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كراسة  استكامل الحقوق 

مكافآت  متنح مبوجب القانون ، متمامت الخدمة الوطنية سنة \سنتني

خلفية حول  االستحقاق
متمامت الخدمة الوطنية

الحد االعىل للتمويلمن أجل ماذا

منحة انهاء الخدمة

منحة انهاء الخدمة وااليداع الشخيص  هم مبالغ مالية متنح لكم 
وفقا للقانون من اجل مساعدتكم يف بداية طريقكم املدين.

يتم تحديد مبلغ املنحة واالمان املايل الشخيص حسب مدة الخدمة 
ونوع الخدمة: محارب, مؤيد محارب أو “أخر” ) لقب حسب 

القانون لغري املحارب أو مؤيد املحارب(.

منحة أنهاء الخدمة تحول مبارشة وخالل 60 يوم للحساب الذي 
كنتم تتلقون منه اجرة الخدمة االلزامية , وهو متاح لترصفكم وفقا 

لرغباتكم.

4,530 ₪خدمة 12 شهرا

9,061 ₪خدمة 24 شهرا

االمان املايل

عىل خالف منحة انهاء الخدمة , اموال االمان املايل  الشخيص من 
املمكن سحبها من اليوم ال 14 النهاء الخدمة االلزامية ,يف اي فرع 

من فروع بنك هبوعاليم او بنك لئومي حسب اختياركم ) وايضا اذا 
كان حسابكم الشخيص يف بنك أخر!(

مبوجب قانون استيعاب الجنود املرسحني :فرتة استحقاق رصف 
االمان املايل هي 10 سنوات من انهاء الخدمة االلزامية \ الوطنيه-

املدنية , وتقسم لقسمني.

خالل ال 5 سنوات االوىل من انهاء الخدمة وذلك ل-6 اهداف 
معرفة بالفانون .

مدة 5 سنوات اضافية فقط ) بعد ال 5 سنوات االوىل من انهاء 
الخدمة االلزامية \الوطنية-املدنية ( – لكل استعامل وبدون اي 

رشوط

6,563 ₪خدمة 12 شهرا

13,127 ₪خدمة 24 شهرا

صندوق املنح

لتشجيع التعليم العايل

اذا كنتم تسكنون مبناطق اولوية  وطنية أو تقصدون تعلم اللقب 
األول يف مؤسسات مقامة بتلك املناطق ,أنتم مؤهلني ملنح دراسية 
ومكافات لتمويل التعليم العايل من قبل صندوق املنح  لتشجيع 

التعليم العايل يف املناطق ذات االولوية الوطنية.

خدمة 12 شهرا
نصف رسوم الدراسة 

الجامعية

رسوم دراسة كاملخدمة 24 شهرا
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استعراض االستحقاقات: عمل مفضل.

العمل املفضل

خلفية عامة – وفقا لقانون التامني الوطني تدفع منحه ملرة واحدة للجنود الذين انهوا الخدمة النظامية والذين انهوا الخدمة 
الوطنية او الوطنية-املدنية  مدة 24 شهرا ) فقط سنتني او اكرث (- والذين عملوا فرتة  6 اشهر كاملة  يف عمل مطلوب .

من مل تكمل الخدمة الوطنية او الخدمة الوطنية \املدنية  بسبب  زواج , تكون مؤهلة للمنحة برشط ان تكون قد انهت 6 اشهر 
من الخدمة عىل االقل. وتزوجت خالل  30 يوم من يوم  انهاء الخدمة.

من عمل اقل من 6 اشهر كاملة يكون مؤهل برشوط معينه ملنحة جزئية  فقط , اذا عملوا يف عمل معرف كعمل مفضل.

العمل يجب ان يكون بدوام كامل  وفقا للفرع الذي تعمل به , بشكل عام 8 ساعات  عمل باليوم.

مبلغ املنحة الكامل ملن أكمل فرتة العمل املؤهلة ملنحة يف يناير 2018 وما بعد – 9577 شيكل

االعامل املؤهلة ملنحة العمل املفضل :

املصانع واملعامل – اعامل مهنية باملعادن , اعامل غري مهنية يف البناء , الطعام والنسيج وصناعات اخرى.	 

محطات الوقود – كل عمل غري مهني يف محطة الوقود مؤهل ملنحة.	 

