השתחררת מהצבא??? מזל טוב!
אם הרגע סיימת את השירות הצבאי או שהנך לקראת סיומו,
כדאי לך לקרוא את החוברת הזאת!
עם השנים הולכת ומעמיקה החשיבות לדרך בה נקלטים החיילים המשוחררים באזרחות ,וגורמים
רבים נרתמים לשילובם בחברה ,כך ש"הנחיתה" תהיה רכה יותר עבורם .חיילים משוחררים נהנים
ממגוון הטבות ,לרבות :קבלת מענק שחרור ופיקדון אישי ממשרד הביטחון ,הטבות אקדמיות ,הטבות
מס ,הטבות בביטוח לאומי ועוד.
אנחנו במועצה האזורית מנשה שמחים על שחרורך מצה''ל ומקווים כי שילובך באזרחות יתבצע על
הצד הטוב ביותר.
"הקונטיינר -מרכז צעירים מנשה" נותן מענה לצעירי המועצה האזורית מנשה בגילאי  18-40בתחומים
שונים :השכלה ותעסוקה ובכללם מלגות לסטודנטים ,הכוונה מקצועית ,סדנאות התנהלות כלכלית
נכונה ועוד ,הורות צעירה ,תרבות ופנאי ,ליווי חיילים והכוונה אחרי השחרור ועוד ועוד.
חוברת זו נועדה כדי לתת לך את המענה הראשוני עם מידע הרלוונטי לרגעים שלאחר
השחרור וכמובן שבכל שאלה או פניה מעמיקה יותר או פחות-
אנו כאן בשבילך >>

ברכת ראש המועצה למשתחררים ומשתחררות-משוחררות ומשוחררים יקרים ,ברוך בואכם לאזרחות!
גאים בכם על תרומתכם הערכית למדינה שלנו.
אתם משתחררים בעת לא פשוטה – חלק מהרעיונות שאולי היו לכם לתקופה שלאחר השחרור ,הטיול
הגדול לחו"ל ,העבודה הזמנית שאולי חשבתם עליה ,יתכן ויצטרכו לחכות או להשתנות .אבל התמונה
הגדולה ,לא השתנתה.
אתם מתחילים בדרך חדשה .ואם עד כה מסלול חייכם הוגדר עבורכם באופן כללי דרך מערכות
החינוך והביטחון – מעכשיו תסללו את הדרך שלכם בעצמכם .האחריות היא בידיכם :זהו זמן לחלום,
ולהגשים .ללמוד ,לזהות הזדמנויות ,ולבנות את עצמכם .זה הזמן והאחריות שלכם ,אבל אתם לא לבד
! בני המשפחה והחברים שלכם יעמדו לצדכם ,תומכים ואוהבים ,רק אל תשכחו להגיד להם מה אתם
צריכים.
וגם אנחנו ,במועצה האזורית שלנו ,תמיד כאן בשבילכם .חשוב לנו לעזור ולתמוך בכם לאורך התקופה
המשמעותית הזו – בקבלת החלטות ,בצמתים של משבר ,בהכוונה אקדמית ופיתוח קריירה ,במיצוי
הזכויות שלכם ,בפנאי ותרבות וביזמות ומעורבות חברתית בקהילה המדהימה שלנו.
מרכז הצעירים אשר נפתח בצל משבר הקורונה ,ילווה אתכם פנים אל פנים ,יד ביד ,וגם בדיגיטל לעבר
הגשמת החלומות שלכם ובמהלך ההתקדמות שלכם בעולם האזרחות .אתם מוזמנים להצטרף ,לעקוב
וליהנות מהשירותים של מרכז הצעירים ,והכל תחת קורת גג אחת .חלל העבודה המשותף שלנו זמין
עבורכם ליעוץ אישי ,פעילות קבוצתית וגם סתם לבוא להיות – ללמוד ,לעבוד ,ליזום ,לקיים פגישות
עבודה ובכלל ,ולקדם את המטרות שלכם .אנחנו רוצים שתצליחו!
לבוחרים בלימודים אקדמיים ,הקצנו מכסת מלגות מוגדלת בגובה  ₪ 10,000לסטודנט/ית ,בשיתוף
מפעל הפיס ,בהתחייבות של מקבלי המלגה להיות מעורבים חברתית בקהילה ,להתנדב ולתרום
מזמנם לפיתוח הקהילה .בעזרת תכנית המלגות נחזק את הקהילה ואתכם בתוכה -אנו רואים ערך
גדול בהתנדבות ,כמו גם בלסייע לכם לקבל "שקט כלכלי" בעזרת המלגה.
מאחל לכם הצלחה בכל דרך אשר תלכו בה.
אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

