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בוגרים ובוגרות יקרים,
הידיעון שלפניכם ,הוכן ונערך על ידי ירדן לוי רכזת הבוגרים שלנו בכפר ,יתן לכם מידע ראשוני ,חשוב ובסיסי.
בצאתכם לעולם הרחב ,תתקלו בשאלות ובנושאים לא ידועים לכם ותמצאו כי התשובות לכך נמצאות כאן (כמעט תמיד.),,
אני מקווה כי הידיעון ילווה אתכם בשנים הקרובות ויסייע בידכם להתמודד בדרך חדשה ולא מוכרת .
במהלך שנות התחנכותכם הייתם עדים לשינויים שעברו על הכפר ,למדתם בכיתות משמעותיות ,במגמות לימוד עם יעדים
ואופק התפתחותי ,לקחתם חלק פעיל במשק וחלקכם ביצע תפקידים של ניהול ואחריות ,הייתם פעילים מאוד בפנימייה,
לקחתם חלק בחוגים ובפעילויות התנדבותיות שונות.
אני נפרד מכם תוך תחושה שאנו זכינו לחזות בנוער נפלא הצומח בערוגת כנות ובתחושה שגם אתם זכיתם!
אחרי שנים של התחנכות בכנות מה שהיה הבית שלכם  ,אנו רוצים להמשיך וללוות אתכם ולהיות חלק בעולמכם החדש,
שמרו על קשר עם הכפר ,עם רכזת הבוגרים ,עם הצוות שלא ויתר עליכם לרגע .
שמרו על עצמכם ובואו לבקר .אנחנו נהיה כאן בשבילכם תמיד!
יקרים שלי ,עם גיוסכם לצה“ל ועם צאתכם לדרך החדשה אני מברך אתכם בברכת צאתם לשלום ושובכם לשלום!

שלכם ,
ד"ר חזי יוסף
מנהל הכפר

אתם יוצאים לדרך ,,ב ה צ ל ח ה !
רק אל תשכחו ,לא תמיד הכל הולך חלק .לפעמים
יהיו עיכובים ,תקלות ומחסומים שהופכים את הדרך ללא קלה.
אל תתרגשו ,,זה חלק מהדרך שעוצבה במיוחד בשבילך
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השירות הצבאי
השירות הצבאי הינו תקופה משמעותית ובעלת מאפיינים ייחודיים .שירות צבאי משמעותי יכול להשפיע אחר כך על
החיים האזרחיים ולכן חשוב להפיק מתקופה זאת את המיטב.
אני ממליצה לכם לפנות אלי בכל בעיה ,שאלה או קושי שמתעורר
.

יום הגיוס
בבוקר יום הגיוס תתייצבו בלשכת הגיוס.
מה צריך להביא ליום הגיוס?
צו התייצבות לגיוס ,תעודת זהות או דרכון ישראלי וכרטיס כספומט או פרטי חשבון בנק ( שם הבנק ,מספר סניף
ומספר חשבון) .אישור ת"ש – אם קיבלתם אישור להקלות בתנאי שירות ,כגון :לינה בבית ,חייל בודד ,סיוע כספי
וכדומה ,הביאו את האישור ביום הגיוס.
צה"ל דואג לכל הציוד הנדרש לך כחייל ואין צורך לקנות ציוד יקר ערך ,יחד עם זאת מומלץ להצטייד בכלי רחצה,
הלבשה תחתונה ,מצעים למיטה ובגדים לשינה -קיימת רשימת ציוד מומלץ באתר www.shavz.co.il
לאחר רישום קצר תשלחו לבסיס בתל השומר (בקו"ם) ותעברו שרשרת חיול ,במהלכה:
יילקחו מכם פרטי חשבון בנק להעברת המשכורת הצבאית.
תצטלמו ותקבלו חוגר.
יעשו לכם צילום שיניים +צילום רנטגן היקפי של חלל הפה.
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ראיון עם קצין מיון – במידה ושובצתם לתפקיד או לחייל מסוים לפני הגיוס ,קצין המיון יאשר את השיבוץ .במידה
ואינכם יודעים את יעד השיבוץ שלכם תראו קצין מיון אשר ימסור לכם את יעד השיבוץ.
בנים המיועדים ליחידה קרבית או בנות שהתנדבו לתפקידי לחימה יראו רופא מטעם היחידה הקרבית אליה הם
מיועדים .הרופא יבדוק את מידת התאמתכם וכשירותכם לשירות קרבי.

הטירונות
מהבקו"ם לרוב נוסעים ישר אל בסיס הטירונות .ישנם סוגים שונים של טירונות ובהתאם לכך אורך הטירונות :טירונית
כלל צה"לית ,טירונות מקוצרת לבנות שמאותרות לתפקיד מסוים ,טירונות קרבית וכו' .במהלך הטירונות תסתגלו לחיי
הצבא ותלמדו להכיר את צה"ל .בנוסף ,תוכשרו לתפקידי שמירה ואבטחה ותרכשו ידע בנושאים שונים כמו :הגנה עצמית
ועזרה ראשונה .ההסתגלות לטירונות ולצבא הרבה פעמים אינה פשוטה וכרוכה בקשיים פיזיים ומנטאליים .חשוב לזכור
שעם הזמן הדרישות נהיות מובנות וקלות יותר.

ת"ש -תנאי שירות
בכל שלב בתהליך הגיוס תוכלו לבקש לפגוש מש"קית ת"ש על מנת להסדיר את תנאי השירות שלכם ,במידה ויש לכם
צורך בכך .מש"קית ת"ש יכולה לעזור בנושאים הבאים :קבלת סיוע כלכלי למשפחה (תשמ"ש) ,הכרה כחייל בודד,
הקלה בתנאי שירות ,אישור חופשה מיוחדת ,אישור לעבודה ועוד.

מידע נוסף על תהליך הגיוס ניתן למצוא באתרים:
עולים על מדים www.aka.idf.il/main/giyus
אתר למתגייסים ומשתחררים ,כולל מדריכים ומידע על מסלולים ותפקידים בצבא,
זכויות משתחררים ,עבודה מועדפת ועוד .www.shavuz.co.il
הקשב! מידע על זכויות חיילים וכתובות לתלונות על פגיעה בחיילים בעת שירותם
www.hakshev.co.il.
קרן הישג -קרן מלגות לחיילים משוחררים בודדים www.heseg.com/flash
אכ"א (אגף כוח אדם בצה"ל) – כל הפרטים והקישורים למתגייסים ולחיילים
www.aka.idf
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לאחר השירות הצבאי
באותה מידה שקשה להסתגל למסגרת הצבאית ,לפעמים לא פחות קשה לחזור לאזרחות
ולהשתחרר מהצבא .השחרור הצבאי מסמל את תחילת החיים הבוגרים והעצמאיים.
בשלב זה ייתכן שתעמדו מול שאלות והתלבטויות בנוגע לעתידכם ואתם נדרשים לאט לאט
למצוא את התשובות .גם בשלב זה אל תהססו לפנות להתייעצות ושאלות.
החוק לקליטת חיילים משוחררים נועד לסייע למשתחררים משירות סדיר בתחילת חייהם האזרחיים.