مواقع بناء – كل عمل يف موقع بناء مؤهل ملنحة.	 

فنادق – العمل كنوادل , طهاة ,خدمة غرف ,غسل اطباق , أعامل تنظيف وكل عمل غري مهني.	 

مواقع زراعية وتغليف  -عمل غري مهني يف مزارع او يف التغليف مؤهل ملنحة , مبا فيه اعامل تنظيف.	 

العناية بذوي االحتياجات الخاصة ) مساعدة يف انشطة يومية وليس أعامل منزلية(	 

باالضافة , هنالك برامج  فريدة  العامل  مفضلة تدمج بداخلها الدراسة , العمل االجتامعي , الحياه الجامعية وغريها....	 

ميكنك التحقق من برامج “ عفودا عفريت “ , “ ملح هأرتس” “نطاعيم” وغريها .....

muadefet.  نصيحة مهمه – تـأكدوا من ان مشغلكم وشغلكم معرتف بهم كعمل مفضل . بامكانكم ايجاد مواد كثرية يف موقع
co.il , يف موقع “ כל זכות” ويف موقع التأمني الوطني. 

يوجد مع من تتكلم – اماكن ميكنك الحصول منها عىل معلومات وخدمة – اذا كنت شاب\ة☺ 

مراكز الشبيبة – مراكز بلدية هدفها اتاحة الفرصة للشباب للحصول عىل حقوق ,معلومات , ومساعدات . تتواجد هذة املراكز 
باماكن عدة يف البلدات وسلطات يف البالد , وتقدم  حلول واجابات   ملواضيع كثرية تالئم الشباب يف ارسائيل – ثقافة , توظيف , 
مشاركات اجتامعية وغريها.... يف مراكز الشبيبة تجدون معلومات تالئم الوضع الذي تتواجدون فيه , باالضافه ملعلومات محددة 
حول الشبيبة يف سلطتكم املحلية . يف هذه املراكز تحصلون عىل مرافقة شخصية ومهنية تقودكم يد بيد اىل ما بعد الهدف الذي 

تصبون اليه . موىص به للغاية!

لقامئة مركز الشبيبة يف ارسائيل – ابحث يف جوجل “ مراكز الشبيبة يف ارسائيل “

مراكز الفرص- مراكز توظيف بلدية واقليمية 

مراكز الفرص  هي مراكز بلدية  واقليمية والتي تعمل مبختلف البلدان ،وتركز الربامج املوجوده يف هذه البلدان مبا يخص توظيف 
السكان الذين يواجهون صعوبة يف االندماج بعامل العمل.

يتواجد يف هذة املراكز طاقم مهني خاص بالتوظيف ،والخدمة تقدم  ابتداءا من مرحة التشخيص االويل ,عن طريق تقديم ادوات 
من اجل االندماج االفضل بعمل ذو جودة , يشمل تدريب بعدة مجاالت , وحتى مرحلة التعيني بالعمل.

للعثور عىل مركز الفرص يف مكان سكناك ابحث يف جوجل”مراكز الفرص”



| 5 |

تعليم عايل – انا ايت\ة ☺

 دورات تحضريية  

الدورات التحضرييه  أعدت لتمكني العديد من االشخاص – بالعديد من الرشوط االوليه -  الجتياز مسار منظم يجهزهم للقبول 
للتعليم العايل. وكل حسب الحاجة :ميكنك ان تتعلم   المتحان البسيخومرتي, ممكن اكامل امتحانات البجروت , ممكن تعلم 

دورات متهيد مهني وفقا للمجال االكادميي الذي سوف تتعلمونه  وما اىل نهاية من املسارات التي متكن اولئك الذين مل يتعلموا  
يف املدارس الثانوية مبستوى ميكنهم القبول االوتوماتييك االكادميي املطلوب.

هنالك دورات تحضريية متكنكم من القبول يف املؤسسات التعليمية التي تتعلمون بها , وهنالك دورات متنحك بطاقة دخول 
ملؤسسات اكادميية  اخرى  . مهم التحقق من املوضوع قبل البدء بالتعلم.