עבודה מועדפת
עבודה מועדפת  /נדרשת הינה הטבה כספית הניתנת לחיילים משוחררים בעבור עבודה שעונה על
הגדרות עבודה מועדפת  /נדרשת של ביטוח לאומי.
העבודה צריכה להיות במשרה מלאה ,כנהוג בענף שבו אתה עובד ,ככלל  8שעות עבודה ביום.
חיילים משוחררים אשר עובדים בעבודה כזו זכאים להגיש בקשה למענק כספי ,בהתאם לחוק ולהנות
ממענק בגובה של עד  9,550ש"ח.
מידע נוסף תוכלו למצוא בלינק.
איזה עבודה מוכרת כעבודה נדרשת (מועדפת)?
אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה
עבודה בלתי מקצועית באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה מזכה במענק ,לרבות עבודת ניקיון.
עבודת פקידות אינה מזכה במענק.
עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

 אבטחת יישובים חקלאיים עבודות גינון ופיתוח בגנים ציבורים,בגנים פרטיים ובבתים משותפים.
 עבודה מנהלתית במשתלה עבודה בחנות המשתלה עבודה ב"-משתלה" העוסקתבמכירה בלבד
 בית ספר לרכיבה מרכז לרכיבה טיפולית אימון לרכיבת ילדים ומבוגרים פנסיון ואילוף סוסים גני חיות ופינות חי שיקום חיות עזובות פנסיון כלבים עבודת מיון תוצרת חקלאית ברשתותשיווק או שאינה מבוצעת בבתי האריזה
 -עבודה פקידותית בבתי אריזה

עבודה בלתי מקצועית בענפי החקלאות
כמו :שתילה ,קטיף ,הדברה ,אבטחה
ושמירה
 עבודה חקלאית במשתלות שעיקרעיסוקם בגידול ,הנבטה ומכירת שתילים
לחנויות.
 עבודה חקלאית בחממותעבודה בחווה לגידול בעלי חיים

אתרי גידול חקלאיים

סימון שבילים למטיילים

 אריזה ומיון בבתי אריזה (המקוםהראשון שאליו מגיעה התוצרת
החקלאית מהשדה)
 אבטחה ושמירה בבתי אריזהעבודה חקלאית ביערות קרן קיימת
לישראל

משתלות

טיפול בבעלי חיים

אריזה ומיון תוצרת חקלאית

קרן קיימת לישראל ואתרי טיולים

בתי מלון וספינות נוסעים
כל עבודה בלתי מקצועית בבתי מלון מזכה במענק ,למעט עבודת פקידות.
עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

 עובדי קבלה טלפנים ,קופאים ועובדי מרכזיה ברמן בעל תעודת מקצוע מציל בעל תעודת מקצוע מאמן בחדר כושר -חובש  -משגיח כשרות

 טבחות עבודות בלתי מקצועיות כמו :מלצרות,חדרנות ,צוות בידור ,בל בוי ,עוזר ברמן,
עובד בריכה ומאבטח

בתי מלון ,בתי הארחה ואכסניות נוער

עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

עבודה על ספינות נוסעים בחוץ לארץ
(שאינן מפליגות מהארץ)

עבודה על ספינות נוסעים המפליגות
מהארץ כמו :טבחות ,מלצרות ,חדרנות,
צוות בידור ,בל בוי ,עוזר ברמן ,עובד
בריכה ומאבטח