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים
הקרן לקליטת חיים משוחררים והיחידה להכוונת חיילים משוחררים הן גוף ממשלתי מרכזי המעניק לחיילים משוחררים
מגוון של כלים והטבות ,ייעוץ והכוון אישיים ,הצעות תעסוקה ,הדרכה ,הסברה וסיוע כספי לזכאים.
מה ההגדרה לחייל משוחרר?
כל מי שהשלים לפחות  21חודשי שירות חובה ,שירות לאומי ,משטרת ישראל או משמר הגבול (או פחות או שוחרר מטעמי
בריאות).
חשוב לעדכן את הכתובת שלך ודרכי ההתקשרות איתך על מנת שתוכלי לקבל מידע על תוכניות חדשות ומגוון ההטבות
שהינך זכאי להם.
אתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים:
www.hachvana.mod.gov.il
שירות מידע קולי ממוחשב הפועל  12שעות587777730 :
קבלת קהל
בלשכות ההכוונה המחוזיות בימים א',ג',ה' בין השעות  0:55-28:55ובימים ד' בין השעות  .22:55-27:55השירות אינו כרוך
בתשלום ,ואינו דורש תיאום מראש.
לשכת תל אביב והמרכז
– רחוב יעקב דורי ,בניין משרד הביטחון בתל השומר (מול לשכת הגיוס) .58-7835050
לשכת חיפה והצפון-
רחוב דוד המלך  ,22שכונת נווה דוד ,בניין משרד הביטחון ,חיפה.52-385225237 .
לשכת ירושלים-
רחוב בן יהודה  ,82מגדל העיר ,ירושלים??51-710278037 .
לשכת באר שבע והדרום-
רחוב בן צבי ( 25קומה  ,)25מגדל הרכבת ,באר שבע.53715281037 .
ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכוונה גם במרכזי הצעירים בפריסה ארצית -רשימת המרכזים מופיעה באתר.
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עמותת מצמצמים רווחים

הינה עמותה התנדבותית שמטרתה לצמצם את הפערים בחברה הישראלית על ידי ליווי אישי ,הכוונה ,והעצמה של
צעירים שהשתחררו משרות צבאי או לאומי ,בשלב מעבר לחייהם האזרחיים כאנשים בוגרים ועצמאיים ,וזקוקים לעזרה
ותמיכה על מנת שיהיו תורמים ומעורבים בחברה הישראלית.

בספטמבר  2221הוקמה העמותה במסגרת פעילותה :

> ליווי אישי של צעירים חסרי עורף משפחתי תומך המתמודדים עם מצוקה במעבר לחייהם
כאזרחים עצמאיים

> גיוס והכשרת מתנדבים לשמש כחונכים בתוכנית

> העשרה מקצועית ,הכוונה ללימודים  ,השתלבות בקהילה  ,עצמאות פיננסית וחיבור
למעסיקיהם.
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מענק שחרור ופיקדון אישי
גובה מענק השחרור והפיקדון האישי המגיעים לך נקבעים על פי חדשי הזכאות שצברת וסוג השירות
שביצעת .תקופת הזכאות לחישוב של סכום במענק והפיקדון היא מספר החודשים שבהם שרתת בפועל
בשירות חובה .תוך חודש מסיום השירות ישלח לביתך תעודת הזכאות האישית למענק .המענק שחרור מועבר
ישירות לחשבון הבנק האישי שלך ,שאליו הועברה משכורתך הצבאית ,בתקופת זמן של  15עד  75ימים ממועד
סיום שירות החובה מצה"ל .לכן מומלץ להשאיר את חשבון הבנק האישי פעיל בתקופה זו או לעדכן אם ביצעת
שינוי.
להלן טבלה של סכומי הזכאות למענק שחרור הנקובים בשקלים שלמים ומעודכנים נכון לינואר :1522

סוג השירות

סה"כ מענק ך 12-חודשים

סה"כ מענק ל – 87

לוחמים3לוחמות

25,222

חודשים
20,013

תומכי3ות לחימה

0,587

28,785

אחרים

7,801

22,517

ניתן לברר את סכום המענק שקיבלת באמצעות שירות מידע קולי ממוחשב במספר הטלפון 587777730 :או ב"שירות
אישי אונליין" באתר האינטרנט של הקרן .לבירור לגבי גובה המענק שניתן לך  587820000שלוחה .7
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פיקדון אישי
הפיקדון האישי הוא סכום כספי ,אשר עומד לרשותך כדי לסייע לך בתחילת חייך האזרחיים .תקופת הזכאות למימוש הפיקדון
האישי נחלקת לשתיים:
א .בחמש השנים הראשונות ממועד השחרור משירות חובה -השימוש בפיקדון האישי ייעשה לחמש מטרות מוגדרות בלבד:
> לימודים
השלמת השכלה תיכונית ,לימודים קדם -אקדמיים ,פסיכומטרי ,לימודים אקדמיים ולימודים בישיבה על תיכונית.
מימוש הפקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים לצורך זה על ידי משרד החינוך * .את רשימת המוסדות
המאושרים ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה .התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוסד הלימודים .לא יינתן
החזר על תשלום שביצעת באופן עצמאי.
> הכשרה מקצועית
מימוש הפיקדון למטרת הכשרה מקצועית יתאפשר במוסדות המוכרים בחוק * .את רשימת הקורסים המוכרים ניתן
למצוא באתר  www.tamas.gov.ilהתשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוסד הלימודים .לא יינתן החזר על
תשלום שביצעת באופן עצמאי.
> דיור
לרכישת דירת מגורים שנרכשה לאחר תום השירות הסדיר ובתנאי שתהיה על שם החייל המשוחרר .התשלום יועבר
באמצעות הבנק ישירות למוכר הדירה .לא יינתן החזר על תשלום שביצעת באופן עצמאי.
> הקמת עסק
לפתיחה 3הקמת עסק חדש על ידי עצמאי או הצטרפות לשותפות.
> נישואין
לנישואים לאחר תום השירות.
בחודשים הקרובים צפוי להתעדכן כי ניתן יהיה לעשות שימוש בכספי הפיקדון גם להוצאת רישיון רכב.
בשונה ממענק השחרור ,כספי הפיקדון אינם מועברים לחשבון הבנק האישי שלך ,אלא עומדים לרשותך ,החל משבועיים עד
חודש ממועד השחרור ,בכל אחד מסניפי בנק פועלים או לאומי -לפי בחירתך .כדי לקבל את הכסך עליך להוריד מאתר האנטרנט
של הקרן והיחידה את הטופס "בקשה למשיכת כספים מפיקדון" ולמלא אותו בהתאם להוראות .יש לצרף לטופס המלא את
המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בו .יש לגשת לאחד מסניפי בנק לאומי או הפועלים הפזורים
ברחבי הארץ ,מצויד בתעודת זהות ,בטופס המלא ובמסמכים הנלווים .כספי הפיקדון ניתנים למימוש בתחומי מדינת ישראל
בלבד.
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ב .בשנה השישית והשביעית לאחר השחרור
במידה ובחמש שנים מסיום שירות החובה לא השתמשת בכספי הפיקדון ,עומדות לרשותך שנתיים נוספים בלבד
שבהן תוכל לממש את כספי הפיקדון האישי לכל שימוש ולכל תנאי.
*חשוב -על פי החוק ,אם לא ממשת את כספי הפקדון במשך  7שנים ממועד שחרורך משירות החובה תאבד את זכותך
לקבל את הכסף.
להלן טבלה של סכומי הזכאות לפיקדון האישי הנקובים בשקלים שלמים ומעודכנים נכון לינואר :1522

