בס"ד

הסבר על פיקדון אישי בגמר השירות האזרחי:
הפיקדון האישי הינו סכום כספי העומד לרשותך כדי לסייע לך בתחילת חייך האזרחיים .
על פי חוק נקבע ,כי השימוש בפיקדון האישי ייעשה לחמש מטרות מוגדרות בתקופת זמן של חמש השנים
הראשונות ממועד סיום השירות האזרחי:
•

לימודים

•

הכשרה מקצועית

•

הקמת עסק

•

דיור

•

נישואין

בשונה ממענק השחרור ,כספי הפיקדון אינם מועברים לחשבון הבנק האישי שלך ,אלא עומדים לרשותך תוך שבועיים עד
חודש ממועד סיום השירות האזרחי ,בכל אחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי -לפי בחירתך ,לתקופת זמן של  7שנים
מיום השחרור ולתקופת זמן כוללת של עד  7שנים מסיום השירות האזרחי .אין כל חובה שיהיה לך חשבון בנק אישי באחד
מהבנקים הנ"ל לצורך מימוש הפיקדון.
תקופת הזכאות למימוש הפיקדון האישי נחלקת לשתיים:
א.

במהלך  5השנים הראשונות לשחרור מהשירות האזרחי.

ב.

לאחר  5שנים מסיום מהשירות האזרחי.

א .במהלך  5השנים הראשונות לשחרור:
ב 5-השנים ממועד סיום שירות החובה  -כספי הפיקדון יועמדו לרשותכם למימוש בבנק לאומי או בבנק הפועלים,
כאמור תוך שבועיים עד חודש ממועד סיום שירות החובה .אין חובה שיהיה לכם חשבון בנק אישי בבנקים אלה
לצורך מימוש הפיקדון.
לקבלת כספי הפיקדון עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 .1למלא את טופס בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי (באתר הכוונת חיילים משוחררים)
 .2לצרף לטופס המלא את כל המסמכים הנדרשים
 .3לגשת לאחד מסניפי בנק לאומי או בנק הפועלים הפזורים ברחבי הארץ עם ת.ז ,.הטופס המלא והמסמך
 לימודים:
השלמת השכלה תיכונית ,לימודים קדם אקדמיים (כולל הכנה למבחנים פסיכומטריים) ,לימודים אקדמיים
ולימודים בישיבה על תיכונית.
מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים לצורך כך ע"י משרד החינוך .רשימת המוסדות משתנה
מעת לעת לכן עליך לוודא שמוסד הלימודים מופיע ברשימת מוסדות הלימוד המוכרים.



הכשרה מקצועית :מימון קורסים מקצועיים במוסדות המוכרים לצורך כך ע"י משרד הכלכלה והמסחר,
התיירות ,הבריאות או ביטחון פנים.



הקמת עסק :ניתן להשתמש בפיקדון לפתיחת עסק חדש ע"י יחיד עצמאי או הקמה /הצטרפות
לשותפות או הקמת חברה בע"מ.



דיור :לרכישת דירת מגורים על שמך לאחר תום השירות.



נישואין :לנישואין לאחר תום השירות.

ב .לאחר  5שנים מהשחרור:
עומדות לרשותך שנתיים נוספות בלבד בהן תוכל לממש את כספי הפיקדון האישי או יתרתו לכל שימוש וללא כל
תנאי .כל שעליך לעשות הוא להוריד את טופס בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי (מאתר הכוונת חיילים
משוחררים) ,להצטייד בתעודת זהות עם ספח  -ולגשת לאחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי.
חשוב לדעת!


אם התחלת לממש חלק מכספי הפיקדון באמצעות אחד הבנקים לאומי או פועלים ,תוכל להמשיך לממש את יתרת
הפיקדון בכל אחד מסניפיו של אותו בנק בלבד ,אין כל חובה שיהיה לך חשבון פעיל בבנקים אלה.



אם מימשת את הפיקדון ללימודים ,כללי ההחזר או אובדן שכר הלימוד הם בהתאם לתקנון המוסד בו בחרת
ללמוד .משרד הביטחון והקרן לקליטת חיילים משוחררים אינם אחראים ואינם מחויבים לבוא בדברים ו/או
לתבוע עבורך את החזר שכר הלימוד ממוסד הלימודים שאליו פנית.



אם ברצונך לממש את הפיקדון למטרת לימודים ,הכשרה מקצועית או רכישת דירה ,התשלום יועבר באמצעות
הבנק ישירות למוסד הלימודים /למוכר הדירה .לא יינתן החזר על תשלום שבוצע על ידך באופן עצמאי.



אם ברצונך לממש את הפיקדון למטרת נישואין ,התשלום יועבר ישירות אליך.



אם ברצונך לממש את הפיקדון למטרת עסק יחיד עצמאי ,התשלום יועבר ישירות אליך.



כספי הפיקדון האישי ניתנים למימוש בתחומי מדינת ישראל בלבד.



אם תטוס לחו"ל לתקופה ממושכת ,באפשרותך להשאיר בישראל ייפוי כוח לאדם מטעמך למשיכת כספי הפיקדון
עבורך ,או לשלוח מחו"ל לארץ ,לאדם מטעמך ,ייפוי כוח שנערך בקונסוליה או בפני נוטריון מקומי בחו"ל.



מימוש הפיקדון האישי לכל המטרות ,כפוף להגשת מסמכים וקבלות כמפורט בטופס "בקשה למשיכת כספים
מפיקדון אישי".

