
חוברת מיצוי זכויות 
לבוגרי מעשה

איתך כל הדרך להצלחה
معك كل الطريق حتى النجاح
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בוגרים ובוגרות יקרים,

אני שמח וגאה בארגון מעשה ובפרט בארגון הבוגרים שלו. עם הקמת הארגון חלמו מייסדיו להפוך 
את מעשה למנוע המייצר הזדמנויות לצעירים מהפריפריה הגאוגרפית חברתית בישראל.

במהלך השנים נפתחו עוד  ועוד תוכניות והצטרפו עוד ועוד צעירים שהחליטו לעשות מעשה ולפרוץ 
ליצירת עתיד  את תקרת הזכוכית. ארגון הבוגרים הוקם כדי לסייע לכם הצעירים במסע הארוך 
טוב יותר לכם ולחברה הישראלית כולה. הסיוע שהארגון מעניק נוגע גם למיצוי זכויותיכם, ליצירת 

הזדמנויות השכלה ותעסוקה וכן לגיבוש  תפיסה אקטיביסטית החותרת לעשות שינוי בפריפריה.

בהזדמנות זו מבקש להודות לצוות ארגון הבוגרים ולאחל לכם בוגרי מעשה לפעול בנחישות ואמונה  
ובעיקר במעשה!

 

בהצלחה,

יוסי מלכה

מנכ"ל מרכז מעשה

אוגוסט 2018
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תוכן עניינים

מיצוי זכויות, בנות שירות לאומי שנה/שנתיים, 
עפ"י ההטבות המגיעות בחוק )פיקדון ומענק, לימודים והשכלה(

מיצוי זכויות משרתים בתפקידי לוחמה ותומכ"ל-
עפ"י ההטבות המגיעות בחוק )פיקדון ומענק, לימודים והשכלה(

מיצוי זכויות- חיילים בשירות רגיל- 
עפ"י ההטבות המגיעות בחוק )פיקדון ומענק, לימודים והשכלה(

מועדפת, זה עדיף?

יש עם מי לדבר- מקומות לקבל בהם מידע ושירות כשאת/ה צעיר/ה

השכלה גבוהה- הנה אני בא/ה!

מלגות ייחודיות - זה שווה לכם )כסף(!

אתם לא לבד! )הטבות לחיילים בודדים(

טיפים כלליים ואתרים מומלצים לצעירים

ומה יש אצלנו ב UP אתם שואלים?
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מיצוי זכויות, בנות שירות לאומי שנה/שנתיים, עפ"י ההטבות המגיעות בחוק

רקע על הזכאות
מסיימות שירות לאומי

גובה מימוןעבור מה

מענק שחרור

מענק השחרור והפיקדון האישי הם סכומים כספיים 
המוענקים לכם על פי החוק, כדי לסייע לכם בתחילת 

דרככם באזרחות.

גובה מענק השחרור והפיקדון האישי נקבעים על פי 
משך השירות וסוג השירות: לוחם, תומך לחימה או 
'אחר' )כינוי לפי חוק לכל מי שאינו לוחם או תומך 

לחימה(.

מענק השחרור מועבר תוך 60 יום ישירות לחשבון אליו 
הועברה משכורתכם הצבאית בזמן שירות החובה, 

וזמין לרשותכם לכל שימוש שתבחרו על פי רצונכם.

משרתות 
12 חודשים

₪ 4,530

משרתות 
 24

חודשים
₪ 9,061

פיקדון

בשונה ממענק השחרור, את כספי הפיקדון ניתן 
למשוך מהיום ה-14 מסיום שירות החובה, בכל אחד 

מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי לפי בחירתכם )גם 
אם חשבונכם האישי מתנהל בבנק אחר!(.

בהתאם ל-״חוק קליטת חיילים משוחררים”: תקופת 
הזכאות למימוש הפיקדון האישי הינה למשך 10 

שנים מסיום שירות חובה/לאומי-אזרחי, והיא נחלקת 
לשתיים

במהלך 5 השנים הראשונות מסיום השירות ל-6 
מטרות מוגדרות בחוק.

במשך 5 שנים נוספות בלבד * )לאחר 5 השנים 
הראשונות מסיום שירות חובה/לאומי-אזרחי( - לכל 

שימוש וללא כל תנאי.

משרתות 
6,563 12₪ חודשים

משרתות 
 24

חודשים
₪ 13,127

הקרן לעידוד 
השכלה גבוהה

על פי באזור עדיפות לאומית או מתכוונות ללמוד 
לתואר ראשון במוסדות הממוקמים באזורים אלו, הנכן 
זכאיות למענקים ולהטבות במימון לימודים אקדמיים, 
מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורים בעלי 

עדיפות לאומית.

משרתות 
12 חודשים

מחצית משכ”ל 
אוניברסיטאי

משרתות 
 24

חודשים

שכ”ל אוניברסיטאי 
מלא
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מיצוי זכויות- חיילים בקטגוריות לוחמים ותומכ"ל– הטבות המגיעות בחוק

רקע על הזכאות
         לוחמים ותומכ”ל

גובה מימוןעבור מה

מענק שחרור

מענק השחרור והפיקדון האישי הם סכומים 
כספיים המוענקים לכם על פי החוק, כדי לסייע 

לכם בתחילת דרככם באזרחות.

