בס"ד

 .1נסיעות  -המשרת זכאי לנסיעות חינם בכל הארץ (למעט אילת ,החל מה 1-לינואר )2016
 .2ארנונה – המשרת זכאי במהלך שירותם להנחה בארנונה לדירה שרשומה על שמם
בכפוף לתקופת השירות לסכום שבין  ,50-100%לפי סוג השירות.
 .3ביטוח לאומי – השירות משלם על המשרתים ביטוח לאומי (במידה ואין להם עבודה נוספת).
 .4מעונות לילדים -השירות האזרחי מוכר כשעות עבודה לגבי הזכאות למעונות ומשפחתונים במשרד הכלכלה.
 .5שירותי רפואה דחופה חינם ברשת מרפאות 'טרם' – חדש!  -קבלת טיפולים רפואיים חינם בכל מרפאות 'טרם'
ברחבי הארץ ,בכפוף להצגת כרטיס משרת בשירות הלאומי אזרחי.
 .6טיפולי שיניים  -לחץ למידע

מענק ופיקדון:
מענק שחרור  -המדינה מוקירה אתכם ,משרתי השירות האזרחי ,ומעניקה לכם לאחר השחרור באמצעות משרד הביטחון,
סכום כספי לשימוש מיידי וחופשי במתנה ,על מנת לסייע לכם בתחילת הדרך האזרחית .הסכום עומד כרגע על ₪ 6,660
בשירות חברתי ו  ₪ 8,880בשירות ביטחוני .מענק השחרור מועבר ישירות לחשבון הבנק שאליו הועברו דמי הקיום
החודשיים שלכם בשירות בתקופה של עד  60יום ממועד סיום השירות והעברת הדיווח על סיום השירות למנהלת השירות
האזרחי – לאומי.
פיקדון אישי  -הפיקדון האישי הינו סכום כספי העומד לרשותכם כדי לסייע לכם בתחילת חייכם .בשונה ממענק השחרור,
כספי הפיקדון אינם מועברים לחשבון הבנק האישי שלכם ,אלא עומדים לרשותכם תוך שבועיים עד חודש ממועד סיום
השירות .סכום הפיקדון משוער בכ ₪ 10,080 -בחברתי ו  ₪ 13,464בביטחוני .ניתן לממש את כספי הפיקדון בכל אחד
מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי -לפי בחירתכם ,לתקופת זמן כוללת של עד  7שנים בתחומי מדינת ישראל בלבד .אין כל
חובה שיהיה לכם חשבון בנק אישי באחד מהבנקים הנ"ל לצורך מימוש הפיקדון.
תקופת מימוש הפיקדון האישי נחלקת לשתיים:
במהלך  5השנים הראשונות מיום סיום השירות  -ניתן לממש את הפיקדון לאחת או יותר מהמטרות הבאות בלבד:
לימודים (כולל לימוד נהיגה) ,הכשרה מקצועית ,רכישת דירה ,הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים ונישואין.
לאחר  5שנים מתום השירות  -עומדות לרשות המתנדב שנתיים נוספות בלבד ,בהן ניתן למשוך את כספי הפיקדון האישי
ללא התניה ,באמצעות פנייה אישית לאחד מסניפי הבנקים פועלים או לאומי.

בס"ד

 .1לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע ע"י קרן קמ"ח:
קרן קמ"ח הציבה לעצמה מטרה לאפשר לגברים חרדים בעלי משפחות ,חסרי רקע תעסוקתי או
ידע מותאם לעולם תעסוקתי מתקדם ,לפרנס את משפחותיהם בכבוד באמצעות רכישת מקצוע,
ובאמצעות השתלבות וקידום בעבודה מכניסה תוך ניצול כישרונותיהם .הכלים שקרן קמ"ח מספקת להגשמת מטרותיה:
א .מבחני התאמה לניתוח יכולותיו וכישוריו של המועמד.
ב .הכוונה וייעוץ מקצועיים לבחירת תחום עיסוק ,מסלול לימודים והכשרה מתאימים לכל מועמד.
ג .מידע אינפורמטיבי ,בלתי תלוי ועדכני על מירב מסלולי הלימוד הקיימים בארץ ,על סביבת העבודה ועל דרישות המקצוע.
ד .פסיכולוג תעסוקתי מלווה ומייעץ למועמדים הזקוקים לכך.
ה .סיוע במימון שכר הלימוד עד לגובה מקסימאלי של  85%מעלות שכ"ל.
ו .ליווי ומעקב בתקופת הלימודים.
ז .סיוע בעת חיפוש עבודה.
קריטריונים (עיקריים) לקבלת מלגה:
א .גבר מכל העדות והקהילות ובלבד שישתייך למגזר החרדי.
ב .נשוי בגילאים .25-40
ג .נשוי בן פחות מ 25-יוכל להגיש בקשה רק אם הוא נשוי שנתיים ומציג מכתב מרבו המאשר לו לצאת ללימודים.
ד .רמת הכנסה לנפש נמוכה מ.₪ 20000-
דרכי התקשרות :טלפון ,02-5378889 :פקס.02-5375946 :

