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 השתחררתם , מגיע לכם :
 

    מענק                                       פיקדון
 

  נכנס לחשבון הבנק האישי תוך 60                                 ניתן למשוך תוך 14 יום מסיום

 יום מסיום השירות בסכום של :                                      השירות.

 לוחמים- 17,587 ש"ח                                      תקופת זכאות למימוש 10 שנים-

  תומכי לחימה- 15,092 ש"ח                             ב5 שנים הראשונות ניתן למימוש:-

 אחר ומשרתי שירות לאומי                                      1. לימודים-

               ואזרחי- 12,214 ש"ח                                              2. הכשרה מקצועית

                                                        3. לימודי נהיגה

                                                                                             4. הקמת עסק

                                                                                              5. נישואין

                                                                                             6. דיור

                                                                                    בתום 5 השנים, אם לא משכתם
                                                                                     את הכסף, יועבר כל הסכום

                                                                                    לחשבונכם האישי.

 אם משכתם חלקית ונשאר לכם יתרה של
 11,000 ₪, תוכלו למשוך את הכסף במזומן

 בבנק הדואר או להעבירו לחשבונכם.

 סכומי הפיקדון-

  לוחמים- 25,437 ש"ח-

 תומכי לחימה - 21,843 ש"ח-

 אחר ומשרתי שירות לאומי אזרחי --

 17,695 ש"ח
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 קורס הכנה לפסיכומטרי
 האגף והקרן לחיילים משוחררים מציעים לחיילים בודדים משוחררים, חיילים משוחררים אשר

 עומדים בתנאים סוציו-אקונומיים וללוחמים משוחררים מצטיינים שקיבלו בעת השירות זכאות

 להטבה זו, קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי בעלות מיוחדת, ובנוסף יוענק לזכאים שובר מימון

 בסך של 1,500 ₪!

 מי זכאי להטבה זו?

 חיילים משוחררים, עד 5 שנים מסיום שירות חובה, שהוכרו "בודדים" עד לתום-

 השירות.

 חיילים משוחררים, עד 5 שנים מסיום שירות חובה, אשר עומדים בקריטריונים המזכים-

 בסיוע מהאגף ומהקרן.

 חיילים משוחררים לוחמים מצטיינים, עד 5 שנים מסיום שירות חובה, שקיבלו בעת-

  השירות זכאות להטבה זו.

 

E.Z.WAY ,מכוני הלימוד- קידום, או.קיי פסיכומטרי, אנקורי 

 בחינות הבגרות והמבחן הפסיכומטרי הן דרישת סף ללימודים אקדמיים.

 ניתן לגשת למבחן בשפות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית ואנגלית.

 

 מכינות קדם אקדמיות
  מכינות לשיפור והשלמת בגרויות1.

 מכינות קדם אקדמיות ייעודיות – לקראת קבלה ללימודי במסלולי: משפטים, מדעי2.

 הטבע, מחשבים, הנדסה, מדעי הרוח

 תנאי קבלה למכינה קדם אקדמית:

 מבחן מיון1.

 מבחן פסיכומטרי למכינות באוניברסיטאות2.

 מבחן מימ"ד למכינות במכללות אקדמיות3.

 הזכאים מקבלים:

 מימון מלא או חלקי של שער הלימוד1.

 דמי קיום חודשיים2.

 
  מי זכאי ?

 חיילים/ות משוחררים/ות, מסיימי/ות שירות לאומי-אזרחי, משרתי/ות מילואים פעילים,

 משוחררים/ות לוחמים בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב ומשוחררים/ות המשתייכים

 לאוכלוסיות ייחודיות: בודדים, יוצאי אתיופיה, דרוזים, בדואים ואוכלוסיות נוספות.
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 מכינות בצפון:

 הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, אוניברסיטת חיפה, אוהלו קצרין, מכללת סכנין, המכללה

 האקדמית להנדסה אורט בראודה, המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה האקדמית כנרת

 בעמק הירדן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מכללת צפת, המכללה האקדמית לחינוך

  גורדון.

  ** הזכאות נקבעות על פי קריטריונים כלכליים /חברתיים.

 

 תכנית "ממדים ללימודים"
 התוכנית נועדה לעודד ולאפשר לחיילים משוחררים לרכוש השכלה, שתסייע להם להשתלב

 באופן מיטבי בחיים האזרחיים

 התוכנית מיועדת ללוחמים משוחררים לאוכלוסיות ייחודיות משוחררות מצה"ל (בודדים, עולים,
 מקבלי תשלומי משפחה ובני מיעוטים) שהתגייסו החל מ- 1.7.2013 ושירתו שירות מלא ותקין

 התוכנית מעניקה מימון של 2/3 משכר הלימוד השנתי באוניברסיטאות . את היתרה משלם
  החייל המשוחרר מהפיקדון

 הסיוע ניתן במשך 3 שנות לימוד בלבד. לימודי הנדסה ורפואה ימומנו- ל 4 שנות לימוד

 משוחררים בעלי תואר ראשון העומדים בתנאי הזכאות , יהיו זכאים למימון תואר שני במשך 2
 שנות לימוד בלבד

 מבחן יע"ל

 מבחן יע"ל מיועד לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית שלא בעברית. הבחינה אורכת כשעה וחצי

 בחלק הראשון- שאלות ברירה.  בחלק השני- לכתוב חיבור

  מבחן אמי"ר
 מבחן באנגלית

 המבחן בודקת שליטה בשפה האנגלית ברמה אקדמית. כדי שיהיה אפשר לשבץ את הסטודנט
 בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותו מהם
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 לא סיימתם 12 שנות לימוד? זה עדיין אפשרי!
 תכנית "משלי"