גובה מענק השחרור והפיקדון האישי נקבעים 
על פי משך השירות וסוג השירות: לוחם, תומך 

לחימה או 'אחר' )כינוי לפי חוק לכל מי שאינו 
לוחם או תומך לחימה(.

מענק השחרור מועבר תוך 60 יום ישירות 
לחשבון אליו הועברה משכורתכם הצבאית 

בזמן שירות החובה, וזמין לרשותכם לכל שימוש 
שתבחרו עפ"י רצונכם.

משרתי 24 
חודשים 

בתפקידי 
לוחמה

₪ 12,857

משרתי 36 
חודשים 

בתפקידי 
לוחמה

₪ 19,666

משרתי 24 
חודשים 
בתפקיד 
תומכ”ל

₪ 11,149

משרתי 36 
חודשים 
בתפקיד 
תומכ”ל

₪ 16,819

פיקדון

בשונה ממענק השחרור, את כספי הפיקדון ניתן 
למשוך מהיום ה-14 מסיום שירות החובה, בכל 

אחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי לפי 
בחירתכם )גם אם חשבונכם האישי מתנהל 

בבנק אחר!(.

בהתאם ל-״חוק קליטת חיילים 
משוחררים”: תקופת הזכאות למימוש הפיקדון 

האישי הינה למשך 10 שנים מסיום שירות 
חובה/לאומי-אזרחי, והיא נחלקת לשתיים:

במהלך 5 השנים הראשונות מסיום השירות 
ל-6 מטרות מוגדרות בחוק.

במשך 5 שנים נוספות בלבד * )לאחר 5 השנים 
הראשונות מסיום שירות חובה/לאומי-אזרחי( - 

לכל שימוש וללא כל תנאי.

משרתי 24 
חודשים 

בתפקידי 
לוחמה

₪ 18,597

משרתי 36 
חודשים 

בתפקידי 
לוחמה

₪ 28,443

משרתי 24 
חודשים 
בתפקיד 
תומכ”ל

₪ 16,136

משרתי 36 
חודשים 
בתפקיד 
תומכ”ל

₪ 24,341

הקרן לעידוד 
השכלה גבוהה

במידה ואתם גרים באזור עדיפות לאומית או 
מתכוונים ללמוד לתואר ראשון במוסדות 

הממוקמים באזורים אלו, הנכם זכאים למענקים 
ולהטבות במימון לימודים אקדמיים, מהקרן 

לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורים בעלי 
עדיפות לאומית.

24 חודשי 
שכר לימוד אוניברסיטאישירות

36 חודשי 
שכר לימוד אוניברסיטאישירות

 ממדים
ללימודים

מימון תואר ראשון, הכשרה מקצועית ולימודי 
הנדסאים לכל חייל/ת משוחרר/ת אשר 

התגייסו החל מה-1.7.13 ושירתו שירות מלא 
ותקין.

24-36 חודשי 
שירות

שני שליש מגובה שכר 
הלימוד לשנה עבור 
שלוש שנים על סך 
6,700 שח היתרה 

משולמת מהפיקדון. יש 
להשתמש עד 3 שנים 

מהשחרור
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מיצוי זכויות- חיילים בשירות רגיל- עפ"י ההטבות הקבועות בחוק

רקע על הזכאות
        חיילים בשירות רגיל

גובה מימוןעבור מה

מענק שחרור

מענק השחרור והפיקדון האישי הם סכומים 
כספיים המוענקים לכם עפ"י החוק, כדי לסייע 

לכם בתחילת דרככם באזרחות.

גובה מענק השחרור והפיקדון האישי נקבעים 
על פי משך השירות וסוג השירות: לוחם, תומך 

לחימה או 'אחר' )כינוי לפי חוק לכל מי שאינו 
לוחם או תומך לחימה(.

מענק השחרור מועבר תוך 60 יום ישירות 
לחשבון אליו הועברה משכורתכם הצבאית 

בזמן שירות החובה, וזמין לרשותכם לכל שימוש 
שתבחרו עפ"י רצונכם.

משרתי 24 
חודשים 

בתפקידים 
אחרים

₪ 9,061

משרתי 36 
חודשים 

בתפקידים 
אחרים

₪ 13,691

פיקדון

בשונה ממענק השחרור, את כספי הפיקדון ניתן 
למשוך מהיום ה-14 מסיום שירות החובה, בכל 

אחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי לפי 
בחירתכם )גם אם חשבונכם האישי מתנהל 

בבנק אחר!(.

בהתאם ל-חוק קליטת חיילים 
משוחררים”:” תקופת הזכאות למימוש הפיקדון 

האישי הינה למשך 10 שנים מסיום שירות 
חובה/לאומי-אזרחי, והיא נחלקת לשתיים:

במהלך 5 השנים הראשונות מסיום השירות 
ל-6 מטרות מוגדרות בחוק.