 .2לימודים קדם אקדמיים ,מכינות והשלמת בגרויות:
•

ניתן לבצע לימודים קדם אקדמיים ,לימודי מכינות והשלמת בגרויות ללא כל תשלום במוסדות מוכרים בלבד.
בנוסף ,ישנה אפשרות לקבלת מלגת קיום חודשית בסך של  1,000₪לחודש ,לזמן הלימודים במכינה בלבד ,על פי
מצב סוציאלי.

•

מידע בנושא המכינות והזכאות להטבות בתחום זה ניתן למצוא בקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים-
ירושלים -טל' ,02-6251735/6 :תל-אביב והמרכז -טל' ,03-7380909 :חיפה -טל' ,04-8301104/6 :באר-שבע -טל':
.08-6204325/6

 .3קרן לעידוד השכלה גבוהה באזורי עדיפות לאומית:
•

השתתפות בשכר לימוד:
סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה* הנמצא באזורי עדיפות לאומית** ובעיר ירושלים זכאים להשתתפות
בשכר הלימוד ששילמו לאותו מוסד בעבור שנת הלימודים הראשונה ללימודי תואר "בוגר" .סכום ההטבה לא יעלה
על  ₪ 4,760למסיימים  24חודשי שירות אזרחי מלאים ,או  36חודשי שירות אזרחי מפוצלים .הדיווח על הזכאות
ייעשה באופן אוטומטי ממוסד הלימודים ל"קרן והיחידה לקליטת חיילים משוחררים" ,פעמיים במהלך שנת
הלימודים :באמצע השנה ובסופה .סכומי הזכאות יועברו ישירות לחשבון הפיקדון של המתנדב.

בס"ד
•

סיוע לבוגרי שירות אזרחי המתגוררים באזורי עדיפות לאומית:
הקרן לעידוד השכלה גבוהה תקצה משאבים למימון תוכנית לעידוד לימודי השכלה גבוהה
בקרב בוגרי שירות אזרחי-לאומי המתגוררים באזורי עדיפות לאומית .התוכנית תהיינה
מהסוגים הבאים:

.1
.2
.3
.4

ביצוע אבחונים לבחינת התאמה ללימודים גבוהים ולבחירת תחום הלימודים.
חיזוק תוכניות לייעוץ והכוון שיופעלו במרכזים היישוביים באזורי העדיפות הלאומית.
סיוע ללימודים במכינה כהכנה ללימודים אקדמיים.
מימון השתתפות בשכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה ,בהתאם למבחנים שפורטו בתקנות.

לבירור הפרטים המלאים בעניין הזכאות ,ניתן לבקר באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים
בכתובת – www.hachvana.mod.gov.il
* מוסד להשכלה גבוהה :מוסד מוכר ומתוקצב על ידי הות"ת ,למעט אוניברסיטאות.
** אזורי עדיפות לאומית :אזור עליו החליטה הממשלה בהחלטה מס'  2271מיום ד' בתשרי התשע"א ( 12בספטמבר  )2010ובכל החלטת ממשלה
שתחליף אותה ,וכן כל איזור עדיפות לאומית נוסף שעליו החליטה הממשלה .מדובר במוסדות בנגב ,בגליל ,ביהודה ושומרון ובאשקלון.