ספינות נוסעים

תחנות דלק
כל עבודה בלתי מקצועית בתחנת דלק מזכה במענק.
עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

אבטחת קן צינור הנפט אילת-אשקלון

 מתדלק מוכר בחנות נוחות של תחנת הדלק נהגי מכליות דלק שטיפת מכוניות תיקון תקרים -סיכאים

עבודה בתחנת דלק

 עבודה בחנויות לחלפים ואביזרי רכב עבודה בחנות או מסעדה הצמודותלתחנת דלק

עבודה בעסקים אחרים במתחם
תחנת הדלק

מפעלי תעשייה ובתי מלאכה
כל העבודות הבלתי מקצועיות במפעלי תעשייה ובתי מלאכה מזכות במענק ,למעט עבודת פקידות.
עבודות מקצועיות במתכת המזכות במענק :מסגרות וריתוך ,חרטות וכרסום ,חשמלאות ,מכונאות,
מכשירנות ,משחיזנות.
עבודות מקצועיות בהלבשה המזכות במענק :חייטות ותפירה ,גזרנות ,תפירת עור.
עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

 עבודת פקידות עבודה בלתי מקצועית במפעלי תעשייה מחסנים ומרכזים לוגיסטיים המספקיםובתי מלאכה
שירותי אחסנה ואריזה עבור חברות
 עבודה במרכז לוגיסטי השייך למפעלומפעלים
הייצור
 עבודת אבטחה שעיקרה סיור באזורי אבטחה במפעלי תעשייהתעשיה (ולא נוכחות קבועה במפעל
 מפעלים לניקוי ותיקון שטיחים (שמשרדהתעשייה)
הכלכלה אישר כמפעלים תעשייתיים)
 התקנת מזגנים ודודי שמש בבתים עבודה בבתי מלאכה כדוגמת מתפרות,קיימים
מרפדיות ,מסגריות ונגריות
 מכבסות ציבוריות עבודה בבתי זיקוק ואסדות גז מיון פסולת שאינה חלק ממפעל ייצור מזגנים ודודי שמשהמחזור
 עבודה במפעלים למחזור פסולת נהג חלוקה פקיד במוסך מכונאי או חשמלאי רכב עבודה בסוכנות למסירת רכב ,כולל תיקון תקריםהכנת רכבים חדשים למסירה
 מחסנאי העובד במחסן החלפים של התקנת אזעקות ,מנועי רב בריח,המוסך הצמוד למוסך
דיבוריות וכדומה בכלי רכב
 עבודה במוסך נייד (תיקוני דרך) שינוע מטענים בנמלי ים ותעופה תיקון ציוד חקלאי תיקון ספינות -מבנאי מטוסים

תחום עיסוק
מפעלים ובתי מלאכה

מוסכים וסדנאות לתיקון רכבים ,ציוד
חקלאי ,ספינות ,מטוסים וטנקים

עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

 תיקוני מחשבים התקנת תקשורת למחשבים שיווק תוכנות מחשבים מתכנת ומפעיל מחשבים ייבוא והפצת מחשבים פיתוח תוכנה בודקי תוכנה מעבדות צילום שהן חלק מחנות צילום צילום סרטי וידאו ואירועים ושירותיצילום אחרים
 שיווק וחלוקת עיתונים ,בין אם המעסיקהוא חברת כוח אדם ,העיתון או בית
הדפוס
 פירוק והרכבה של תפאורות קיימותוארגון אירועים
 שיווק ,מכירה ודיילי מכירות פקידות עבודה בבתי עסק העוסקים במוצריםהמיועדים לאכילה מיידית :פיצריות,
פאבים ,מסעדות ,קונדיטוריות ,בתי קפה,
סטקיות ,קיוסקים ואולמי שמחות
 מלצרות ,הגשת האוכל ושינועו ללקוחותבקייטרינג
 עבודה באולמות אירועים עבודה במשרדי החברה מוקד 103 -קריאת מונים