هنالك نوعان من الدورات التحضريية:

1. دورات تحضرييه خاصة

دورات تحضريية خاصة  تسهل عليك التعليم املستقبيل , ألنه  يف الحقيقة    هذه الدورات  تبدأ بتعليم مفاهيم ومصطلحات 
ومجاالت اساسية متعلقة باملجال االكادميي -  قبل البدء بالتعليم الرسمي.وهكذا , اذا كنتم قلقني من الضغط التعليمي او القدرة 

يف اندماجكم مبوضوع معني – دورات تحضريية خاصة هي الحل الناجح لكم .

عىل سبيل املثال دورات تحضريية للعلوم والطبيعة مخصصة للطالب املعنيني بتعلم طب ,صيدلة, علوم الزراعة , طب االسنان 
العالج بالتشغيل وغريها ...  وبنفس النمط , دورات تحضريية  بعلوم االحياء  تخدم كل هذه املجاالت. دورات تحضريية كهذه 

موجودة ايضا يف كل مجال من مجاالت التعليم االخرى : هندسة ,حاسوب,كيمياء , بيولوجيا وغريها .......

 2 .دورات تحضريية عامة :  متكن من تحسني شهادة البجروت من دون الرتكيز عىل موضوع معني , وعمليا تفتح امكانيات 
متعددة  امام  الطالب الراغبني يف تحسني شهادة البجروت.

 بسيخومرتي

امتحان البسيخومرتي هو اداة لتنبؤ احتامالت النجاح يف التعلم مبؤسسات التعليم العايل , وهي تخدم مؤسسات التعليم بتصنيف  
الطالب املتقدمني ملسارات التعلم املختلفة . ميكن االمتحان من تدريج كل الطالب املتقدمني حسب مقياس تقييم موحد ,  

وباملقارنة مع وسائل التصنيف األخرى ، فإنه أقل تأثرًا بالخلفية املختلفة لكل متغرّي أو أي متغريات ذاتية أخرى. 

ميكن االستعانة مبنحة االمان املايل )البكدون (  لتعلم البسيخومرتي , ولكن عليكم االنتباه اىل ان هنالك العديد من الجمعيات 
واملنظامت التي تعرض لفئات سكان خاصة او لخريجي برنامج\جمعية  مسارات بسيخومرتي  مدعومة وخاصة  وغري ذلك .  ال 

تتنازلوا – ابحثوا عن املكان االنسب واالفضل لكم!

تستطيعوا اجراء االمتحان بواحدة من الست لغات التالية : عربية , روسية , فرنسية , اسبانية ونسخة مدموجة باالنجليزية . 
مفضل اجراء االمتحان باللغة املتمكنني بها أكرث. 

انتبهوا:

االمتحان بلغات غري العربية والعربية غري متواجدة يف اي موعد . تاكدوا من ان التاريخ املناسب لكم سبتم فيه االمتحان باللغة 
التي ترغبونها.

االمتحان بلغات غري العربية  يجرى فقط ببعض املناطق . لذلك اذا سجلت المتحان باحدى  هذه اللغات ,ميكن ان ال تعينوا يف 
املكان الذي طلبتوا اجراء االمتحان فيه.

عالمات االمتحان ال عالقة لها بلغة االمتحان.

هنالك ثالث مواعيد بسيخومرتي يف السنه
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تعليم عايل

لقب أول هو لقب جامعي مينح للشخص الذي انهى تعليمه “خريج” يف مؤسسة اكادميية معرتف بها من قبل املجلس للتعليم 
العايل . هو االول يف سلسلة االلقاب االكادميية التي يكتسبها الشخص .التعليم للقب اول عىل االغلب يحتاج ل 3 سنوات .

اللقب االول يعترب لقب الزامي يف عملية تصنيف واستيعاب عاملني بأغلب املهن ما  كان  يف املايض شهادة البجروت تغري  واصبح 
اليوم للقب اول وثاين. اللقب االول مهم جدا بنظر املشغلني , وهو طلب ادىن بكل مهنه ترغبون يف التقدم لها . للعمل يف الوسط 

االول -  مجالس محلية , مكاتب حكومية , مؤسسات دولية , يتم القبول للعمل عن طريق  مزاد علني , ال مجال للتقدم ألي 
وظيفة اذا مل يكن بحوزتك لقب أول.

لقب اول ميكن تعلمه يف الكليات والجامعات.