במשך 5 שנים נוספות בלבד * )לאחר 5 השנים 
הראשונות מסיום שירות חובה/לאומי-אזרחי( - 

לכל שימוש וללא כל תנאי.

משרתי 24 
חודשים 

בתפקידים 
אחרים

₪ 13,127

משרתי 36 
חודשים 

בתפקידים 
אחרים

₪  19,691

הקרן לעידוד 
השכלה גבוהה

במידה ואתם גרים באזור עדיפות לאומית או 
מתכוונים ללמוד לתואר ראשון במוסדות 

הממוקמים באזורים אלו, הנכם זכאים למענקים 
ולהטבות במימון לימודים אקדמיים, מהקרן 

לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורים בעלי 
עדיפות לאומית.

 24 חודשי 
שכ”ל אוניברסיטאי מלאשירות

36  חודשי 
שכ”ל אוניברסיטאי מלאשירות

 ממדים
ללימודים

מימון תואר ראשון, הכשרה מקצועית ולימודי 
הנדסאים לכל חייל/ת משוחרר/ת אשר 

התגייסו החל מה1.7.13 ושירתו שירות מלא 
ותקין

24-36 חודשי 
שירות

שני שליש מגובה שכר 
הלימוד לשנה עבור 
שלוש שנים על סך 
6,700 שח היתרה 

משולמת מהפיקדון. יש 
להשתמש עד 3 שנים 

מהשחרור
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סקירת זכאויות: עבודה מועדפת
רקע כללי- על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות סדיר 
שירות  רק שנתיים  )כלומר,  חודשים   24 של  אזרחי   - לאומי  שירות  או  לאומי  שירות  ולמי שסיימו 

ומעלה(-  ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים ב עבודה נדרשת.

מי שהפסיקה את השירות הלאומי או השירות הלאומי - אזרחי עקב נישואין, תוכל להיות זכאית 
מיום הפסקת השירות. ימים   30 תוך  ונישאה  לפחות,  שירות  חודשי   6  למענק בתנאי שהשלימה 
מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי, אם עבדו 

בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, כנהוג בענף שבו את/ה עובד/ת, ככלל 8 שעות עבודה ביום.

סכום המענק המלא למי שהשלים תקופת עבודה המזכה במענק בינואר 2018 ואילך -  9,577 ש"ח

עבודות המזכות במענק העבודה המועדפת:

· מפעלי תעשייה ובתי מלאכה- עבודות מקצועיות במתכת; עבודה בלתי מקצועית 	
בתעשיות הבנייה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות. 

· תחנות דלק- כל עבודה בלתי מקצועית בתחנת דלק מזכה במענק.	

· אתרי בנייה- כל עבודה באתר בנייה מזכה במענק. 	

· בתי מלון- עבודה במלצרות, טבחות, חדרנות, שטיפת כלים, עבודת נקיון וכל עבודה בלתי 	
מקצועית.

· אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה- עבודה בלתי מקצועית באתרי גדול חקלאיים ובתי אריזה 	
מזכה במענק, לרבות עבודת ניקיון. 

· טיפול באנשים עם מוגבלויות )סיוע בפעולות יומיומיות, לא עבודות משק בית(. 	

חיי  חברתית,  עשייה  לימודים,  בתוכן  המשלבות  למועדפת  ייחודיות  תכניות  קיימות  בנוסף, 
קבוצה ועוד. ניתן לבדוק את תכניות “עבודה עברית”, “מלח הארץ” “נטעים” ועוד. 

למצוא  ניתן  מועדפת.  לעבודה  מוכרים  שלכם  והעבודה  שלכם  שהמעסיק  וודאו  חשוב-  טיפ 
הרבה חומר באתר muadefet.co.il , באתר “כל זכות” ובאתר ביטוח לאומי.

מועדפת, זה עדיף?
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יש עם מי לדבר: מקומות לקבל בהם מידע ושירות- כשאת/ה צעיר/ה 

מרכזי צעירים - מרכזים עירוניים שמטרתם להנגיש זכויות, מידע וסיוע לצעירים בישראל

מרכזי הצעירים ממוקמים ברוב הערים והרשויות בארץ, ונותנים מענה במגוון נושאים הרלוונטיים 
לצעירים בישראל: השכלה, תעסוקה, קהילה, מעורבות חברתית ועוד. במרכזי הצעירים תמצאו 

מידע רלוונטי לשלב בו אתם נמצאים בחייכם, וכן מידע ספציפי על צעירים ברשות המקומית שלכם. 
במרכזי הצעירים תקבלו ייעוץ אישי ומקצועי שילווה אתכם אל עבר המטרה שלכם. מומלץ בחום! 

לרשימת מרכזי הצעירים בארץ- יש לכתוב בגוגל "מרכזי צעירים ישראל"

מרכזי הזדמנות - מרכזי תעסוקה עירוניים ואזוריים

״מרכזי הזדמנות” הם מוקדים עירוניים ואזוריים הפועלים ברשויות שונות בארץ ומרכזים את 
התכניות הקיימות באותה רשות בתחום התעסוקה, עבור אוכלוסיות המתקשות להשתלב בעולם 

העבודה.