 ייצור רכיבי מחשב אלקטרוניים במפעליהייטק המוכרים כמפעלי תעשיה.
 ייצור חבילות תוכנה על גבי מדיותמגנטיות

תוכנה ומחשבים

 עבודה בבתי דפוס כריכיות -ייצור תפאורות ושלטים

דפוס ,צילום ותפאורה

 עבודת ייצור במאפיות ובתי מאפהשעיקר פעילותם הוא שיווק ומכירת
תוצרתם לרשתות שיווק ולחנויות
 ייצור אוכל בקייטרינג  -מפעליםהמייצרים מזון מוכן לשיווק למפעלים,
מוסדות או אירועים

תעשיית המזון ,קייטרינג ומאפיות

עבודה במתקני חברת חשמל הקשורים
לייצור החשמל והפצתו (תחנות כוח)

חברת חשמל

 הנחת קווי מים ותשתית בחברת מקורות כל עבודה הקשורה להפקת המיםולהפצתם
 טיפול במשאבות תחזוקה טכנית במתקני המיםשל החברה

מקורות

אתרי בנייה
כל עבודה באתר בנייה מזכה במענק ,למעט עבודת פקידות.
עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

 הקמת אנטנות לתקשורת סלולרית אואחרת
 התקנת קווי תקשורת בבתים קיימיםובמשרדים
 התקנת מזגנים ודודי שמש בבתיםקיימים
 תחזוקת מעליות בבתים קיימים התקנת מערכות מתח נמוך בבתיםקיימים

 הנחת צנרת חדשה באתרי בנייה בתחומי גז,חשמל ,תקשורת ,הסקה וכדומה.
 חיבור בניינים חדשים לתשתיות ,רשתותהתקשורת והחשמל
 עבודות עפר ,סלילה וצביעת כבישים הצבת עמודי תאורה ותמרורי חנייה התקנת קווי תקשורת בכבישים הקמת מערכות להפקת חשמל באנרגיהסולרית
 התקנת מזגנים ודודי שמש באתרי בנייהחדשים
 התקנת מעליות באתרי בנייה חדשים בניית פיר למעלית והתקנתמעלית חדשה בבתים קיימים
 -התקנת מערכות מתח נמוך בבתים חדשים

תשתיות ומערכות בניין

עבודות שלא מזכות במענק

עבודות שמזכות במענק

תחום עיסוק

 עבודות צביעה וגבס בבתים קיימים זיפות גגות בבתים קיימים בניית פרגולות ודקים -עבודות איטום במבנים קיימים

 עבודות במקצועות הבנייה באתר בנייה עבודות שיפוץ נרחבות במבנים קיימים(כל עבודה הקשורה לשינוי במבנה
המקורי  -תוספת בנייה)
 חיזוק מבנים עבודות גינון באתר בנייה הקמת גינות בכבישים חדשים פוליש  -כל עבודה הקשורה להכנתהדירה עד למסירת המפתח לידי הדייר
 הדברה באתרי בנייה חדשים כל עבודה מקצועית באתרי בנייה מודדים המועסקים על ידי משרדהמהנדסים באתרי בנייה
 בקרת איכות מטעם מכון התקניםבאתרי בנייה  -דוגמי בטון

בנייה ושיפוצים

 עבודות תחזוקה של גינות קיימות התקנת דשא סינטטי -הקמת גינות בבתים קיימים

 עבודות במשרדי החברה כמו:שרטטים וטכנאים
 מקדמי מכירות  -גם אם הם שוהיםבאופן קבוע באתר הבנייה
 -מסיעי פועלים