نصيحة من عندنا -  تعلموا يف مؤسسة معرتف بها من قبل مجلس الدراسات العليا , فيه القسط التعليمي أقل بكثري من 
الكليات الخاصة , 10000شيكل مقابل 30000 شيكل وأكرث لكل سنة تعليمية!

باالضافه للسكن , لجان طالبية ذات جودة , مساعدات للطالب ودراسة ذات جودة!
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 تدريب مهني

التدريب املهني هو وسيلة ممتازة الكتساب مهنة -  اذا كنت الترغب\ي  يف االنضامم ملؤسسة اكادميية يف هذة املرحلة من 
حياتك . اليوم يوجد كم هائل من املسارات  واالماكن لتعلم والحصول عل شهادة وتدريب مهني.

بداية من دورات مساعدات طبيىة , ودورات الكرتونيكا ) كليات جون بريس , تصليحات   هواتف متنقلة , بناء تطبيقات , بناء 
مواقع وغريها ... ( , طورة طبخ , حلويات ودورات تجميلية , دورات بناء وصيانه عىل انواعها , تعليم للحصول عىل شهادة يف 

مواضيع تعليمية ) تربية للطفولة املبكرة , حاضنات واىل غريها ....(

باختصار , القامئة طويلة .

نصيحتنا : افحصوا هل الكلية معرتف بها ععاعاعا                               \مراكز شبيبة \ وحدة  لتوجيه الجنود املرسحني ,

وتوفرون املال!

 

 منح :

                                                                                                                          أي أنواع منح يوجد ؟

ميكن تقسيم املنح للطالب لعدة فئات 

*منح للجنود املرسحني – صناديق منح عديدة تدعم الجنود املرسحني ومتنحهم متويل درايس جزيئ او كامل . من بني صناديق 
 , FIDF املنح التي متنح للجنود املرسحني : منظمة ידידי צהל בארה”ב :منحة

     IMPACT صندوق منح جروس لتشجيع الجنود املرسحني , صندوق منح هسيج , صندوق ايسلر , ومنحة مفعال هبايس 
للجنود املرسحني.

   *منح متييز – املنح التي تعطى مقابل تحصيالت امتحانات البجروت او البسيخومرتي . مؤسسات تعليمية عديدة     تقدم 
هذه املنحه لجذب افضل الطالب جودة . من بني مقدمي منح التمييز : املركز متعدد املجاالت هرتسليا , املركز    االكادميي 

كريات اونو , كلية اورانيم , التخنيون , جامعة حيفا وغريها ......

*منح حسب املصدر -  مهاجرين الجدد , ابناء طوائف مختلفة وأبناء االقليات مؤهلني ملنح حسب مصدرهم. من بني املنح 
حسب املصدر منحة وزارة الهجرة واالستعاب, االتحاد العاملي لليهود املغاربة , صندوق املنح  ملهاجري هولندا وذرياتهم , اللجنة 

العربية القطرية لالبحاث والخدمات الصحية وغريها .....

*منح عىل  أساس مكان االقامة  :طالب من منطقة الضواحي االجتامعية والجغرافية بامكانهم الحصول عىل منحة تعليمية 

كام انه يوجد سلطات تقدم املنح للسكان املحليني . من بني الصناديق التي تقدم هذه املنح : السلطة لتطوير القدس ,منظمة 
املقاولني والبناء ريشون ليتسيون وصندوق تشجيع الدراسات العليا.

*منح اجتامعية – هذة املنح غري متعلقة بالوضع االقتصادي االجتامعي للطالب وهي مرشوطة باالعامل االجتامعية-التطوعية. 
من بني الصناديق التي تشغل هذه املنح االجتامعية  مرشوع بريح , منظمة يديديم, جمعية ايليم , طالب من اجل مواطنني 

مسنني  التحاد الطالب ووزارة املساواة االجتامعية وغريها.....
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مالحظات\منح مزدوجة طبيعة املكافأة مبلغ املنحة من هو املؤهل؟ اسم املنحة 