סוג השירות

סה"כ מענק ך 12-חודשים

לוחמים3לוחמות

23,375

סה"כ מענק ל – 87
חודשים
13,325

תומכי3ות לחימה

27,878

12,732

אחרים

28,821

20,070

אם יש לכם השגות לגבי מספר חודשי הזכאות שנקבעו לכם יש לפנות לברור במנהל התשלומים בצה"ל – 580700000
שלוחה .8
ייעוץ והכוון אישי
השתחררת ואתה מתלבט במה לעסוק או ללמוד? יש לך זכאות לקבלת שירותי ייעוץ והכוון מהקרן והיחידה מחצי שנה
לפני השחרור ועד חמש שנים מיום השחרור משרות חובה .בלשכות ההכוונה המחוזיות (תל-אביב ,חיפה ,ירושלים
ובאר שבע) ובמרכזי הצעירים (הפרוסים ברחבי הארץ) של הקרן והיחידה תוכל לקבל פגישות ייעוץ והכוון אישי חינם,
אשר יעזרו לך להשיג את כל המידע והכלים הנחוצים לגבש החלטה על דרכך האזרחית.
בלשכות תמצא כלים נוספים שיסייעו לך לבחור מסלול לימודי3מקצוע:
ספריית מקצועות המכילה מידע רב לגבי מאות מקצועות ומסלולי לימוד ברמות שונות.
תוכנת מחשב המסייעת לזהות תחומי עניין באמצעות מאגר של מאות מקצועות בכל רמות הלימודים ומסלולי ההכשרה.
יש להציג תעודת חוגר 3שחרור3קצין3פטור 3מילואים .אין צורך לתאם פגישה ,פשוט להגיע.
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אבחון מקצועי במכוני אבחון מורשים
ניתן לקבל ייעוץ ואבחון תעסוקתי במכונים מקצועיים בהנחה מיוחדת ועלותו  771ש"ח ,כנגד הצגת שובר מיוחד שיונפק לאחר
ההרשמה באתר הקרן והיחידה .חיילים בודדים או כאלו העומדים בתנאים סוציו – אקונומיים שקבעה היחידה יהיו זכאים
למימון מלא של האבחון על ידי הקרן והיחידה.
תהליך האבחון מסייע לפתח מודעות ליכולותיך ,לזהות אמונות ומכשולים הבולמים קבלת החלטה ובעיקר לעזור למאובחן
להתקדם לעבר השגת יעדיו בעולם הלימודים ו3או תעסוקה.
מה כולל תהליך האבחון:
שיחה מקדימה -שמטרתה היכרות עם עצמך וקבלת מידע על הרקע הלימודי והמקצועי שלך ,בירור ציפיותיך מהייעוץ ובדיקה
של מהות הלבטים ומקורות הקושי בקבלת החלטה.
אבחון – נמשך מספר שעות וכולל :מבחני יכולת ,שאלוני נטיות מקצועיות ומבחני אישיות.
שיחת עיבוד נתונים ,הצבת יעדים וסיכום – בשיחה יוצגו ממצאי האבחון והמשמעויות שלהם.
ניתן לקבל רק שיחת ייעוץ ללא תהליך אבחון בעלות של  108ש"ח .השיחה כוללת מפגש עם פסיכולוג תעסוקתי המסייע
לארגן את המידע ואת ההתלבטויות .התהליך מומלץ לאלו שההתלבטויות שלהם ממוקדות יותר.
השלמת לימודים והשכלה גבוהה
סיוע בלימודים להשלמת  21שנות לימוד (תעודת גמר תיכון) .אם לא סיימת  21שנות לימוד בתיכון יש באפשרותך להשלימן
לאחר השחרור במסגרות לימוד במרכזי ההשכלה של האגף לחינוך מבוגרים .באתר הקרן והיחידה תמצא רשימת מקומות
מפורטת בה ניתן ללמוד .בסיום המסלול מוענקת תעודת גמר ,המהווה קרש קפיצה להשתלבות תעסוקתית ולקבלה למוסדות
לימוד רבים .חייל משוחרר מקבל מימון מלא של הלימודים בקורס ,בהשתתפות עצמית סמלית ,המוחזרת לו בסיום הקורס.
סיוע בהשלמת בגרות או בשיפור ציוני בגרות במכינות .מערכת המכינות הקדם אקדמיות מיועדת להשלמת בגרות ולשיפור ציוני
בגרות למעוניינים ברכישת השכלה אקדמית אשר אינם עומדים בדרישות הסף לקבלה ללימודים .המכינות פועלות
באוניברסיטאות ובמכללות.
הסיוע שניתן :מימון מלא 3חלקי של שכר הלימוד ,בהתאם לקריטריונים כלכליים -חברתיים שקבעה הנהלת הקרן  +מלגות
קיום חודשים בחודשי הלימודים .חשוב לדעת שהסיוע ניתן לזכאים לכך מכספי הקרן לסיוע נוסף ולא כחלק מכספי הפיקדון
האישי.
קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי .היחידה הגיעה להסכמים עם מספר בתי ספר להכנה למבחן הפסיכומטרי ,על מתן הנחה
ייחודית בשכר לימוד לחיילים משוחררים* .פרטים על בתי הספר שבהסכם ואופן מימוש ההטבה ניתן למצוא באתר האינטרנט
של היחידה.
סיוע בלימודי תואר ראשון .הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה בפריפריה מעניקה הטבות מיוחדות לחיילים משוחררים תושבי
הפריפריה או לחיילים מכל הארץ שרוצים לרכוש השכלה במוסדות לימוד הנמצאים בפריפריה .רשימת המוסדות מתעדכנת מעת
לעת ,לכן יש להתעדכן באתר הקרן והיחידה.
משך השירות המינימאלי הנדרש לקבלת הסיוע :בנות :לוחמות ותומכות לחימה  11-חודשים ,אחרת –  18חודשים .בנים :לוחם
ותומך לחימה 82 -חודשים ,אחר 80 -חודשים .מתנדב3ת 18 :חודשים .חייל שלא סיים את השירות הנדרש כאמור ,מחמת פציעה
בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית יהיה זכאי להטבה.
הסיוע שניתן ללומדים בפריפריה :מלגת לימודים עבור שנת הלימודים הראשונה.
סיוע בלימודי תואר ראשון כולל מכינה :מלגת לימודים במכינה קדם-אקדמית לזכאים המעוניינים ללמוד במוסדות להשכלה
גבוהה ,ובנוסף מלגת לימודים לתואר הראשון לבוגרי המכינה בהיקף של כ 055 -משכר הלימוד עבור כל אחת משלוש שנות
הלימוד לתואר .הסיוע מאפשר גם ליווי אקדמי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה.
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הכשרה מקצועית
> מסלול טכנאים מוסמכים והנדסאים:
לימודי טכנאים מוסמכים והנדסאים במכללות טכנולוגיות בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית .רשימת
המכללות ומסלולי הלימוד מופיעה באתרmahat.moital.gov.il :
הסיוע שניתן :סיוע כספי למימון שכר לימוד שנתי ללא התניה במצב הכלכלי ,בגובה של  055משכר הלימוד השנתי .סיוע
זה הינו בנוסף לכספי הפיקדון האישי העומדים לרשותך.
> הכשרות מקצועיות ייחודיות:
ניתן ליהנות מהקורסים ומתוכניות ההכשרה המיוחדות בסיוע הקרן והיחידה שלא על חשבון הפיקדון ,בתנאי לימוד
ומימון מיוחדים .על תוכניות הלימודים יש להתעדכן באתר הקרן והיחידה ובלשכות ההכוונה.
שירות התעסוקה מציע גם מגוון קורסים לחיילים משוחררים .הקורסים מסובסדים ומחיר ההשתתפות בהם משתנה .ניתן
לממן את הלימודים מכספי הפיקדון האישי.
תעסוקה
סיוע במציאת עבודה:
לרשותך כמה דרכים לחיפוש עבודה באמצעות היחידה .2 :פרסום משרות פנויות באתר האינטרנט של הקרן והיחידה.
 .1הצעות עבודה בלשכות ההכוונה המחוזיות ובמרכזי הצעירים .8 .קבלת דיוור ישיר של משרות לכתובתו של החייל
המשוחרר .2 .ימי ראיונות מרוכזים לגיוס כוח אדם שמועדם מתפרסם באתר הקרן והיחידה.
ועדות תעסוקה עקב פיטורין בשל שירות מילואים:
חוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים ,ולא משנה לכמה זמן זומן למילואים ,אלא בהיתר מאת
ועדת התעסוקה .אם פוטרת בניגוד לחוק ,זכותך לפנות לועדת התעסוקה באמצעות לשכות ההכוונה המחוזיות אשר מזמנות
את הועדות .היחידה מעמידה לרשותך ייעוץ
זכויות והטבות נוספות
> הלוואות :באפשרותך לקבל הטבה להלוואה חד פעמית מבנק אוצר החייל באמצעות היחידה בסכומים של עד 21,555
ש"ח בפריסת תשלומים של  12387חודשים למטרות הבאות :לימודים ,נישואין ,שכירת או רכישת דירה ,הקמת
עסק או טיפול רפואי .יש למלא טופס בקשה אשר מופיע באתר ולהגישו ליחידה .יש להציג קבלות על ההוצאה
בגוהה הסכום המבוקש.
> הטבות ייחודיות ל"חיילים בודדים" :לכל חייל משוחרר שהוכר כ"בודד" מומלץ להגיע לייעוץ ולהכוון אישי ולקבל
מידע אודות ההטבות להן זכאי מהיחידה.
> הטבות וזכויות מגופי ממשל נוספים :יש להתעדכן גם באתרי הגופים הרלוונטים.
הטבות בתשלום מס הכנסה במשך  87חודשים ראשונים שלאחר השחרור משרות חובה .ההטבה ניתנת בצורת "נקודות
זיכוי" .יש ליידע את המעסיק על היותך חייל משוחרר כדי לוודא שתוענק לך ההטבה .לבדיקת הזכאות להקלות במס ניתן
לפנות לפק למס הכנסה.
> קצבת הבטחת הכנסה :משולמת לאדם מגיל  15שאין לו הכנסה או אדם שהכנסתו מסף שכר מסוים,בהתאם לתנאים
שקבע המוסד לביטוח לאומי.