 .4שוברים להכשרה מקצועית
שוברים להכשרה מקצועית הינו מסלול הכשרה ייחודי מטעם משרד הכלכלה באמצעותו יופנו מועמדים העומדים
בקריטריונים של אוכלוסיית יעד להכשרה מקצועית ,באמצעות שוברים אישיים לשם קידום שילובם בשוק העבודה .מסלול
זה יאפשר לפונה לקבל הכשרה מקצועית בתחום אותו בחר ללמוד .שיעורי המימון של השובר נועדו לתמרץ את המשתתפים
לסיים את הקורס בהצלחה ולהשתלב בשוק העבודה במקצוע בו הוכשרו .לאחר שילובם של המשתתפים בעבודה בתחום
הנלמד ,יהיו זכאים למענק השמה .רשות השירות הלאומי אזרחי בשיתוף עם מרכזי הכוון תעסוקתי מאפשרים לבוגרי
שירות לאומי אזרחי לקבל שוברים להכשרה מקצועית בהתאם להנחיות להלן:
א .תהליך הקליטה והרישום והעברת נתונים לחברת מ.ג.ע.ר יבוצע ע"י מרכזי הכוון למגזר החרדי על קוד רשות השירות
אזרחי-לאומי .רשימת כתובות המרכזים ניתן לראות באתר economy-shovarim.co.il -
ב .השובר מאפשר סיוע במימון לימודי מקצוע שאורכם עד שנה ,במגוון תחומים כגון :בניין וסביבה ,תחבורה ,מחשבים,
חשמל ואלקטרוניקה ,ריתוך ,מקצועות הסיעוד ,גרפיקה ודפוס ועוד.
ג .הקריטריונים לקבלת שובר לימודים הם:
•

מי שסיים את שירותו הלאומי ועד  5שנים מיום שחרורו.

•

אורך הקורס עד שנה.

•

המועמד לא עבד  /עובד בעבודה בלתי מקצועית.

•

מקדם תעסוקה מטעם "מרכז כיוון" מאשר שתחום הלימודים אכן מתאים למועמד ושיש סיכוי סביר למצוא
עבודה בתחום זה.

•

הקורס מוכר מטעם משרד ממשלתי כל שהוא.

•

המועמד אינו מקבל אבטחת הכנסה.

בס"ד

שוברים להכשרה מקצועית  -המשך
ד .המימון הינו עד  ₪ 7250לא כולל המענק ובהתאם לאוכלוסיית היעד ולמקצוע הנלמד.
ה .בנוסף למימון הלימודים התוכנית מעניקה מענק השמה של עד  ₪ 2000לבוגר קורס שהשתלב
תעסוקתית בתחום בו השתלם תוך שנה מסיום הקורס ובהתאם לאוכלוסיית היעד.
ז .התשלומים ניתנים בשלושה שלבים ולאחר הגשת המסמכים הנדרשים בכל שלב:
•

בתחילת הקורס (תוך  30יום).

•

לאחר מחצית תקופת הלימודים בצירוף אישור נוכחות של  85%מטעם מוסד הלימודים.

•

בסיום הקורס לאחר קבלת תעודה.

ח .מענק השמה לאחר שהמועמד יעביר ארבעה תלושי שכר.
ט .נציג רשות שירות לאומי אזרחי לטיפול בנושא – שני אידן ,במייל shanii@pmo.gov.il

 .5תוכנית "חרדים באקדמיה" של עמותת ידידות טורונטו:
התוכנית מציעה מגוון הזדמנויות לחרדים בוגרי ישיבות ואברכים המבקשים ללמוד לקראת תואר במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל.
התהליך כולל הכוון בבחירת מסלול הלימודים המתאים ביותר ליכולות ולשאיפות ,לצד אבחון ,ראיון אישי וועדת קבלה.
כמו כן ,התוכנית מעניקה לסטודנטים במספר מסלולים מלגת לימודים ,המאפשרת ללמוד היום ולהגיע לאפשרות
ולהתפרנס ברווח בעתיד .בחלק מהמסלולים מוענקת לסטודנט גם מלגת קיום במהלך הלימודים.
התוכנית מציעה לכל סטודנט הדרכה ותמיכה ממוקדת בהתאם לצרכיו האישיים ,אשר יאפשרו לו לסיים את הלימודים
באופן מיטבי ובציונים גבוהים .לאורך השנה מתקיימים ימי עיון ,סדנאות ,קורסים וייעוצים אישיים .לקראת סיום
הלימודים ,התוכנית מציעה ליווי לכל סטודנט ומעניקה סיוע בתהליך ההשתלבות בשוקק העבודה .פרטים נוספים
בדוא"ל  toar@tt-yt.org -או בטלפון .02-65973066

