הטבות כספיות
מענק שחרור ופיקדון אישי:
ע"פ החוק לקליטת חיילים משוחררים,כל חייל משוחרר זכאי לשני סכומי כסף העומדים לרשותו מרגע שחרורו.
מענק שחרור -זהו סכום כסף המועבר אוטומטית לחשבון הבנק של החייל המשוחרר בתקופה של עד חודשיים מיום
שחרורו.ההעברה מתבצעת בצורה הבאה:
כל מי שמשתחרר בין ה 1ל 11של החודש-יקבל את  100%המענק בראשון לחודש העוקב.
כל מי שמשתחרר בין ה 12ל 20לחודש,יקבל את המענק בשני חלקים 80%:בראשון לחודש העוקב,ו 20%הנותרים בראשון
לחודש לאחר חודשיים.
כל מי שמשתחרר בין ה 20ל 31לחודש,יקבל את  100%המענק בראשון לחודש,לאחר חודשיים.
כספי מענק השחרור מועברים ישירות לחשבונו של החייל והוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה שירצה.
סכומי מענק הפיקדון נקבעים בהתאם למס' חודשי שירות וסוג התפקיד בזמן השירות.
פיקדון אישי
זהו סכום כסף אשר אינו מועבר באופן ישיר לחשבונו של החייל,אך עומד לרשותו במידה וירצה להשתמש בו לאחת מהמטרות
הבאות:







לימודים  :השלמת השכלה תיכונית ,לימודים קדם אקדמאים (לרבות הכנה למבחנים פסיכומטריים) ,לימודים
אקדמאים ולימודים בישיבה על תיכונית ,במוסדות המוכרים לצורך זה ע"י שר החינוך או אחד השרים האחרים
שנקבעו לכך בחוק.
הכשרה מקצועית  :כל קורס מקצועי בכל תחום שהוא ובלבד שמוסד הלימודים אליו נרשמת והקורס בו בחרת ללמוד
באותו מוסד ,הוכרו לצורך חוק זה ע"י שר התעשייה המסחר והתעסוקה או אחד השרים האחרים שנקבעו לכך בחוק.
דיור :רכישת או בניית דירת מגורים החל ממועד הגיוס ואילך.
הקמת עסק  :הקמת עסק עצמאי חדש או הצטרפות לעסק קיים לצורכי פרנסה (כולל שותפות וחברה בע"מ).
נישואין :למי שנישא/ה החל מה  1 -ינואר ( 2002מימוש הפיקדון יתאפשר רק לאחר מועד הנישואין).

אופן מימוש הפיקדון:
כספי הפיקדון ניתנים לשימוש החל משבועיים ממועד השחרור ועד  7שנים ממועד השחרור.
תקופה זו מתחלקת לשני חלקים :חמש השנים הראשונות לשחרור:בתקופה זו,כספי הפיקדון ניתנים לשימוש לאחת מחמש
המטרות הנ"ל בלבד!
השנה השישית והשביעית:בשנים אלו-יתרת הפיקדון אשר נשארת לחייל ניתנת לשימושו האישי,
הוא יכול למשוך את כל הכסף הנותר ולהשתמש בו לכל מטרה שירצה.
לאחר שבע שנים-לאחר שבע שנים מיום השחרור,נסגרת קופת הפיקדון ולא ניתן להשתמש ביתרות הכספיות הנשארות
בקופת הפיקדון.
במטרה להשתמש בכספי הפיקדון יש לגשת לאחד מסניפי בנק לאומי או בנק הפועלים,למלא "טופס בקשה למשיכת כספי
פיקדון" ולצרף את כל המסמכים הנדרשים(בהתאם למטרה לשמה אתם מבקשים להשתמש בכספי הפיקדון) .
שימו לב! כספי הפיקדון ניתנים למימוש רק בסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי,גם אם אין לכם חשבון באחד מהבנקים האלו.
אם מימשת בפעם הראשונה חלק מכספי הפיקדון בבנק מסוים ,תוכל להמשיך ולממש את יתרת פיקדונך גם בסניף אחר של
אותו בנק.לשם כך,יהיה עליך לפנות לסניף בו ברצונך לממש את הפיקדון.
סכומי המענק
סוג שירות

סה"כ מענק ל 24-חודש

סה"כ מענק שחרור ל  36-חודש

לוחם/לוחמת

₪ 10,414

₪ 15,928

תומכי/ות לחימה

₪ 9,036

₪ 13,630

אחרים

₪ 7,352

₪ 11,026

סכומי הפיקדון
סוג שירות

סה"כ פיקדון ל 24-חודש

סה"כ פיקדון ל  36-חודש

לוחם /לוחמת

₪ 18,860

₪ 28,840

תומכי/ות לחימה

₪ 16,363

₪ 24,684

אחרים

₪ 13,312

₪ 19,969

לתשומת לבך,לחיילים אשר שירתו כתומכי לחימה/לוחמים:כספי המענק והפיקדון לחודשי הטירונות מחושבים לפי תעריף של
"אחר".

הקרן לסיוע נוסף:
הקרן לסיוע נוסף נועדה לסייע לך במהלך חמש שנים מיום סיום שירותך בחובה ,אם תלמד באחד מהמסלולים הבאים:
א .במכינות הקדם אקדמיות




מימון חלקי/מלא של שכר הלימוד
מתן דמי קיום חודשיים לזכאים במהלך הלימודים

סיוע כספי זה מותנה בעמידה בקריטריונים סוציו אקונומיים ואחרים ,שנקבעו על ידי הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים
במשרד הביטחון.
ב .במסלול הנדסאים/טכנאים
כל חייל משוחרר זכאי לסיוע כספי במימון שכר לימוד שנתי ,אם ילמד במכללה טכנולוגית בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה
טכנולוגית (מה"ט) ,בכל אחד מהמסלולים הבאים:




מכינת קדם הנדסאים
הנדסאים/טכנאים שנה א'

גובה הסיוע הכספי במסלולים אלה עומד על  90%משכר הלימוד השנתי.
אופן מימוש ההטבה:
אם החלטת ללמוד באחד ממסלולי הלימודים המפורטים לעיל ,עליך למלא טופס הרשמה במזכירות מוסד הלימודים בו בחרת
ללמוד ,ולצרף לטופס את המסמכים והאישורים המתאימים אליהם תידרש .מוסד הלימודים יטפל בנושא זכאותך ויודיעך
בהתאם.