> דמי אבטלה :חייל משוחרר זכאי לקבל דמי אבטלה בתנאים הבאים :בשנה הראשונה לשחרור -חובה לעבוד  7חודשים
לפני הגשת הבקשה .תקופת זכאות מרבית 75 :ימים .מהשנה השניה לשחרור -חובה לעבוד לפחות  21חודשים לפני הגשת
הבקשה ותקופת הזכאוות המרבית הינה  05ימים.
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מידע כללי:
 .1לערעור על קביעת סכומי הזכאות של מענק השחרור והפיקדון האישי ניתן לפנות לטלפון .58-0702555
 .2קבילה על אירוע שהתרחש במהלך השירות :ניתן לעשות זאת עד חצי ממועד השחרור בנציבות קבילות חיילים בטלפון:
.587077872
 .3קבלת תיק רפואי או אישור על פרופיל צבאי מתקופת הצבא :ניתן לפנות למפקדת קצין השלישות הראשי ,מדור העברת
מידע רפואי לאזרחים ,בכתובת :דרך בן גוריון  255רמת גן .טלפון.587701755 :
 .4שירות מילואים בשנה הראשונה לשחרור – המרווח הנדרש ממועד תום השירות הסדיר לזימון למילואים הינו חצי שנה.
למרות זאת ,במקרים מסוימים ניתן לזמן גם במהלך השנה .לפרטים אודות קריאה למילואים ודחיית שירות מילואים ניתן
לפנות לקצין מילואים ראשי 580701070 :פקס .580701237

הנפקת תעודות ואישורים– חיילים משוחררים יכולים לפנות לקבל אישורים צבאיים שונים או תעודות שאבדו באתר אכ"א:
אישור לחייל בודד3תעודת שירות מילואים יש לפנות לקצין העיר www.aka.idf/il/ishurim .
 .1פטור מתשלום ארנונה -חייל זכאי לקבל פטור מארנונה במהלך השרות הסדיר ו 2חודשים מיום השחרור אם יוכיח בעלות
על דירה או יוכיח חוזה שכירות על שמו.
 .2מגורים בבית החייל -חיילים בודדים לאחר השחרור זכאים במשך  -8ימים מיום השחרור ללינה וכלכלה בבית החייל.
לפרטים 5711751111 :שלוחה .7
 .3הגשת תביעה להכרה בנכות -חיילים משוחררים המבקשים להגיש תביעה להכרה בנכות שאירעה עקב שירותם הצבאי,
יפנו לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון .587777777
ייצוג משפטי – הסנגוריה הצבאית מעניקה ייצוג גם לאזרחים העמודים לדין בגין עברות שבוצעו תוך כדי ועקב שירותם הצבאי
www.law.idf.il
מידע לנוסעים לחו"ל – משרד החוץ השיק אפליקציה עבור הנוסעים לחו"ל – "מידע למטייל" ,ניתן לקבל מידע והמלצות,
פרטי התקשרות עם השגרירויות ועזרה במצבי חירום.