במרכזים קיים צוות מקצועי ייעודי לתעסוקה והשירות ניתן החל משלב האבחון הראשוני, דרך מתן 
כלים להשתלבות מיטבית בעבודה איכותית, כולל הכשרות במגוון תחומים, ועד לשלב ההשמה 

בעבודה.

דואר אלקטרוני פקס טלפון כתובת ישוב

chany@ashdod.muni.il 08-9238535 הרצל 1, מרכז יוניטרייד, 
קומת גלריה

אשדוד

lirazsh@br7.org.il 08-6406010 08-6406000 שדרות רגר 22, בית 
הנשיאים, קומה 1

באר שבע

mce@netvision.net.il 04-8236382 04-8354040 שדרות המגינים 42 חיפה

taasukacenter@jerusalem.muni.il 02-5956280 02-5468223 בן יהודה 3, קומה 3 ירושלים

taasuka@ccn.org.il 073-3245389 יוסף סמילו 78 נתיבות

mtn@netanya.muni.il 09-7794801 09-7794800 פינסקר 18 )בניין גולד 
קפיטל(, קומה 4

נתניה

taasuka.rehovot@gmail.com 08-6705330 הרצל 167 רחובות

taasuka@mail.tel-aviv.gov.il 03-7248410 בלפור 14, בית שטראוס, 
קומה 2 ובמחלקות 
לשירותים חברתיים 

ברחבי העיר

תל אביב-
יפו
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מרכזי ריאן - מרכזי קידום השכלה ותעסוקה בחברה הבדואית, הערבית והדרוזית

־מרכזי ריאן בפריסה ארצית ונותנים מענה בנושאים מגוונים : תכניות הכוון לתעסוקה, תכניות אמ
תיאז להכוון להשכלה גבוהה, תכניות רמפה לבעלי מוגבלויות, ועוד. 

המרכזים והשלוחות של התוכנית:

· שפרעם: מטה התוכנית	

· ריאן טירה: מרכז אזורי	
o שלוחות: כפר קאסם, כפר ברא, ג'לג'וליה, זימר, קלנסואה

· ריאן טייבה: מרכז אזורי	

· ריאן אום אל פחם: מרכז אזורי	
o שלוחות: כפר קרע, עארה-ערערה, מ.א בסמה, מ.א מעלה עירון

· ריאן נצרת	

· ריאן טמרה: מרכז אזורי	
o שלוחות:  שפרעם, אעבלין, כאבול

· ריאן סכנין: מרכז אזורי	
o שלוחות דיר חנא, עראבה, כאוכב, שעב

אשכול גליל בחברה הדרוזית:

· מרכז עוספייא ודלייה	

· מרכז גליל )משרת את כל הכפרים הדרוזים והצר'קסים בגליל(	

אשכול בדואים צפון - המרכזים והשלוחות של התוכנית:

· ביר אלמכסור	

· טובא-זנגריה	

· היישובים הבדואים במועצה האזורית משגב	

· זרזיר	

· כעביה-חג'אג'רה-טבאש	

· בסמת טבעון	

· מועצה אזורית אלבטוף	

· שיבלי-אום אלג'נם	

· בועיינה-נוג'ידאת	
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מכינות קדם אקדמיות:

מכינות קדם אקדמיות נועדו לאפשר למגוון רחב של אנשים – במגוון רחב של תנאים התחלתיים – 
לעבור מסלול מסודר המכשיר אותם לקבלה ללימודים גבוהים, והכול בהתאם לצורך: אפשר ללמוד 
בהן לבחינת הפסיכומטרי, להשלים בגרויות, ללמוד קורסי מבוא מקצועיים בהתאם לתחום האקדמי 
שאותו אתם עומדים ללמוד, ועוד אין-ספור מסלולים ואפשרויות המכינים את אלה שלא למדו בתיכון 

ברמה המאפשרת להם קבלה אוטומטית ללימודים האקדמיים המבוקשים.

ישנן מכינות קדם אקדמיות שהלימודים בהן מאפשרים להתקבל רק למוסד האקדמי בו אתם לומדים, 
וישנן כאלה המאפשרות כרטיס כניסה למוסדות אקדמיית נוספים. חשוב לבדוק את הנושא לפני 

שאתם מתחילים ללמוד! 

ישנם 2 סוגי מכינות:

מכינות ייעודיות

מכינות ייעודיות מאפשרות נחיתה רכה יותר בתחום הלימודים העתידי, כיוון שבעצם מתחילים 
ללמוד בהן מושגים ומונחים וכן תחומי יסוד הקשורים לתחום האקדמי – טרם תחילתם 

הרשמית של הלימודים. כך, אם אתם חוששים מעומס לימודי או מיכולת ההשתלבות שלכם 
במקצוע המסוים - מכינה ייעודית היא פתרון מוצלח בעבורכם.

מכינה קדם אקדמית ללימודי מדעי הטבע לדוגמה, מיועדת בדרך כלל לסטודנטים 
המעוניינים ללמוד רפואה, רוקחות, מדעי החקלאות, רפואת שיניים ריפוי בעיסוק ועוד. באותו 

אופן, מכינות קדם אקדמיות במדעי הרוח עוסקות בכל הנושאים בתחום זה. מכינות כאלה 
קיימות גם בכל אחד מתחומי הלימוד האחרים; הנדסה, מחשבים, כימיה, ביולוגיה ועוד.