גינון ותחזוקה

מקצועות שונים באתרי בנייה

שוק העבודה באזרחות
שוק העבודה באזרחות ,במיוחד לאחר השינויים הרבים שעבר בשנה האחרונה ,הינו שוק מורכב ותחרותי
אשר עלול להיות גם מבלבל.
על רגל אחת ,אנחנו ממליצים לחייל/ת המשוחרר/ת שהשתחרר/ה זה עתה ,לנסות ולחשוב כיצד היא/
הוא מעוניינים שהשנה/שנתיים הקרובות שלהם ייראו ולנסות לבנות (באופן כללי) מסלול ולו''ז לפרק
הזמן הזה ,ומתוך אותו מסלול לגזור את ההחלטה האם העבודה שאני מחפש/ת בימים אלו הינה לטווח
קצר (כמה חודשים) /בינוני (שנה) /ארוך (שנה וחצי ומעלה) ומכאן להתחיל לחפש את הכיוון המקצועי
לפרק הזמן הזה.
כמובן שחיפוש עבודה מצריך השקעת זמן ומיקוד רעיוני ואנו במרכז הצעירים ובתוכנית יתד של האגף
לשירותים חברתיים עומדים לרשותכם לכל עזרה בתחום -בלוח המשרות שאנו מפרסמים אחת
לתקופה ,בפגישות וייעוץ פרטני ,בסדנאות כתיבת קורות חיים או הכנה לראיונות עבודה ועוד.
נשמח לעמוד לרשותכם לכל עזרה בתחום.

מענק שחרור ופיקדון
חיילים אשר השלימו את שירותם הצבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון זכאים לקבל מענק שחרור
וכן פיקדון אישי .גובה המענק והפיקדון משתנים בהתאם למשך וסוג השירות הצבאי ,כאשר קיימות
מגבלות למימוש הפיקדון האישי בחמש השנים הראשונות מיום השחרור.
מחשבון מענק ופקדון אישי
• הכשרה מקצועית – מימוש הפיקדון למטרת הכשרה מקצועית יתאפשר במוסדות המוכרים בחוק על
ידי משרד העבודה .התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוסד הלימודים.
• דיור – לרכישת דירת מגורים שנרכשה לאחר תום השירות הסדיר ובתנאי שתהיה על שם החייל
המשוחרר .התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוכר הדירה.
• הקמת עסק – לפתיחה או הקמה של עסק חדש על ידיד עצמאי או הצטרפות לשותפות.
• נישואין  -לנישואין לאחר תום השירות.
• רישיון נהיגה  -ניתן גם לממן שיעורי נהיגה על ידי הפיקדון.

כספי הפיקדון אינם מועברים ישירות לחשבון הבנק האישי ,ועל מנת לקבל את הכסף למטרות הכתובות
הנ"ל ,יש למלא טופס "בקשה למשיכת כספים מהפיקדון" .בהתאם להוראות.
רק לאחר  5שנים מהשחרור ,יועבר הכסף של הפיקדון ישירות לחשבון הבנק שלכם.

מלגות לחיילים משוחררים
חיילים משוחררים זכאים לסיוע בתחומים שונים והם :קבלת פיקדון אישי ,קבלת מענק שחרור ,השלמת
לימודים ,השכלה אקדמית וקבלת הכשרה מקצועית .כמו כן ,קיימות מגוון מלגות לחיילים משוחררים
המבקשים להשתלב בעולם האקדמיה .המלגות מחולקות בהתאם להנחיות התורמים והזכאות נקבעת
על סמך קריטריונים כלכליים ,חברתיים ועוד .בדרך כלל רוב המלגות ניתנות על בסיס התנדבותי ,כאשר
ישנן מלגות שלא מצריכות התנדבות או תרומה כלשהי לקהילה ולחברה.
אצלנו במועצה אזורית מנשה מתקיים פרוייקט מלגות משותף למועצה ולמפעל הפיס בו מחולקות
מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בעבור התנדבות של כ 140-שעות של התנדבות במסגרות
המועצה ובקהילת מנשה.
מועדי הגשת המועמדות למלגה מפורסם באתר המועצה .כמו כן ,פרסומים על פתיחת פרויקטים
להתנדבות מופיעים באתר מרכז הצעירים של המועצה וברשתות החברתיות של המרכז -פייסבוק
ואינסטגרם.
אתר מומנטום למשתחררים -מלגות