 شيكل للسنة ملدة 10000
3 سنوات

 وضع اقتصادي اجتامعي
 متدين ومقابل 130 ساعه

 تطوع يف املجتمع

 جميع خريجي
معسيه

 منحة مفعال
هبايس

מפעל הפיס

جميع البالد  ملنهي الجيش والخدمة ₪ 5500 
الوطنية

 جميع خريجي
معسيه

 منحة صندوق
جروس

קרן גרוס

جميع البالد
 شيكل مقابل 120 7000

 ساعة تطوع يف مؤسسات
االكادمية املختارة

 مكافأة ل ابناء املجتمع
 االثيويب , خريجي الداخليات

 , امهات احاديات ,خريجي
الجيش دون أرسة

 جميع خريجي
معسيه

 منحة صندوق
كتسري

קרן קציר

 من املمكن مضاعفة
 املنح الدراسية عن

  طريق تعويض  مقابل
 زي املدريس للدراسات

 وتشجيع التعليم العايل يف
املحيط

 شيكل  ساعات 5200
توجيه شخيص

 جميع خريجي
معسيه

بريح

من املمكن مضاعفة املنح  
 شيكل يف كل 10000

 سنة من السنتني االوليتني
 للتعليم , 5000 شيكل

.لكل سنة اضافية
 تطوع مدة 200 ساعه

 يف املجتمع خالل اللقب
االول

 منحة مخصصة لطالب لقب
 أول من املجتمع العريب ,

 الدرزي والرشكيس والذين
 يتعلمون مواضيع مفضلة يف

االقتصاد

 خريجات دروب
ونعوريم

ارتقاء

 الطالب الذين تم متويلهم
 عن طريق عتيديم او

 عتودئيم ضمن الجيش
 ومتلقي منحة اميباكت ال

يستطيعون التقدم لهذه ال
                                                                                                             منحه

غري معروف  الصندوق يقدم منح للطالب
 الدروز الذين يتعلمون لقب

 اول سنة ثانية او اكرث يف
.مجاالت العلوم الدقيقة

خريجات نعوريم  منحة صندوق بني
معروف

 يجب القيام بأعامل
 تطوعية وفقا لتقرير

الجمعية

 العديد من مسارات التعليم
 واملواضيع , ايضا للطالب

املتميزين
خريجات نعوريم

 منحة جمعية صالح
فالح

 منح وزارة الرتبية والتعليم
 لطالب لقب اول ولقب

 ثاين واملنتمني لتلك االوساط
 ويتعلمون يف مؤسسات

 معرتف بها كمعاهد
. للدراسات العليا

 حق االولية لطالب  ذات
 وضع اقتصادي اجتامعي

متدين

خريجات نعوريم  منحة  املسؤول عن
التعليم الدرزي

 طالب دروز متميزين ,
 يتعلمون يف مسارات الطب
 او مسارات العلوم الدقيقة

 يف مؤسسات معرتف بها
.اكادمييا

 يحصلون عىل منحة من
. املجلس الديني الدرزي

 تقدم املنح لالشخاص ذوي
 وضع اقتصادي اجتامعي

 متدين ويقومون بالطقوس
الدينية

خريجات نعوريم  منحة املجلس
الديني الدرزي
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 شيكل الحصول 10000
 عىل املنحة مرشوط

  بتنفيذ اعامل تطوعية
 100 ساعة سنوية )100

)شيكل للساعة

 تقدم املنحة البناء االقليات
 الذين انهوا الخدمة االلزامية

او الخدمة الوطنية

 خريجات نعوريم
ودروب

منحة مؤسسة الصداقة
הקרן לידידות

 مبلغ املنحة 40000 
. شيكل للسنة التعليمية

 شيكل للقب 160000
 مدة 4 سنوات , او

 120000 للقب مدة 3
.سنوات

 الشباب والشابات ذوي
 الوعي االجتامعي والذين

 يرون انفسهم كجزء من قادة
 املستقبل  يف املجتمع الذين

.يعيشون فيه ويف ارسائيل
 استحقاق – دراسة العلوم
 والتكنولوجيا, هندسة او
 رياضيات يف واحدة من

 الخمس جامعات املختارة .
 معدل بجروت وبسيخومرتي

.عايل
 خلفية تطوعية)عىل سبيل

 املثال: فعال\مسؤؤل  ضمن
 اطار اجتامعي(. خريج\ة
 برنامج قيادة,سنة خدمة,

.ارشاد,قيادة يف الجيش
بحاجة  لدعم مايل

. 