מכינות כלליות
מאפשרות לשפר את תעודת הבגרות ללא התמקדות במקצוע מסוים, ולמעשה פותחות אופציות 

רחבות בפני המשפרים את בגרותם. 

פסיכומטרי:

הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, והיא 
כל  לדרג את  לחוגים השונים. הבחינה מאפשרת  מועמדיהם  מוסדות הלימוד במיון  משמשת את 
המועמדים בסולם הערכה אחיד, ובהשוואה לאמצעי מיון אחרים היא מושפעת פחות מהרקע השונה 

של כל אחד מהם או ממשתנים סובייקטיביים אחרים.

ניתן  רחבה.  ארצית  בפריסה  לפסיכומטרי,  והכנה  בלימוד  המתמחים  מקומות  של  מגוון  ישנם 
להשתמש בפיקדון ללימודי פסיכומטרי, אך שימו לב שיש גם מגוון של עמותות וארגונים שמציעים 
וכו'. אל  ייחודיים  ייחודיות או לבוגרי תכניות/עמותות מסלולי פסיכומטרי מסובסדים,  לאוכלוסיות 

תתפשרו - חפשו ומצאו את המקום שמתאים לכם ביותר! 

תוכלו להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית ונוסח 
משולב-אנגלית. מומלץ להיבחן בשפה שאתם שולטים בה טוב יותר. 

שימו לב:
· הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית אינה ניתנת בכל מועד. ודאו שבתאריך הרצוי לכם 	

הבחינה ניתנת בשפה בה אתם מעוניינים.

· הבחינה בשפות שאינן עברית ניתנת רק בכמה מאזורי הבחינה. לכן, אם נרשמתם לבחינה 	
באחת מן השפות האלה, ייתכן שלא תשובצו למקום בו ביקשתם להיבחן.

· ציוני הבחינה אינם מושפעים מהשפה שנבחנתם בה.	

· ישנם שלושה מועדי פסיכומטרי בשנה.	

השכלה גבוהה - הנה אני בא/ה
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השכלה גבוהה:

תואר ראשון הוא תואר אקדמי הניתן לאדם אשר סיים לימודי 'בוגר' )Bachelor of Arts, כלומר 
תואר B.A( במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. זהו הראשון בסדרה של התארים 

האקדמיים שאדם יכול לרכוש. הלימודים לרוב התארים הראשונים נמשכים 3 שנים.

תואר ראשון כיום נחשב לחובה בתהליך מיון וקליטת עובדים ברוב המקצועות. מה שבעבר הייתה 
והוא  מעסיקים,  בעיני  חשוב  הראשון  והשני. התואר  הראשון  לתארים  כיום  הפך  הבגרות,  תעודת 
דרישת סף כמעט בכל עבודה מקצועית שתנסו להתקבל אליה. בעבודה במגזר הראשון – רשויות 
אפשרות  כלל  אין  מכרז,  בשיטת  היא  הקבלה  בהן  מדינה,  ומוסדות  ממשלה  משרדי  מקומיות, 

להתמודד למשרה אם אינך בעל תואר ראשון.

תואר ראשון ניתן ללמוד במכללות ובאוניברסיטאות. 

טיפ מאיתנו: למדו במוסד המוכר על ידי המל"ג )המועצה להשכלה גבוהה( בו שכר הלימוד 
הוא נמוך משמעותית מזה שבמכללות הפרטיות, 10,000 ₪ אל מול 30,000 ₪ ויותר לכל 
שנת לימוד! נוסף על מעונות, אגודות סטודנטים איכותיות, סיוע לסטודנטים ואיכות הוראה 

מצוינת! 

הכשרה מקצועית:

הכשרה מקצועית הינה דרך מצוינת לרכוש מקצוע, באם אינך מעוניינ/ת להיכנס לאקדמיה בשלב 
זה של חייך. כיום ישנם אין ספור מסלולים ומקומות ללימודי תעודה והכשרה מקצועית. 

תיקוני פלאפונים,  ג'ון ברייס,  )מכללות  החל מקורסים פרא-רפואיים, עבור בקורסי אלקטרוניקה 
בניית אפליקציות, בניית אתרים ועוד ועוד(, קורסי בישול, קונדיטוריה ומקצועות היופי, קורסי בניין 

ותחזוקה לסוגיהם, לימודי תעודה במקצועות החינוך )חינוך לגיל הרך, מטפלות ועוד(. 

בקיצור, הרשימה ארוכה. 

טיפ מאיתנו:  בדקו האם המכללה מוכרת לקבל ואוצ'ר ללימודים דרך התמ"ת/מרכזי הצעירים/ 
היחידה להכוונת חיילים משוחררים, ותחסכו כסף! 

מלגות:

איזה סוגי מלגות יש?