ביטוח לאומי ודמי בריאות
חיילים משוחררים החל מיום  21.12.2014פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות לתקופה
של חודשיים מיום שחרורם ,ובתנאי שאינם עובדים (שכירים/עצמאיים) וכן שאינם משוחררים משירות
קבע.
לאחר תום תקופת החודשיים על החיילים המשוחררים להתחיל לשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי
בריאות ,אלא אם כן הם מועסקים במקום עבודה ואז חלה חובת התשלום וההפרשות על המעסיק-
מומלץ לוודא כי אכן המעסיק שלכם משלם עליכם את דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות.
שימו לב! לפני הטיול הגדול ,כדי שתטוסו עם ראש שקט ,אנו ממליצים לבצע טרם היציאה לטיול
הוראת קבע חודשית לביטוח לאומי בעבור החודשים שתיהיו בחו''ל.
הסבר נוסף תוכלו למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי ,בלינק

הטבת מס הכנסה
הטבה נוספת המגיעה לחיילים משוחררים הינה הטבת מס המזכה את החייל מתשלום מס הכנסה
למשך  36חודשים מיום השחרור ,בהתאם למדרג הבא:
לחייל משוחרר ששירת  23חודשים לפחות מגיעות  4.25נקודות זיכוי ,ולחיילת משוחררת ששירתה 22
חודשים לפחות  4.75 -נקודות זיכוי .במקרים אחרים יש לפנות למס הכנסה ולבדוק את זכאות החייל/ת
המשוחרר/ת להטבת המס.
שימו לב כי למרות הטבה זו ,חייל משוחרר אשר עובד בשתי עבודות עדיין נדרש לביצוע תיאום
מס ,ועדיף לבצע תיאום מס בהגעה פיזית למשרדי מס הכנסה שכן חלק מנקודות הזיכוי לא
ניתנות לכם במידה ועשיתם תיאום מס באינטרנט.

דמי אבטלה
חייל/ת משוחרר/ת וכן מתנדבי שירות לאומי שהשלימו  24חודשי התנדבות זכאים לדמי אבטלה
לתקופה של  70ימים ,ובתנאי שעבדו שישה חודשים מלאים במהלך השנה הראשונה לשחרורם .קיימים
סייגים ותנאים נוספים ולכן מומלץ להתעדכן באתר הביטוח הלאומי.
הסבר נוסף תוכלו למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי

קופת חולים
הטבה נוספת המגיעה לחיילים משוחררים הינה הנחות בדמי קופת החולים .בדרך כלל הקופות
מעניקות שנת חברות חינם ו/או הנחות במסלולי הבריאות השונים.

מימון של האגף והקרן לחיילים משוחררים
• מבחן מימ"ד  /מימון הרישום לבחינה הפסיכומטרית:
ניתן לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות:
 .1מימון חד פעמי של עלות דמי מבחן הקבלה למכינות הקדם אקדמיות (מימ"ד) .מימון זה
יוענק בתנאי שההרשמה בוצעה מראש באזור האישי ,לפני ביצוע התשלום על-ידי
המועמדים.
 .2מימון חד פעמי של עלות רישום למבחן הפסיכומטרי כולל ערכת הרשמה למבחן .ערכת
ההרשמה ניתנת במחוזות ההכוונה של הקרן להכוונת חיילים משוחררים ,במסגרת מלאי
שנתי מוגבל.
• לימודי טכנאים מוסמכים והנדסאים
המימון ללימודי טכנאים מוסמכים והנדסאים ,בשנת הלימודים תש"פ גובה המימון יעמוד על
 80%משכר הלימוד המתוקצב ומאושר ע"י מה"ט לכלל הלומדים ,החדשים או הממשיכים מכל
מסלולי הלימוד.
שימו לב :המימון מוענק בתנאי שהלימודים מתקיימים במכללות טכנולוגיות הנמצאות
בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה מקצועית במסלולי לימוד מאושרים.
ניתן להתחיל ללמוד החל מ 3-חודשים לפני השחרור ועד  10שנים אחריו.