בס"ד

 .1פטור מדמי הביטוח הלאומי ובריאות למשך חודשיים:
על-פי חוק הביטוח הלאומי התשע"ה ,2014-החל מיום  ,21.12.2014חיילים משוחררים ומסיימי
שירות לאומי-אזרחי העונים על התנאים שיפורטו להלן פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי
ביטוח בריאות ,לתקופה של חודשיים מתום השירות .הפטור ניתן באופן אוטומטי ,לאחר שרשימות
הזכאים מועברות למוסד לביטוח לאומי ממשרד הביטחון ורשות השירות הלאומי-אזרחי .הפטור ניתן אך ורק ל:
א .משרתי שירות לאומי-אזרחי (המסלול החרדי) ששירתו שנתיים לפחות .שימו לב שמדובר רק על משרתים לפי החוק
החדש (שחוקק בחודש מרץ  )2014ולא משרתים לפי חוק טל או השירות האזרחי המשמר.
ב .מי ששירת בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי פחות משנתיים ששירותו נפסק בשל פגיעה תוך כדי ועקב השירות
שבגינה הוא זכאי לגמלאות מכוח ביטוח המתנדבים של הביטוח הלאומי.

 .2מס הכנסה:
בן השירות זכאי לנקודת זיכוי אחת במס הכנסה המאפשרת לו תקרה חודשית פטורה ממס של  6.122ותקרה שנתית פטורה
ממס של .73.464

 .3סיוע במשכנתא לחסרי דירה:
משוחררי השירות האזרחי יכולים לקבל הטבה של  1%מהמשכנתא הבסיסית בגין כל חודש שירות מלא ,עד למקסימום של
 12%בגין  12חודשי שירות .את ההטבה ניתן לקבל עם הצגת תעודת הסיום לבנק למשכנתאות ,ע"פ תנאי הבנק
למשכנתאות.

 .4תעסוקה:
"מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים" (מפת"ח) שם לו למטרה לעזור לצעירים במגזר החרדי בהשמה ובהכוונה תעסוקתית.
במסגרת זו מתבצע חיבור בין מחפשי עבודה חרדים למעסי קים ,על פי כללים של מיון והתאמה איכותיים .דרכי
התקשרות:
ירושלים  ,02-571548 -ביתר עלית ,אשדוד 08-8663424 -
צפת ,חיפה ,מודיעין עילית ,בני ברק .03-5776470/1/2/3 -
אלעד054-8442874 -
וכן באתר האינטרנט – www.keytowork.cet.ac.il

בס"ד

▪

בין המשרת ובין הגוף המפעיל והרשות לא יחולו יחסי עובד-מעביד.

▪

בכל מקומות השירות תבוצע בדיקה יסודית ומובטח למשרת קיומם של תנאים
המאפשרים שמירה על אורח חיים חרדי.

▪

גוף מפעיל אשר מפעיל משרת בתפקידים הדורשים הכשרה מיוחדת ,אחראי לכך שהוא יעבור את אותה הכשרה,
תקופת ההכשרה תיחשב חלק מתקופת השירות.

▪

המשרת זכאי ל 20-ימי חופשה בכל שנה ,במידה והוא משרת פחות מ 5-ימים בשבוע הוא יהיה זכאי לימי חופשה
באופן יחסי למספר ימי השירות השבועיים ,מועדי החופשה יקבעו בידי הגוף המפעיל.ב

▪

נוסף לימי החופשה לעיל – המשרת זכאי ל 9-ימי חופשה קבועים בחגי ישראל :ראש השנה  ,2-יום הכיפורים – ,1
סוכות ,1 -שמחת תורה –  ,1פסח  ,2-שבועות ,1-עצמאות .1-

▪

המשרת זכאי ל 20 -ימי מחלה בכל שנה ע"פ אישור רופא.

▪

המשרת זכאי להפסקה בת חצי שעה במהלך יום שירות וכן להפסקה לשם תפילה.

▪

בגוף מפעיל העובד במשמרות המשרת לא יעבוד במשמרות לילה יותר משבוע ,בתקופה של שלושה שבועות .שירות
בלילה הוא שירות ששעתיים ממנו הם בין השעות ( 22:00-6:00הנ"ל אינו חל על שירות במסלול 'בטחוני')

▪

ימי העבודה של המשרת הם  5בשבוע בין הימים א' עד ו' .משרת לא יופעל ביום שבת אלא אם כן הגוף המפעיל
מחזיק בהיתר כללי להעסקת עובדים בשבת (נהוג במקרי חירום בלבד).

על המשרת חלים כל ההוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה .כמו כן המשרת יקבל מידע והכשרה למניעת תאונות עבודה
ומחלות מקצוע כמו כל עובד בהתאם לחוק.