אפשר לחלק את המלגות לסטודנטים לכמה קטגוריות:

§ מלגות לחיילים משוחררים – קרנות רבות תומכות בחיילים משוחררים ומעניקות להם מימון 	
ידידי צה"ל  לימודים חלקי או מלא. בין הקרנות המעניקות מלגות לחיילים משוחררים: ארגון 
בארה"ב FIDF - מלגת IMPACT, קרן גרוס לעידוד חיילים משוחררים, קרן הישג, קרן איסלר 

ומלגת מפעל הפיס לחיילים משוחררים.

§ מלגות הצטיינות – מלגות הניתנות על בסיס הישגים בבחינת הבגרות או בפסיכומטרי. מוסדות 	
מעניקי  בין  איכותיים.  סטודנטים  אליהם  למשוך  כדי  הצטיינות  מלגות  מעניקות  רבים  לימוד 
מלגות ההצטיינות: המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז האקדמי קריית אונו, מכללת אורנים, 

הטכניון, אוניברסיטת חיפה ועוד.

§ מלגות על פי מוצא – עולים חדשים, בני עדות שונות ובני מיעוטים זכאים למלגות על פי מוצאם. 	
בין המלגות על פי מוצא ניתן למצוא את מלגת המשרד לעלייה וקליטה, הפדרציה העולמית של 
יהודי מרוקו, קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם, האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי 

בריאות ועוד.

§ מלגות על בסיס מקום מגורים – סטודנטים מאזור הפריפריה החברתית והגאוגרפית יכולים 	
לקבל מלגת לימודים. כמו כן ישנן רשויות המעניקות לבני המקום מלגות. בין הקרנות המעניקות 
מלגות על בסיס מקום מגורים: הרשות לפיתוח ירושלים, ארגון הקבלנים והבונים ראשון לציון 

והקרן לעידוד השכלה גבוהה.

§ מלגות חברתיות – מלגות אלו אינן קשורות למצב הסוציו-אקונומי של הסטודנט והן מותנות 	
את  למצוא  ניתן  חברתיות  מלגות  המפעילות  הקרנות  בין  חברתית-התנדבותית.  בעשייה 
פרויקט פר"ח, ארגון ידידים, עמותת איילים, סטודנטים למען אזרחים וותיקים של התאחדות 

הסטודנטים, המשרד לשוויון חברתי ועוד.
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הערות/כפל מלגותסכום המלגהמהות ההטבהמי זכאי

-IMPACT 
אימפקט

חיילים וחיילות- 
לוחמים ותומכ”ל 

בלבד

המלגות מוענקות לחיילים 
משוחררים מהמערך 

הלוחם בצה”ל )לוחמים 
ותומכי לחימה( ממשפחות 

מעוטות יכולת כלכלית

4,000 דולר לכל 
שנת לימוד

יש כפל מלגה רק 
בהצהרה שהבוגר הוא 

ממרכז מעשה

 מלגת
מפעל הפיס

כלל בוגרי 
מעשה

מצב סוציו-אקונומי נמוך 
ותמורת 130 שעות 

התנדבות לקהילה

10,000  ₪  לשנה 
למשך שלוש שנים

מלגת קרן 
רוטשילד

מסיימי שירות 
צבאי מלא 

בעלי פוטנציאל מנהיגות 
בדרך כלל מהפריפריה, 

מיונים די סלקטיביים
20,000  ₪  לשנה

רק במוסדות הבאים: 
מכללת בראודה 

 להנדסאים, 
 אוניברסיטת חיפה,

 מכללה אקדמית תל-חי, 
המרכז הבינתחומי 

 בהרצליה,
 מכללת ספיר, 

מכללת סמי שמעון 
 )בבאר-שבע(, 

אוניברסיטת בן גוריון

 מלגת
קרן אייסף

שנתיים שירות 
לאומי, שירות 

צבאי מלא ללא 
קשר לתפקיד 

צבאי

סטודנטים מצטיינים בעלי 
קשיים כלכליים במוסדות 

נבחרים

20,000  ₪ לשנה 
לשלוש שנים

מוסדות אקדמיים: וויצמן, 
בר אילן, האונ' העברית, 
אונ' ת"א, הטכניון, אונ' 
חיפה, בצלאל, עזריאלי 

בירושלים, אב"ג, הפתוחה, 
אפקה, הבינתחומי, סמי 

שמעון, עמק יזרעאל, 
ספיר, HIT, אורט בראודה, 
האקדמיה למוסיקה ומחול 

בירושלים 

 מלגת
קרן גרוס

כלל בוגרי 
פריסה ארצית 5,500 ₪ למסיימי צבא שירות לאומי מעשה

 מלגת
קרן קציר

כלל בוגרי 
מעשה

הטבה ל- בני הקהילה 
האתיופית, בוגרי פנימיות, 

אמהות יחידניות, בוגרי צבא 
ללא עורף משפחתי, 

7,000 ₪ עבור 120 
שעות התנדבות, 

במוסדות אקדמיים 
נבחרים

פריסה ארצית

מלגת מנהל 
הסטודנטים

עולים / בני 
עולים

קטינים חוזרים

אזרחים עולים

כמו כן: יוצאי 
אתיופיה, בוכרה, 
קווקז, תימן ובני 
המנשה זכאים 

לסיוע מיוחד

מימון שכ”ל 
אוניברסיטאי מלא 

ללימודי תואר 
ראשון,  מגוון 

שירותי סיוע במהלך 
התואר, מימון תואר 

שני

מימון בעבור שעות 
התנדבות בקהילה, 
אפשרי כפל מלגות 

מלגות זכאויות תוכניות עם פילוח לאוכלוסיות ייחודיות
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הערות/כפל מלגותסכום המלגהמהות ההטבהמי זכאי