-22-

מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת
המענק ישולם לך אם אתה עונה של שלושה תנאים:
 .1סוג העבודה :העבודה צריכה להיות במקום שנקבע בחוק הביטוח הלאומי שהיא חיונית למשק המדינה :עבודה במפעלי
תעשייה ובבתי מלאכה ,עבודה בתחנות דלק ,עבודה באתרי בנייה ,עבודה בבתי מלון ,עבודה באתרי גידולים חקלאיים ובבתי
אריזה ,טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלויות .ניתן לבדוק את הרשימה המלאה של העבודות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב
למגוריך במידה ואינך בטוח אם העבודה בא אתה מתחיל לעבוד נכללת כעבודה מועדפת.
.2
 .3משך תקופת העבודה :עבודה במשך שישה חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) וזאת במהלך שנתיים מיום השחרור.
צריך לעבוד  205ימי עבודה לפחות .ימי חופשה3מחלה 3שירות מילואים לא יספרו כימי עבודה
זכאות לדמי אבטלה :נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה המועדפת לאחר שחלפה שנה מיום שחרורו .תהייה זכאי אם
צברת
תקופת עבודה כנדרש על פי החוק בשנה וחצי שקדמו לתחילת העבודה המועדפת.
אופן הגשת הבקשה למענק:
את הבקשה אפשר להגיש בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ ,לאחר שסיימת לעבוד בעבודה המועדפת,
ולא יאוחר מ 21 5חודשים מיום השחרור מהשירות הצבאי הסדיר .את הטופס תביעה למענק (בל )20123ניתן לקבל בסניפי
הביטוח הלאומי או באתר האינטרנט .בנוסף צריך להביא :צילום תעודת שחרור מהצבא או אישור על תקופת שירות
לאומי ,אישור המעסיק על סוג העבודה שבוצעה ,מקום העבודה ואישור על מספר ימי העבודה.
סכום המענק המלא הינו  0005ש"ח.
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חיפוש עבודה
ניתן לחפש עבודה במספר דרכים:
לשכת התעסוקהwww.taasuka.gov.il/Taasuka :
ארגון הממונה על הסדרת שוק העבודה .בלשכת התעסוקה הקרובה למקום מגורכם או באתר האינטרנט של השירות תוכלו
להנות ממגוון שירותים ללא תשלום :מאגר של הצעות עבודה ממעסיקים רבים ,שירות אישי וייעץ תעסוקתי מצוות של
מתאמי השמה והפניה להכשרה מקצועית ,כגון :בישול ,גרפיקה ,חשמלאי ,מלונאות ,ריתוך ועוד .בסיום הלימודים מקבלים
תעודת מקצוע או תעודת גמר מטעם משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה.
חברת כוח אדם :רצוי להעזר בשירותי חברות גדולות ומוכרות כמו דנאל ,מנפאוארORS .,
בנוסף ,קיימים אתרי חיפוש עבודה באינטרנט ,ניתן להתייעץ עם מכרים ולעבור ממקום למקום ולשאול אם צריכים עובדים.
לכל מקום בו באים לחפש עבודה ,כדאי להגיע עם דף קורות חיים ותעודת זהות.
www.muvtal.co.il
אתרי זכויות עובדים וחיפוש עבודהwww.ors.co.il :

ראיון עבודה
ראיון עבודה הינו חלק חשוב בתהליך חיפוש אחר עבודה .במהלך הראיון מבקש המעסיק לדעת עליכם כמה שיותר מידע על
מנת שיוכל להעריך את מידת התאמתך לתפקיד.
לכן חשוב להקפיד על כמה דברים:
תגיע לראיון בלבוש מסודר ונקי .יש להתאים את הלבוש לסוג מקום העבודה וסוג התפקיד אליו אתה רוצה להתקבל .רצוי
להימנע מאיפור כבד.
אל תאחר! מוטב להקדים ולהגיע כמה דקות לפני הזמן.
אל תתפרץ לחדר של המראיין .חכה עד שיזמינו אתך להיכנס ולשבת.
שתף פעולה עם המראיין :מסור מידע רלוונטי ,כדאי להדגיש תכונות אופי חיוביות.
קבע לעצמך מראש עד כמה אתה רוצה להשתלב במקום העבודה ומה אתה מוכן לעשות למען זה ומה אתה לא מוכן (עבודה
פיזית ,משמרות).
אסוף מידע על המקום אליו אתה פונה וגלה עניין והתלהבות באשר למקום העבודה.
אל תתבייש לשאול שאלות :על התפקיד ,על מקום העבודה ,על תנאי ההעסקה ותנאי העבודה .חשוב לא לשאול את המראיין
שאלות אישיות שייתפסו כחדירה לפרטיות.
שמור על קשר עין עם המראיין ,השתדל להיות רגוע ,אל תשחק עם השיער3טבעות או חפצים על השולחן.

-23-

קורות חיים
קורות חיים הם כרטיס הביקור שלך .באמצעות קורות החיים עליך "למכור" את הידע ,הכישורים והניסיון שלך למעסיק.
בהתאם לכתוב המעסיק יחליט אם להזמינך לראיון או להניח את הקורות חיים בצד.
מסמך קורות החיים צריך להיות קצר וענייני ולהכיל מידע רלוונטי וחשוב:
פרטים מזהים :שם מלא ,שנת לידה ,כתובת ,טלפונים ,אי מייל ומצב משפחתי.
השכלה :שנות השכלה ,מוסד לימודים ,הישגים ותעודות שברשותכם (כמו תעודת בגרות מלאה).
שירות צבאי :דרגת שחרור ,חיל ,תפקיד ,קורסים שעברתם.
ניסיון מקצועי :מקומות עבודות קודמים והתפקידים שמילאתם בהם.
מידע אחר הרלוונטי לתפקיד :למשל :רישיון נהיגה ,שליטה בשפות ,שליטה בתוכנות מחשב ,תכונות אישיות והמלצות.
יש לכתוב את ההשכלה והניסיון התעסוקתי בסדר כרונולוגי הפוך -מההווה לעבר.
רצוי להבליט את הנתונים החשובים והנדרשים לתפקיד הספציפי ויש לוותר על מידע שאינו חשוב לצורך קבלת התפקיד.
יש להתרכז בעובדות ולהימנע מתיאורים וסיפורים.
המסמך של קורות החיים צריך להיות מודפס ,מאורגן ויש להקפיד שלא יופיעו בו שגיאות כתיב.
דוגמא לקורות חיים
פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה
גיל ועיר מגורים
נייד:
אימייל
השכלה :על פי סדר יורד מההווה אל העבר
– הכשרה מקצועית  3לימודים אקדמיים.
" - 1527 -1522כפר הנוער כנות" ,תעודת בגרות מלאה (אם יש) ,מגמה (אם יכול להיות רלוונטי).
ניסיון תעסוקתי על פי סדר יורד – מההווה אל העבר
משנה

עד שנה

שם מקום העבודה

תפקיד

שירות צבאי :משנה עד שנה ,חיל ,תפקיד ,דרגה שזמן השחרור .מה כלל התפקיד.
כישורים נוספים:
שפות :חשוב לציין את השפה וליד את רמת הידע .למשל :עברית ,ברמת שפת אם .אנגלית ,ברמה טובה.
ידע במחשבים :במידה ויש ורלוונטי לתפקיד חשוב לציין את הידע במחשבים ,הפעלת תוכנות ,שפות תכנות ,שליטה באינטרנט
ועוד.
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טיפים בניהול תקציב
חשבון בנק -מושגים בסיסיים:

חשבון עובר ושב -חשבון הבנק אשר דרכו אנחנו מבצעים את הפעולות הרגילות שלנו.
מסגרת אשראי – מסגרת הנקבעת לפי גובה השכר של בעל חשבון הבנק המאפשרת לנו למשוך כספים בהתאם .כשמדברים
על גובה המסגרת מתכוונים גם לכמה מינוס בבנק ניתן להיכנס ,לכן מומלץ שהמסגרת תהיה  5שקלים או מינוס מינימאלי
על מנת לא לצבור חובות.
פק"מ – תוכנית אשר אפשר להפקיד אליה מידי חודש כסף ולחסוך באמצעותה .ישנן תוכניות שונות בהתאם למשך זמן
שרוצים להפקיד ,סכום ההפקדה ובאיזה תדירות אפשר למשוך ממנה כספים.
אמצעי תשלום :צ'ק (המחאה) -שטר שבו מורה אדם לבנק למשוך מחשבונו כסף ולהעבירו לאדם אחר בזמן שנקבע מראש
על גבי הצ'ק .חשוב למלא את הספח הנשאר בידיך על מנת לעקוב אחר הוצאת הכספים .חתימה על צ'ק מחייבת ,גם אם
הצ'ק דחוי ,חייבים לשלם אותו.

כרטיס אשראי – כרטיס חיוב ,המשמש כאמצעי תשלום חלופי לכסף מזומן.
הבעיה עם כרטיסי אשראי היא הקלות הרבה של השימוש בהם .אנחנו עלולים לגהץ בלי חשבון בלי לדעת אם יש לנו כסף או
אין .לכן מומלץ :כמה שפחות להשתמש באופציה של חלוקה לתשלומים ,דבר שגורר לכם את התשלום למשך זמן קדימה,
כמו כן לפעמים חברות האשראי גובות על כך עמלה ובכך אתם נאלצים לשלם סכום נוסף .מומלץ להחזיק רק כרטיס אשראי
אחד ולהעדיף שימוש במזומן.
הוראת קבע -לתשלום בהוראת קבע (למשל לחברת סלולר) מספר יתרונות :חוסך בזמן ,לא שוכחים לשלם וקל לעקוב אחר
התשלום .החסרונות :לפעמים ממשיכים לשלם בלי לשים לב גם כשכבר אין צורך במוצר .לכן חשוב לעקוב אחר ההוראות
קבע שיורדות מהחשבון.
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לסיכום,
לא משנה איך אתם משלמים ,העיקר לעמוד בתקציב ולשלוט בכמה כסף הוצאתם .צריך לעקוב אחרי הצ'קים
שנתתם ואחרי הכרטיס אשראי שגיהצתם ולהשגיח על המזומן שלא "ייעלם" מבלי שתשימו לב .יש לבדוק מידי
פעם את הוראות הקבע.
לשם מעקב אחרי הכנסות והוצאות ולשם חסכון בהוצאות ,מומלץ לנהל רישום של הכנסות והוצאות חודשיות.
בעת פתיחת חשבון בנק ,כדאי לברר מה התנאים המוצעים לפתיחת חשבון צעיר -כדאי לעשות בדיקה בין כמה
בנקים מי מציע את התנאים הטובים ביותר.
כדאי לפתוח חשבון בנק לפני הגיוס לצבא על מנת לקבל לחשבון את המשכורת הצבאית.
חיסכון -במידת האפשר מומלץ לשים בצד כל חודש סכום סמלי .כאשר אנו יודעים על מטרה לשמה אנו זקוקים
לכסף ,רצוי לחסוך אליה ולא לקחת הלוואה.
חובות – חובות לבנק או לגופים אחרים לא נעלמים מעצמם והם צוברים ריבית וגדלים .יש לעקוב אחר החובות
ולהגיע עם הבנק להסדר תשלומים על מנת לסגור את החובות בהקדם.

טיפים לצמצום בהוצאות:
לבדוק חשבוניות וקבלות שאתם מקבלים (לוודא שאין טעויות).
בדקו היטב מבצעים -האם אתם באמת צריכים את המוצר? האם זה באמת משתלם?
להשוות מחירים כשיוצאים לקניות.
חשבו קדימה ,למשל ,קנו במכירות סוף עונה.
מול חברות תקשורת (אינטרנט ,טלפון ,כבלים) השוו מחירים ונסו להגיע למסלול הזול ביותר עבורכם .עקבו אחר
החשבון החודשי ושימו לב אם יש שינויים.
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לימודים אקדמיים
תואר ראשון ניתן ללמוד באוניברסיטאות ובמכללות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה .על מנת להתקבל ללימודי
תואר ראשון באוניברסיטה עליכם להציג תעודת בגרות מלאה וציון בבחינה הפסיכומטרית .בחלק מהמכללות ניתן להתקבל
ללא בחינה פסיכומטרית.
באמצעות תוכנה ממוחשבת ניתן לברר את סיכויי הקבלה שלכם למוסד להשכלה גבוהה .כמו כן לקבל מידע על כל התארים
והמסלולים .המועמד מכניס למערכת את ציון הפסיכומטרי ואת ציוני הבגרות ומקבל מידע לגבי סיכויי הקבלה למוסדות
להשכלה גבוהה לפי המחלקות הספציפיות אליהן רוצה להתקבלhttp://yoram.walla.co.il/ .
3http://www.universities-colleges.org.il
חשוב להתייעץ עם רכזת הבוגרים ועם רכזת ההישגים במנהל – סיוון בר – 502-2011727

פסיכומטרי
הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה והיא משמשת את מוסדות הלימוד למיון
המועמדים.
הבחינה כוללת שמונה פרקים .בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לפתרונו .כל פרק עוסק באחד
משלושת התחומים :חשיבה מילולית ,חשיבה כמותית ואנגלית.
אין הגבלה על מספר הפעמים שאדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ,אבל אסור להיבחן במועדים רצופים .ניתן להיבחן
באזור הנוח לכם מתוך איזורי הבחינה המוצעים.
תוכלו להיבחן באחת מששת השפות :עברית ,רוסית ,ערבית ,צרפתית ,ספרדית ונוסח משולב אנגלית .ערכת הרשמה לבחינה
אפשר לקנות בחנויות ספרים או בפנייה ישירה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
כיצד להתכונן לבחינה הפסיכומטרית?
 .1בעזרת קורס פסיכומטרי בחברות שונות .לחיילים בשירות סדיר יש הנחה משמעותית בעלות הקורס .לבירור זכאות יש
לפנות למש"קית ת"ש בבסיס שלכם .לחיילים משוחררים גם כן יש הנחות ,פרטים על בתי הספר שבהסכם ואופן מימוש
ההטבה ניתן למצוא באתר האינטרנט של היחידה להכוונת חיילים משוחררים.
 .2בעזרת ערכת הכנה של המרכז לבחינות והערכה וספרי הכנה של חברות שונות.
 .3בעזרת קורס ממוחשב "קומפיוטר" של מרכז לבחינות והערכה.
בעזרת אוסף מבחנים משנים קודמות המופץ על ידי המרכז לבחינות והערכה.
www.psy.dapim.cp.ilאתר לתרגול ומבחנים לקראת הפסיכומטרי
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מכינה קדם אקדמית

