרה מקצועית מהווה התפטרות מוצדקת לעניין קבלת דמי אבטלה. ודמי האבטלה שישולמו לא 

יפחתו מסכום של 94.83 ₪ החל מ- 1.1.17.

יוכלו לקבל דמי אבטלה בתנאים הניתנים לכל אזרח במדינת  *מסיימי שירות אזרחי העומדים בתנאי הזכאות 
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.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה מבוטח במוסד לביטוח לאומי, ליש 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 
לפחות  שנתיים  של  תקופה  במשך  מי ששירת  לכל  יוענק  הפטור  השירות.  סיום  הראשונים שלאחר  בחודשיים 

בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות. 

דמי אבטלה

תשלומי חובה: תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות 

מהשנה השניה לסיום השירות ואילךבשנה הראשונה לסיום השירות

תקופת העבודה המחויבת לפני 
ההתייצבות בשירות התעסוקה

מ – 6 חודשים ועד 12 חודשים6 חודשים

50 ימים70 ימים תקופת הזכאות המירבית

מידע והכוונה לבוגרות
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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*

מידע והכוונה לבוגרות
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מהי עבודה מועדפת/נדרשת?
עבודה נדרשת היא עבודה לא פקידותית ולא מקצועית בענפי משק נבחרים-מפעלי תעשיה, 
אתרי בנייה, תחנות דלק, בתי מלון, חקלאות וסיעוד. בכדי לקבל את מענק העבודה הנדרשת 
יותר  לא  חודשי עבודה אך  מ-6  ימי עבודה המתפרשים על לא פחות   150 יש לעבוד לפחות 
מ-12 חודשי עבודה בתוך שנתיים מיום השחרור. לפני תחילת העבודה חשוב לוודא מול המוסד 

לביטוח לאומי, שהוא הגוף המוסמך בעניין זה, שהעבודה איש נדרשת.  

האם ניתן לשלב בין עבודה מועדפת ועבודה רגילה?
יש ובתנאי שעובדים במשרה מלאה בעבודה המועדפת. יש לדאוג לעשות תיאום מס. 

האם אני חייב לשלם דמי ביטוח לאומי?
 על פי חוק, כל אזרח במדינת ישראל מעל גיל 18 חייב בתשלום ביטוח לאומי. בתקופת שירותך, 

דמי הביטוח הלאומי שולמו על ידי העמותה, ולאחר שחרורך חובת התשלום חלה עליך.

השתחררתי עכשיו, האם אני זכאי לדמי אבטלה?
ע"פ חוק הביטוח הלאומי, אתה זכאי לדמי אבטלה אם עבדת חצי שנה לפחות לאחר השחרור 
)תקופת אכשרה( ובתנאי שאתה עומד בכל התנאים המזכים באבטלה, כולל התייצבות כדורשי 

עבודה בשירות התעסוקה  

האם מסיים שירות לאומי-אזרחי מגיעה הטבה ממס הכנסה?
מסיים שירות לאומי-אזרחי מגיעה הטבה בתשלום מס הכנסה למשך 3 שנים מיום השחרור.

הייש ניתן לקבל ייעוץ והכוונה אישיים?
ניתן לקבל יעוץ והכוון אישיים בארבעת מחוזות ההכוונה של האגף והקרן לחיילים משוחררים ויש במרכזי 
הצעירים הפזורים ברחבי הארץ. הייעוץ כולל שיחת ייעוץ והכוון המותאמת לך בעזרת תוכנות מחשב 
ומתן מידע עדכני על לימודים, תעסוקה והכשרה מקצועית, בהתאם לתחומי העניין שלך. השירות ניתן 

ללא תשלום.

מהן שעות הקבלה והכתובות במחוזות ובמרכזי הצעירים
 ניתן לקבל את המידע המלא אודות המחוזות ובמרכזי הצעירים, כולל כתובות וטלפונים באתר 

האינטרנט של היחידה והקרן להכוונת חיילים משוחררים.

ברצוני להשלים 12 שנות לימוד, האם ניתן סיוע לכך?
במידה ולא השלמת 12 שנות לימוד, תוכלי להגיש מועמדות לתכנית "משלי" )מכינה שיקומית 

לימודית( להשלמת 12 שנות לימוד.

חשוב לדעת - שאלות ותשובות
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האם ניתן לקבל סיוע ללימודי הנדסאים / טכנאים מהאגף והקרן?
האגף והקרן מעניקים 100% מימון של שכר הלימוד )המתוקצב ומאושר ע"י מה"ט( ללימודי טכנאים 

מוסמכים/הנדסאים  עבור השנה הראשונה והשנייה ללימודים. 

למי ניתן לפנות בשאלות כלליות בנושא הכשרות המקצועיות וקורסים של משרד הכלכלה 
והמסחר?

בנוגע להכשרות ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני שמספרו 03-7776770. לגבי קורסים שמוצעים 
מטעם משרד הכלכלה והמסחר, תנאי קבלה וכד ניתן לקבל פרטים באתר המשרד ובאתר שירות 

התעסוקה והתעשייה.

מסיימת שירות?
חושבת כבר קדימה?

אל תפספסי את הטבת
המתנדבות והבוגרות

שמגיעה לך!

לקורסי פסיכומטרי, השלמת בגרויות
והכנה למבחן אמי"ר\ם

עד33% הנחה

*2055
לפרטים

והרשמה
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