כלל בוגרי פרח
מעשה

5,200 ₪ שעות 
חונכות אישית 

אפשרי כפל מלגות 
בקיזוז מול  מדים 
ללימודים ועידוד 

השכלה גבוהה 
בפריפריה

מימון לימודים + שהוכרו ע”י צה”לחיילים בודדיםקרן הישג
הוצאות מחיה

בוגרות דורוב אירתקא
ונעורים

מלגה המיועדת לסטודנטים 
לתואר ראשון בני החברה 

הערבית, הדרוזית והצ’רקסית 
הלומדים “מקצועות מועדפים” 

במשק.

 10,000 ₪  בכל 
אחת מהשנתיים 

הראשונות ללימודים, 
5,000 ש”ח לכל 

שנה נוספת. 
התנדבות של 200 
שעות בקהילה על 
פני התואר הראשון

אפשרי כפל מלגות

מלגת קרן 
בוגרות נעוריםמערוף

הקרן מעניקה מלגות 
לסטודנטים דרוזים הלומדים 

לימודי תואר ראשון שנה 
ב' ומעלה בתחום המדעים 

מדויקים.

לא ידוע

סטודנטים הממומנים 
על ידי עתידים או 

עתודאים במסגרת 
צה”ל ומלגאי אימפקט 

אינם זכאים להגיש 
מועמדות למלגה זו.

מלגת 
עמותת 

 סאלח
פלאח

מגוון מסלולי לימוד ומקצועות, בוגרות נעורים
גם לסטודנטים מצטיינים

יש לעשות שעות 
התנדבות על פי 
קביעת העמותה

מלגת 
הממונה 

על החינוך 
הדרוזי

בוגרות נעורים

מלגות של משרד החינוך 
לסטודנטים לתואר ראשון 

ולתואר שני, המשתייכים 
למגזרים אלה ולומדים במוסדות 
מוכרים להשכלה גבוהה עדיפות 

למגיעים מרקע סוציואקונומי 
נמוך.

מלגת 
המועצה 

הדתית 
הדרוזית

בוגרות נעורים

סטודנטים דרוזיים מצטיינים, 
הלומדים במסלול לרפואה 

או באחד ממסלולי המדעים 
המדויקים במוסדות אקדמיים 

מוכרים, יכולים לקבל מלגה 
מן המועצה הדתית הדרוזית. 

המלגות ניתנות לאנשים 
המגיעים ממעמד כלכלי חברתי 
נמוך, המקיימים אורח חיים דתי

 מלגת
הקרן 

לידידות
בוגרות נעורים 

ודורוב

המלגה מיועדת לבני מיעוטים 
אשר הינם חיילים משוחררים )או 

שירות לאומי(

10,000 ₪ קבלת 
המלגה מותנית 
בביצוע פעילות 

התנדבותית בהיקף 
של 100 שעות 

שנתיות )100 ₪ 
לשעה(
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הערות/כפל מלגותסכום המלגהמהות ההטבהמי זכאי

 מלגת 
שוליך

כלל בוגרי 
מעשה

צעירים וצעירות בעלי מודעות 
חברתית אשר רואים עצמם 
כחלק ממנהיגי העתיד של 
הקהילה בה הם חיים ושל 

ישראל.

־זכאות: לימודי מדעים, טכנו
לוגיה, הנדסה או מתמטיקה 

באחת מחמש האוניברסיטאות 
הנבחרות. 

ממוצע בגרויות ופסיכומטרי 
גבוהים.

רקע התנדבותי )לדוגמה: פעיל/
אחראי במסגרת קהילתית(, 

בוגר/ת של תכנית מנהיגות, 
שנת שירות, הדרכה, פיקוד 

בצבא.

בעל צורך כלכלי. 

סכום המלגה עומד 
 על 40,000 ₪

 לשנת לימודים. 
160,000 ₪ לתואר 
של ארבע שנים, או 

120,000 ₪ לתואר 
של שלוש שנים.

 מלגת
 קרן

מושל
כלל בוגרי 

מעשה

מקצועות ההנדסה, מדעי 
המחשב, מדעי הטבע )פיזיקה 

ומתמטיקה בלבד(, רפואה 
- מקצועות בעלי פוטנציאל 

תעסוקה והשתכרות גבוהים. 
במוסדות הבאים: הטכניון, 

האוניברסיטה העברית, 
אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת 
בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב,  
מכללת אורט בראודה, מכללת 

סמי שמעון ומכון לב.
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חיילים  להכוונת  והקרן  האגף  מול  ישירות  הבודד  החייל  באחריות  השחרור  לאחר  הטיפול 
בודדים משוחררים 03-7776770.