תוכנית ממדים ללימודים
תוכנית "ממדים ללימודים" ,של האגף והקרן לחיילים משוחררים ,מעניקה סיוע ללימודי תואר ,ומיועדת
לחיילים שהתגייסו החל מ 1.7.2013-ואילך ,שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד
(זהב/כסף/ארד) .התוכנית מעניקה מימון של שני שליש משכר הלימוד השנתי באוניברסיטאות ,כאשר
היתרה ,בגובה שליש ,תשולם על ידי החיילים המשוחררים מהפיקדון האישי שנזקף לזכותם (במידה
ומסיבות שונות אין יתרת פיקדון ,ניתן לשלם את הסכום הזה גם ממקורות כספיים אחרים של החיילים
המשוחררים).

• שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי באוניברסיטאות ,המהווים
סך של עד ( ₪ 6,839.33נכון לשנת תש"פ) או שני שליש מהסכום ששולם בפועל  -הנמוך מביניהם.
• ההטבה תינתן לכל שנה עבור  3שנות לימוד בלבד ,למעט לימודי הנדסה ורפואה ,אשר ימומנו עבור
 4שנות לימוד.
• משוחררים בעלי תואר ראשון ,העומדים בתנאי הזכאות לתוכנית ,יהיו זכאים למימון תואר שני עבור 2
שנות לימוד בלבד.

יעוץ והכוונה ללימודים
בלשכות האגף והקרן לחיילים משוחררים ניתן לקבל מידע ,ייעוץ והכוונה בנושאים שונים אחרי השחרור,
במספר אמצעים:
• ייעוץ אישי :יועצים הנמצאים בלשכות ,מסייעים למשוחררים בנושאי השלמת השכלה ,לימודים
אקדמיים ,הכשרה מקצועית ,תעסוקה ,זכאויות והטבות מהרשויות ועוד.
• ספריית מקצועות :ספרייה המכילה חומר רב לגבי מאות מקצועות ומסלולי לימוד ברמות שונות.
• תוכנה ממוחשבת (מית"ם) הכוללת:
• שאלון נטיות המאפשר לזהות תחומי עניין מתאימים
• תיאור מקיף של מאות מקצועות בכל רמות הלימודים ושל מסלולי הכשרתם
• הפניה לייעוץ פרטי :היחידה מפנה משוחררים לייעוץ ואבחון תעסוקתי במכון פרטי בעלות מיוחדת.
היחידה משתתפת במימון האבחון ,על-פי קריטריונים הנהוגים אצלה.
שירותי הייעוץ וההכוונה בלשכות ניתנים החל מ 6-חודשים לפני סיום שירות החובה ובמשך  5שנים
מיום השחרור משירות חובה.

ש''ש ,חיילים ,משוחררים ,סטודנטים והורים צעירים  -אנחנו הופכים חלומות למציאות
זו הדרך בה אנו מסתכלים על התפקיד שלנו בעיצוב חייהם של צעירי המועצה והאיזור.
"הקונטיינר -מרכז צעירים מנשה" נותן מענה לצעירי המועצה האזורית מנשה בגילאי  40-18בתחומים
שונים כמו :השכלה ותעסוקה ובכללם מלגות לסטודנטים.ות ,הכוונה מקצועית ,סדנאות התנהלות כלכלית
נכונה ועוד ,הורות צעירה ,תרבות ופנאי ,ליווי חיילים.ות ,הכוונה אחרי השחרור ועוד ועוד.
אנו מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו לאחת (או יותר כמובן) מעשרות הפעילויות והתוכניות שלנו וביחד
נהפוך כל חלום למציאות של צעירי מועצה אזורית מנשה.
מזמינים אתכם.ן לעשות לנו לייק בפייסבוק ועוקב באינסטגרם ולהישאר מעודכנים!
לחצו כאן >>
בר דנון מנהלת "הקונטיינר -מרכז צעירים מנשה"bard@menashe.co.il | 04-6177392 :

