זכויות ייחודיות לחיילים בודדים
בנוסף להטבות הניתנות על -פי חוק קליטת חיילים משוחררים ,יכולים מי שהוכרו כ"חיילים בודדים" עד סוף שרותם הצבאי,
ליהנות מהטבות כספיות ייחודיות נוספות .בבואכם ללשכה יש להביא תעודת "חייל בודד" שתוקפה עד סיום השירות .מומלץ
להגיע לראיון החל מחודש לפני מועד השחרור.
לצורך מימוש ההטבות המפורטות במסמך זה ,עליך להציג בהגיעך ללשכה להכוונת חיילים משוחררים ,אישור רשמי מהצבא
המעיד על כך שהוכרת כחייל בודד עד תום השירות .אישור זה ניתן לקבל בקציני הערים או באמצעות אתר האינטרנט של צה"ל,
שכתובתו( www.aka.idf.il/ishurim :תעודת חייל בודד שהונפקה לך במהלך שירותך הסדיר ,לא תוכר כאישור).
להלן דף ריכוז ההטבות המעודכן .למידע נוסף וקבלת ההטבות בפועל ,יש לפנות ליועצים בלשכה להכוונת חיילים משוחררים
הקרובה לאזור מגוריך.

מס'
סידורי

ההטבה

שווי ההטבה בשקלים

1

מענק שחרור ופיקדון אישי

לחימה ,על פי סוג השירות :לוחם ,תומך
לחימה,אחר ומשך השירות.

2

לינה בבית החייל

ממיון ההלנה ללא תשלום החייל.

אפשרות ללינה בבית החייל
לתקופה של עד שלושה חודשים
ממועד השחרור.

3

השלמת  12שנות לימוד
)תעודת גמר תיכון(

4

מימון מבחן מימ"ד/מימון הרישום
לבחינה הפסיכומטרית.

ניתן לבחור אחת מבין הבאות:

5

הנחה ייחודית בשכר הלימוד
בקורס הכנה לפסיכומטרי.

במקרים חריגים תתאפשר הארכה .יש
לקבל הפנייה מלשכת ההכוונה באזור
מגוריך.
להגשת בקשה עבור הטבה הזו

מימון מלא של שכר הלימוד בתיכוניות
ברחבי הארץ.
בתחילת הלימודים יש לשלם כ,₪ 600-
"דמי רצינות"המחוזרים בסיום הלימודים.

)כולל ערכת ההרשמה(

פרטים נוספים

מימון חד פעמי לעלות דמי מבחן הקבלה
למכינות הקדם אקדמיות (מימ"ד) בסך
 ₪ 130מימון פעמי לעלות רישום למבחן
הפסיכומטרי  ,בסך של  , ₪ 540הכולל גם
ערכת הרשמה.

הנחה בסך .₪ 1,500

יש לוודא טרם ההרשמה ,כי לתיכונית יש
הסכם עם משרד הביטחון.
לקבלת פרטים יש לפנות ללשכות ההכוונה
המחוזיות או למרכזי הצעירים.

מימון מבחן מימ"ד הוא בתנאי שההרשמה
בוצעה מראש בלשכת ההכוונה ,לפני ביצוע
התשלום על -ידי המועמד.
ערכות ההרשמה ניתנות בלשכות ההכוונה
מחוזיות ,במסגרת מלאי שנתי מוגבל.
להגשת בקשה עבור הטבה הזו

הנחה תינתן ללומדים במכוני הלימוד
הבאים :
סניפי זיו כספי ,קבוצת אשכול בינה -ליאור
כהן פסיכומטרי ומכון
( Iconeלדוברי צרפתתית (
להגשת בקשה עבור הטבה הזו

6

מכינה קדם אקדמית לשיפור או
השלמת בגרויות.

מלגת שכר לימוד בגובה  ₪ 1,000לחודש
המועברת ישירות למכינה.

המלגה בכפוף לתוכנית לימודים מלאה.
להגשת בקשה עבור הטבה הזו

מימון מלא לשכר הלימוד ללא
השתתפות החייל ,וכן דמי קיום
חודשיים בתקופת המכינה.
7

מלגות הניתנות באופן חד פעמי

מלגת קיום חודשית המועברת לחשבון
הבנק של החייל המשוחרר בסך ₪ 1,875
לחודש.

להגשת בקשה עבור הטבה הזו

משתנה בהתאם לקביעת התורמים.

המלגות משתנות מעת לעת.

למטרת סיוע בדיור/השכלה
גבוהה /התארגנות ראשונית/
מטרות אחרות.

8

הלוואה חד פעמית
ההטבה תינתן למטרות:
דיור ,לימודים ,נישואין ,פתיחת
עסק ,טיפול רפואי ולצרכים
מיוחדים.

9

אבחון וייעוץ תעסוקתי
הליך אבחון וייעוץ הכולל שירות
ייעוץ עם פסיכולוג תעסוקתי ,
מבדקים ושיחות משוב מסכמת.

יש לפנות ללשכת ההכוונה שבאזור מגוריך,
כדי לברר אם ישנה מלגה בתוקף
המתאימה לצרכך.

הטבה להלוואה של עד . ₪ 12,000

החזר במשך  24/36חודשים בשיעור ריבית
נמוכה  .לקבלת הלוואה יש להציג אישור
הוצאה כספית למטרה המבוקשת ובגובה
סכום המבוקש.
קבלת ההלוואה בפועל מותנית באישור
הבנק והצגת ערב העונה לתנאי הבנק.

מי שאינו מעוניין לבצע את כל התהליך
מלגה מלאה! (מימון מלא)
חיילים משוחררים שאינם בודדים או שאינם רשאי לבצע שיחת ייעוץ עם פסיכולוג
תעסוקתי .השיחה הינה במימון מלא (שווי
בעלי רקע סוציו -אקונמי ,העלות עבורם
ההטבה .)₪ 228
הינה . ₪ 762

בשורה חשובה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי -אזרחי  -הכנסת אישרה מתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות
.לתקופה של חודשיים לאחר תום השירות ,במסגרת התיקון להצעת חוק הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי יפעיל את הפטור מדמי הביטוח בעוד  3חודשים והוא יחול באופן רטרואקטיבי לכל מי שהשתחרר החל מיום
21.12.2014.
הפטור יוענק לכל מי ששירת שירות סדיר לתקופה של לפחות שני שלישים מהתקופה בה הוא מחויב לשרת לפי חוק שירות הביטחון,
(ובלבד שלא שוחרר בשל אי התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה) וכן יוענק הפטור למי ששוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות לפי
.חוק הנכים .הפטור תקף גם למי ששירת במשך תקופה של שנתיים לפחות בשירות לאומי -אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות.