– זכאים לסיוע  והיו זכאים להטבת דיור ביום שחרורם  היו מוכרים כבודדים  חיילים בודדים אשר 
בדיור למשך שנה מיום שחרורם.

קיימים מספר פתרונות דיור אשר ניתן לבחור אחד מביניהם:

1000 ₪ למשך שנה מיום השחרור וכנגד הצגת 	  השתתפות חודשית בשכר דירה בגובה עד 
חוזה שכירות.

לינה בבית החייל – מיועד הן לחיילים שטרם שחרורם התגוררו בבית החייל והן לחיילים אשר 	 
עד  של  לתקופה  ניתנים  החייל  בבית  המגורים  שרותם.  אחרים במהלך  דיור  פתרונות  מימשו 
שלושה חודשים לכל היותר ללא אפשרות הארכה )בשונה מבעבר(. לאחר תקופה זו יוכל לממש 
פתרון דיור אחר מבין האפשרויות הקיימות – משלים לתקופה של סה"כ שנה יחד עם תקופת 

ההתגוררות בית החייל.

מכינה קדם אקדמאית ודמי קיום )כולל דיור( – חייל בודד זכאי למימון מלא של מכינה קדם 	 
אקדמאית וקבלת דמי קיום בגובה 2,500 ₪ בחודש הכוללים סיוע בדיור. 

 אתם לא לבד! )הטבות לחיילים בודדים(
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האזרחות,  לחיי  הצבאי  השירות  בין  המגשר  תהליך  מייצרת  למשתחררים  מומנטום  מומנטום-   .1
תוך חיזוק הזהות האישית של הצעיר. באמצעות הענקת כלים וידע, עוברים הצעירים לחיי האזרחות 

בהצלחה, מתוך  תחושת שייכות, מסוגלות פיתוח קריירה והעצמה אישית.

2. מילגהפה- milgapo- אתר המלגות הענק של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. כאן תמצאו 
את פירוט המלגות המקיף והמקצועי ביותר, כולל כל מיני מלגות קטנות שבחיים לא שמעתם עליהם. 

3. כל-זכות – אתר המאגד בתוכו את כל הזכויות המגיעות לאזרחים בישראל. כאן תמצאו מידע 
הרלוונטי לזכויותיכם כצעירים, סטודנטים, משרתי מילואים, חיילים משוחררים ועוד. 

4. אתר "לימודים בישראל"- אתר המפרט את מסלולי הלימוד השונים במכללות ובאוניברסיטאות 
בארץ. כולל תנאי קבלה לכל אחד מהמסלולים, מידע על פסיכומטרי, לימודי הנדסאי, תואר ראשון 

ושני, מלגות ועוד. 

5. אתר "מכללות"- בדומה ל"לימודים בישראל" אך מתמקד במכללות באופן ספציפי. מפרט מסלולי 
לימוד, תנאי קבלה ועוד. 

טיפים כלליים ואתרים מומלצים לצעירים
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אז קבלו את זה! תכנית המלגות- 

ומתנדבים במרכז 	  הארץ,  אקדמיים ברחבי  הלומדים במוסדות  מעשה  ובוגרות  לבוגרי  מלגות 
מעשה בתמורה למלגה.  

מלגות בחברה הדרוזית- מלגה והתנדבות במרכזי נעורים ובקהילה. 	 

אקדמיה לחיים – ליווי אישי וקבוצתי באקדמיה.	 

תכנית המנטורינג – ליווי אישי וקבוצתי למצוינות בתעסוקה ופיתוח קריירה. 	 

עבודה מועדפת- תכנית קבוצתית לעבודה מועדפת הכוללת ליווי אישי. 	 

הכשרה מקצועית ולימודי הנדסאי- תכניות שונות לפיתוח יכולות תעסוקתיות ולימודי השכלה 	 
הנדסאים  ללימודי  נדרש בשוק, מסלול הכנה  שיניים- מקצועי  לרופא  סייעות  )לימודי  גבוהה 

בצפון הארץ, הכנה לתכנית צוערים לחינוך הבלתי פורמלי ועוד(

צעירות יוזמות  בקהילה- חדודק אלסמא – מעורבות קהילתית בחברה הדרוזית	 

תכנית יסוד- תכנית הכשרה לשירות הציבורי ולעמדות השפעה	 

קורסי הכנה לעולם התעסוקה ולבחירת מסלול לימודים	 

מערך דיור לבוגרי מעשה – בפריסה ארצית ובליווי אישי. 	 

מלגות לקורסי פסיכומטרי – בשיתוף עם מכוני הפסיכומטרי המובילים בארץ!  	 

מערך תמיכה לחיילים בודדים -בשותפות עם עמותת אח גדול	 

איך שומעים על כל הטוב הזה, אתם שואלים?

פשוט וקל- 

 מצאו אותנו בפייסבוק – ארגון בוגרי מעשה,

 באינסטגרם- ‘רשת בוגרי מעשה’ ו- شبكة خريجي معسيه

ודרך רכזי תכניות הבוגרים. 

מה יש אצלנו- ב UP- אתם שואלים?