המכינה היא מסגרת לימודים המאפשרת למועמדים שלא עומדים בקריטריוני קבלה מסוימים לרכוש השכלה רלוונטית על
מנת להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה .קיימים סוגים שונים של מכינות המיועדות למטרות שונות :השלמת בגרויות,
מכינה לתואר ספציפי ,מכינה מקצועית ועוד .המכינה לבגרות מציעה למועמדים לשפר3להשלים את תעודת הבגרות שלהם או
לזכות בתעודת גמר שתחליף את תעודת הבגרות.
דרך הקרן והיחידה לחיילים משוחררים ניתן לקבל סיוע במימון – מומלץ לפנות אליהם לפני הרישום למכינה.
יתומי צה"ל זכאים למלגת לימודים מלאה במכינה קדם אקדמית להשלמת בגרות או לשיפור ציוני בגרות .לקבלת אישור
הכנה כיתום צה"ל עש לפנות לטלפון  .5878351773170למימוש ההטבה יש להביא את האישור למזכירות המכינה.
אתרים מומלצים בתחום הלימודים האקדמיים:
www.nirshamim.co.ilאתר הכולל מידע על לימודים ,מכינות ומלגות
www.nite.org.il/index.php/heהמרכז הארצי לבחינות והערכה :סיכויי קבלה ללימודים גבוהים ,מידע על הבחינה
הפסיכומטרית ועוד.
"www.kivunim.huji.co.ilכיוונים לעתיד" -סיוע בבחירת מקצוע ולימודים.
www.psychometry.co.ilפורטל פסיכומטרי ,השלמת בגרויות ,שיפור בגרויות ולימודים אקדמיים.
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קרן אייסף  -מלגות

קרן אייסף מעניקה מלגות סיוע לסטודנטים לתשלום שכר הלימוד .הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מבטיחים
עם קשיים כלכליים ,השואפים למימוש הפוטנציאל למצוינות אישית  ,לימודית וחברתית www.usef.org.il -
מדיניות הקרן הינה לפתח מנהיגות חברתית בקרב הסטודנטים באמצעות הענקת מלגה משמעותית וליווי אישי
של הסטודנט לאורך כל הדרך.
המלגות ניתנות בתמורה להשתתפות בתוכנית פרויקט חברתית במוסד להשכלה גבוהה בה לומד הסטודנט
וקבלת הכשרה ייעודית למימוש הפוטנציאל החברתית למנהיגות.
מי זכאי לבקש מלגה?
* סטודנטים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית עם קשיים כלכליים בישראל וחיילים משוחררים המבקשים
להביא לידי מימוש את הפוטנציאל למצוינות אישית ,לימודית וחברתית. .
* ילדים ונוער מהפריפריה המבקשים להשיג בגרות איכותית המאפשרת דלת כניסה למוסדות להשכלה גבוהה.
* סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בעלי פוטנציאל למצוינות ומעורבות חברתית.
* עולים חדשים לרבות יוצאי אתיופיה וחבר העמים.
* צעירים שהם הראשונים לפנות לאקדמיה במשפחתם.
* לוחמים וצעירים יוצאי צבא או שירות לאומי.
מה מקבלים הסטודנטים המתקבלים ?
הסטודנטים המתקבלים לקרן מקבלים מלגות ותמיכה כלכלית משמעותית במשך כל לימודיהם האקדמיים.
מלימודי תואר הראשון לתואר שני ועד לפוסט דוקטורט.
יודגש בזאת כי המעבר בין השנים ובין התארים אינו אוטומטי ומותנה בעמידה בכללי הקרן ומשאביה .בנוסף
יזכו הסטודנטים החברים לתוכנית הכשרה למנהיגות חברתית משמעותית כחלק מפעילות חברתית משמעותית.
לקבלת המידע המלא אודות מלגת לימודים יש לבחור את המסלול המתאים.

לעלון עם הפרטים על גובה המלגה -באתר
http://www.isef.org.il/images/pdf4newsletter/Isef2015.pdf
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המוסד לביטוח לאומי

תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להוות אמצעי קיום למי שאינו מסוגל לפרנס את עצמו.
ביטוח לאומי מבטח אותנו בפני מצבים שונים בחיים ומאפשר לנו במקרי הצורך לקבל קצבאות .כל תושב ישראל מגיל
 23מבוטח במוסד לביטוח לאומי וחייב לשלם דמי ביטוח לאומי .לאחר השחרור מהצבא יש לשלם את דמי הביטוח כך:
לעובד שכיר -המעביד מפריש מהמשכורת לביטוח לאומי.
לסטודנט3אדם שאינו עובד -יש להירשם במוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח על מנת להימנע מצבירת חוב.
מרכז מידע ארצי *.7505
www.btl.gov.ilאתר הביטוח הלאומי

ביטוח בריאות

על פי חוק בריאות ממלכתי ,כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות וזכאי לשירותי בריאות .כל תושב ישראל זכאי
לבחור בכל קופת חולים .התשלום עבור ביטוח בריאות נגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי ומס הבריאות הינו מרכיב
קבוע בתשלום דרך המשכורת .אדם המתקיים מקצבת ביטוח לאומי מכוסה דרך הביטוח הלאומי.
לאחר השחרור מהצבא אתם מוחזרים לקופת החולים בה הייתם חברים לפני הגיוס .יש לפנות לסניף הקרוב לביתכם
כדי לקבל כרטיס חבר.
כדי לעבור מקופה אחת לקופה אחרת יש למלא טופס בקשת העברה באחד מסניפי הדואר (יש להגיע עם תעודת זהות).
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טלפונים שחשוב לדעת
רכזת הישגים :המנהל לחינוך התיישבותי בשיתוף עם תוכנית "הישגים" נמצאים שלם בשבילך -להכוונה וייעוץ אישי
בנושא השכלה גבוהה ,בחירת מקצוע ,תוכנות ייחודיות והכוונה למלגות.
סיוון בר – 054-4922647
3

בשנים האחרונות הוקמו ברחבי הארץ מרכזי צעירים שמטרתםhttp://www.israelyoung.org.il

לסייע בתחומים שונים לצעירים בגילאי  .18-25המרכזים מציעים ייעוץ ומידע בנושאי השכלה ,תעסוקה ,פיתוח אישי
וכו' .בכל שאלה והתלבטות ניתן לפנות ולהתייעץ .באתר מופיעה רשימת הערים המלאה ,להלן חלק מהמרכזים:

עיר

כתובת

טלפון

באר שבע

רח' השלום  ,61מרכז צעירים סטארט-אפ

08-6650840

דימונה

רח' יגאל אלון ,מרכז יעדים

073-2137733

רמלה

רח' הזית  ,4מרכז קשתות

073-2409711

אשדוד

רח' הציונות  ,61מרכז כיוונים

08-9568155

לוד

רח' מודיעין 4

900646960

רחובות

רח' רמז  09מרכז עתידים /http://www.atidimcenter.co.il

900464099

ראשון לציון

http://www.m1.tzhairishon.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

940614944

בת ים

רח' רהב  ,9כיוונים להצלחה

946909000

נתניה

רח' שטמפפר 4

09-8321460

ירוחם

רח' צבי בורנשטיין ,מרכז אופק

08-6598231

עפולה

שד' יצחק רבין ,מחתם יד לבנים

1404004-94

דלת פתוחה -מרכזי ייעוץ לנוער וצעירים 580252022 http://www.opendoor.org.il3
הנושאים בהם ניתן לפנות :
אהבה ,זוגיות ,התבגרות מינית וחברתית ,יחסי הורים 3מתבגרים
אמצעי מניעה ,הריון לא מתוכנן ,מחלות מין  -כולל איידס ,זהות מינית ונטייה מינית
דימוי גוף והפרעות אכילה .השירות ניתן בחינם !
הצוות כולל :רופא גניקולוג ,אחות ,עובדת סוציאלית ודיאטנית.
יש עשרה סניפים ברחבי הארץ :חיפה ,בית שמש ,נצרת ,רחובות ,תל אביב ,ראשון לציון ,חולון ,באר שבע ורמלה.
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לשכות תעסוקה:
Www/taasuka.gov.il
להלן חלק מלשכות התעסוקה
לשכה
אשדוד

כתובת
שד' מנחם בגין -מרכז צימר

טלפון
533073555

פקס
533777237

אשקלון

כצנלסון 8

537703888

537717252

באר שבע

התקווה 2

537172272

537172207

ירושלים

תחנה מרכזית קומה 0

510528222

517101211

ראשון לציון

ישראל גלילי 8

580282855

580012223

רחובות

אופנהיימר 2

530822277

530822270

תל אביב

מנחם בגין  -012מגדל הקריה

587782222

58778222032

שעות קבלת קהל:
בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות 22:85 – 21:85 3:85-22:85
בימים ב' ,ד' בין השעות 28:85 – 3:85

שירותים נוספים:
מידע בנוגע למעבר דירה :הכולל חוזה שכירות סטנדרטי ,טיפים ומידע www.onwstop.il
השוואת מחירים של מוצרים שוניםwww.zap.co.il :
"יד  : "1אתר לקנייה ,השכרה ,ומכירהwww.yad2.co.il :
אגורה :אתר בו ניתן לקבל ולמסור חפצים שונים בחינםwww.agora.co.il :
"מתי פתוח?" :אתר המרכז את שעות קבלת הקהל במגוון מוסדות ,משרדים ואתרים
www.moadim.co.il
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סיוע לנשים וגברים:
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית :נשים  2151גברים 2158
מסל״ן  -מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב 537212828
קו חירום לנשים מוכות2355808052 :
מניעת אלימות במשפחה2355115555 :
שדולת הנשים –מאבק באפליית נשים58-7218005 :

סיוע במצוקה נפשית :
ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) 2152
דלת פתוחה :ייעוץ ללא תשלום בנושא מיניות ,זוגיות www.opendoor.org.il 580252022
נוער גאה :ארגון הנוער של אגודת ההומאים והלסביות 580277180
על"ם :מערך תמיכה לבני נוער www.yelem.org.il
סיוע לילדים ולבני נוער:
אל"י :האגודה להגנת הילד 2355118077
קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך2355111558 :
המועצה לשלום הילד :טיפול בנושא זכויות ילדים ונוער517735757 :
אל -סם 2000000000 :או 580270077
"ילדים בסיכוי" תמיכה וסיוע לבוגרי פנימיות587270570 :
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זכויות האזרח וסיוע משפטי:
שי"ל :שירות ייעוץ לאזרח  .2355057575מידע וייעוץ בנושאים כמו ביטוח לאומי ,בריאות ,תעסוקה ,דיור ושיכון,
מיסים ואגרות ,ייעוץ כלכלי ומשפטיhttp://www.molsa.gov.il/Shimushon/HelpCenters/Shil .
עמותת ידיד www.yedid.org.il 2755055828 :ייעוץ וסיוע חינם בפתרון בעיות ומצוקות.
האגודה לזכויות האזרח www.arci.org.il :ת"א  580753230ירושלים 517012123
לשכות לסיוע משפטי :סיוע ללא תשלום .הפנייה נעשית באמצעות טופס בקשה .את הטופס ניתן לקבל בלשכות
לסיוע משפטי ,בלשכות הרווחה או להוריד מהאתרwww.justice.gov.il :
שעות קבלת קהל בלשכות :ימים א'-ה' -בין השעות  .21:85 -3:85בשלכות ירושלים ובאר שבע גם בימים ב' ו ד' בין
השעות .27:55 -27:55
זכויות :אתר המנגיש את הזכויות המגיעות לנו בכל תחומי החיים ,ומאפשר לדעת איך למצות אותן בדרך הפשוטה
והיעילה ביותר http://www.kolzchut.org.il
סיוע משפטי לעולים :ירושלים  517107172באר שבע 537180203
תל אביב  580277727אשדוד533010073 :

כל זכות

www.kolzchut.org.il -

כל זכות הוא מאגר המידע המקיף ביותר של זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן.
באתר תמצאו מידע רב בנושאים שונים שמוגש לכם בחינם וללא כוונות רווח.
מאגר המידע הואתוצא של שיתוף פעולה בין עשרות ארגונים מומחי זכויות מובילים
מהממשלה ,מארגונים חברתיים ,מהאקדמייה וכו‘,,

גופים מיוחדים לעולי אתיופיה:
משרד הקליטה ראשון לציון 2000055025 :רח' ישראל גלילי 8
מכרז לסיוע משפטי וסנגור קהילתי587330521 :
מדור קליטת עולי אתיופיה בצה"ל 580701210 :
ארגון "טבקה" (סיוע משפטי) http://www.guidestar.org.il3 :רחוב המלאכה  ,1מתחם העסקים פולג ,נתניה
.5711212711
איחוד הארגונים של עולי אתיופיה :רח' השפלה  ,1תל אביב 587332208
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בוגרים יקרים,

ניסיתי לצייד אתכם במידע חשוב שאתם הבוגרים תזדקקו לו בשלבי חייכם השונים ואשר יוכל לשרת אתכם בשנים
הקרובות .
חלק מהמידע יהיה רלוונטי עבורכם בתקופות מסוימות :בזמן השירות הצבאי ,לאחר השחרור ,לקראת הלימודים
וכדומה ,וחלקו רלוונטי בכל שלב ,כמו :ניהול תקציב ,טלפונים ומרכזים חיוניים  ,זכויות וכו‘
תרשו לעצמכם לא לדעת  ,וללמוד!
אל תההסו להיכנס להציץ מדי פעם במידעון ולנסות לקבל תשובות לשאלות .
בנוסף לחוברת אנחנו כאן ונשמח לענות על כל שאלה בכל שלב .
בואו לבקר אותנו כי נתגעגע עד מאוד!
וזיכרו

באהבה גדולה,
ירדן לוי

!