 התוכנית כוללת :

 מסלול לימודי בוקר – 7 חודשים-

 מימון מלגה שכר לימודים לפי מבחן כלכלי/חברתי-

 מלגת קיום חודשית-

 ליווי אישי ע"י אנשי מקצוע-

 סיוע במסלול קריירה-

 סדנאות-

 קבלת מעונות-

 אבחון ליקויות למידה ואבחון תעסוקה-

 התכנית מתקיימת ב:

 מכללת צפת-

 מכללת ספיר-

 מכללת הדסה-

 
 "תהיה ממוקד במטרה שלך, אל תסתכל לשום כיוון אחר מלבד קדימה"
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 המלגות הניתנות לחיילים משוחררים-
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 טלפון התנדבות  גובה המלגה מהות המלגה שם המלגה

 לחיילים בודדים קרן הישג
 משוחררים- לתואר

 ראשון

 שכר לימוד
 מלא ודמי

 מחייה

 130 שעות
 בשנה

03-7113100 

IMPACT ללוחמים ותומכי קרן 
 לחימה

משוחררים-ממשפ
 חות מעוטות יכולת

 כלכלית.
 לתואר או לימודי
 תעודה במוסד

 מוכר ע"י משרד
 הכלכלה או

 החינוך.

 4000 $ לכל
 שנת לימוד

 130 שעות
 בשנה

impact@fild.org 

 לסטודנטים קרן אייסף
 מבטיחים עם

 קשיים כלכליים,
 השואפים

 למצויינות אישית

₪ 20,000 
 בשנה

 ההיקף תלוי
 בתואר

08-6238350 

 תושבי קרן גרוס
 פריפריה,חיילים
 בודדים, יוצאי

 העדה האתיופית,
 חרדים, בני

 מיעוטים

 ההיקף תלוי עד 5,500 ש"ח
 בתואר

02-5617176 

 מלגת מפעל
 הפיס

 לחיילים
 משוחררים בודדים

 לימודי תואר
 ראשון, תעודת
 הוראה, תעודת

 הנדסאי

 130 שעות  10,000 ₪
 בשנה

03-7776770 

 סטודנטים לתואר קרן דלק
  ראשון או הנדסה

₪ 30,000 
 לתואר ראשון
 או 40,000 ₪

 ללימודי הנדסה

 130 שעות
 בשנה

1-800-600-600 

 הסוכנות
 היהודית

 לאוכלוסיות יעד
 בדש לעולים

 חדשים וסטודנטים
 הלומדים היישובי
 הפריפריה, בוגרי
 כפרי עליית הנוער

 לא צויין, יש
 להתקשר

 02-6202860 יש להתנדב
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 קרן
 קציר-רש"י

 בוגרות צבא
 שהוכרו כחיילות

בודדות עד גיל 25
 ,חסרות עורף

 משפחתי וכלכלי

 מלגת שכר
 לימוד, מלגת

 מחייה

 08-9146652 

 לסטודנטים פר"ח
 במוסדות להשכלה
 גבוהה המוכרים

 ע"י המל"ג

₪ 5,200 
 משרתי

 מילואים זכאים
 לעוד 2,600

 ש"ח
 

 08-9378310  חונכות

 עתידים
 לתעשייה

 בני פריפריה ,
 חיילים בודדים
 תואר ראשון

 בהנדסה או במדעי
 המחשב

 על פי מבחן
 הכנסה לנפש

 09-9505027 

 תכנית
 "הישגים
 להייטק"

 לצעירים
 מהפריפריה,
 לתואר ראשון

 בהנדסה ומדעים

 מימון שכר
 לימוד

 בטכניון,בר
 אילן, בן גוריון

 התנדבות
 בשנים ב-ד
 ללימודים

073-7963855 

 מלגת מנהיגי
 שוליך

 לימודי מדעים,
 טכנולוגיה, הנדסה

 או מתימטקה
 שלומדים

 באוניברסיטאות
 ויש להם ממוצע

 בגרויות וציון
 פסיכומטרי

 גבוהים. רקע
 התנדבותי, צורך

 כלכלי

 דרך האתר  

AACI מיועדת לאזרחי 
 ישראל שיש להם
 גם אזרחות קנדית

₪ 3,000  
 עולים חדשים

 יקבלו עוד
 1500 ש"ח

 02-5661181 

HIAS עולים חדשים מ קרן
 1/1/07. סיימו

 סמסטר לימודים
 אחד, נותרה להם

 לפחות שנת
 לימודים מלאה

 לסיום

  03-6911322 

 משרד
 החינוך

 ועדה קובעת
 בהתחשב בחתכי

  רמות הזכאות

 רמה א- 12480
 רמה ב- 6240
 רמה ג- 4000

 1-800-250-025 

 תכנית
 "שגרירי
 רוטשילד

 20,000 ₪ מהפריפריה
 במשך 3 שנים

 04-3730417 יש להתנדב



 

 

 מי אני -
 

 היי, אחרי שקראתם את המדריך,
 אשמח להציג את עצמי

 שמי רוית אטיאס
 מאסטרית NLP ומאמנת אישית לצעירים בתחילת הדרך .

 בעלת ותק וניסיון רב שנים בהובלת צעירים ובני נוער,מומחית בהכוונה
 וקבלת החלטות,העצמה והשגת יעדים.

  מלווה לדרך חיים מספקת ומעצימה.
 

 אשמח לעזור בכל שאלה,בקשה והכוונה
 תתקשרו

052-3034364 
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