 جميع خريجي
معسيه

منحة شوليخ
מנהיגי שוליך

 مواضيع الهندسة,
 علوم الحاسوب, علوم

 الطبيعة)الفيزياء والرياضيات
,)فقط

 طب – وظائف ذات
 احتامالت توظيف وربح

.عايل
:يف املؤسسات التالية

 ,تخنيون , الجامعه العربية
 جامعة حيفا , جامعه بن
 غريون , جامعة تل ابيب

 , كلية اورط  براودة , كلية
.سامي شمعون ومعهد ليف

 جميع خريجي
معسيه

منحة صندوق موشل
קרן מושל
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مركز ريان – مراكز تطوير ثقافة وتشغيل يف املجتمع البدوي ,العريب والدرزي . مراكز ريان تنترش بارجاء البالد ويعطون حلوال 
وإجابات  ملواضيع عديدة – برامج توجيه للعمل , برامج امتياز توجيه للدراسات العليا , برامج رمبا لذوي االحتياجات الخاصة 

وغريها.......

 مراكز وفروع الربنامج

شفاعمر : مقر الربنامج	 

ريان الطرية : مركز اقليمي	 

       - الفروع : كفر قاسم ,كفر برا, جلجولية ,زمير ,قلنسوة

ريان الطيبة : مركز اقليمي	 

ريان ام الفحم : مركز اقليمي	 

       - الفروع : كفر قرع , عارة-عرعرة ,

ريان النارصة 	 

ريان طمرة : مركز اقليمي	 

      - الفروع :شفاعمر , عبلني, كابول

ريان سخنني :مركز اقليمي	 

       - الفروع : دير حنا , عرابة , كوكب

اشكول الجليل للمجتمع الدرزي

مركز عسفيا والدالية	 

مركز جليل )يخدم كل القرى 	 

      - الدر زية والرشكسية  يف الجليل(

اشكول بدو الشامل – مراكز وفروع الربنامج

بري املكسور	 

طوبا زنغرية	 

القرى البدوية التابعه للمجلس االقليمي مسجاف	 

زرازير	 

كعبية طباش حجاجرة	 

بسمة طبعون	 

املجلس االقليمي البطوف	 

الشبيل	 

بعينه-نجيدات	 
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ماذا يوجد لدينا ؟ يف up – انتم تسألون؟

اذا احصلوا عىل هذا! برنامج املنح

منح لخريجي وخريجات مركز معسيه الذين يتلقون الدراسات العليا يف ارجاء البالد ، ومتطوعون يف مركز معسيه مقابل 	 
منحة.

منح يف الوسط الدرزي –   املنح الدراسية والعمل التطوعي يف مراكز الشباب واملجتمع	 

اكادميية لحاييم – مرافقة شخصية وجامعية يف االكادميية.	 

برنامج منتورينج -  مرافقة شخصية وجامعية  للتميز يف التوظيف والتطوير الوظيفي.	 

العمل املفضل - برنامج جامعي للعمل املفضل يتضمن مرافقة  شخصية.	 

تدريب مهني  وتعليم الهندسة – برامج مختلفة لتطوير القدرات املهنية  والتعليم العايل) تعليم مساعدات طبيب أسنان- 	 
مهنة مطلوبة ، مسار تحضريي  لتعليم الهندسة يف شامل البالد ،تحضري لربنامج الطالب للتعليم الغري رسمي وغريها....(

شابات مبادرات يف املجتمع – حدودك السام – مشاركة اجتامعية يف الوسط الدرزي.	 

برنامج يسود – برنامج تدريب للخدمة العامة وملناصب مؤثرة.	 

دورات تحضريية لعامل التوظيف وإلختيار مسار تعليمي	 

نظام سكني لخريجي معسيه -  بارجاء البالد وبتوجيه شخيص.	 

منح لدورات بسيخومرتي – بالتعاون مع معاهد البسيخومرتي  الرائدة يف البالد!	 

نظام دعم للجنود  الوحيدون – بالتعاون مع جمعية أح جدول )االخ االكرب(	 

كيف تسمعون عىل كل هذا الخري ، أنتم تسألون؟
بسيط وسهل-

 تجدونا  يف الفيسبوك – منظمة خريجي معسيه

 شبكة خريجي معسيه  - يف االنستجرام -

وعن طريق مركزي  برامج الخريجني


