נותנים להם עולם שלם של אפשרויות...
תכנית "ממדים ללימודים"
תכנית הלימודים לחיילים המשוחררים

תוכנית "ממדים ללימודים"

במסגרת תכנית "ממדים ללימודים" מוענקות מלגות ללימודי תואר או
מקצוע לחיילים משוחררים (לוחמים ואוכלוסיות מיוחדות).
"ממדים ללימודים" הינה תכנית חברתית מהפכנית ורחבת היקף המוקירה
את החיילים המשוחררים על שירותם ותרומתם למדינה.
אקדמאי
לתואר
הכוללת
אולתואר
ללמוד
משוחררים
מלאחיילים
מימוןליותר
ומאפשרת
החייל'מעודדת
התכנית המהפכנית של 'יחד למען התכנית
אקדמי או
מקצוע .ואוכלוסיית מיוחדות תחילה.
לוחמים
רכישת מקצוע לכל חייל משוחרר -
התכנית משותפת ל'יחד למען החייל' ,צה"ל והאגף והקרן לחיילים
משוחררים.
אנו ב'יחד למען החייל' קוראים לכם להוביל עמנו תכנית ערכית זו ולתרום
ל"ממדים ללימודים".
* גובה המלגה  ₪ 20,274לחייל (ל 3-שנים) ,למעט לימודי הנדסה ורפואה ,נכון לשנת תשע"ז.
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"ממדים ללימודים – תכנית הלימודים לחיילים המשוחררים
כללי:
.1

.2

.3
.4

הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט ,הכריז על תכנית חדשה למען החיילים
המשוחררים אותה אישר שר הביטחון ,מר אביגדור ליברמן ,במסגרתה כל
חייל שהתגייס ביולי ,2013ושירת שירות מלא ותקין ,יהיה זכאי לקבל ,סיוע
ללימודי תואר אקדמי או מקצוע.
מדובר בתכנית חברתית מהפכנית ורחבת היקף ,שמוקירה את החיילים
המשוחררים על שירותם ותרומתם למדינה ,שתעודד ותאפשר ליותר חיילים
משוחררים ללמוד לתואר אקדמי או מקצוע ובכך ,לרכוש השכלה אקדמית
ומקצועית ,אשר תשלבם באופן טוב ויעיל יותר ,בחיים האזרחיים.
התכנית מממנת שלוש שנות לימוד או ארבע שנות לימוד עבור לימודי הנדסה
ורפואה
מימוש התכנית ינוהל וימומש באמצעות האגף והקרן לחיילים משוחררים.

מי זכאי?

 חיילים שהתגייסו משנתון יולי  2013ואילך (,)1.7.2013ששרתו שירות מלא
ותקין ,בעלי תעודת שחרור בכבוד-זהב (לוחמים).
 חיילים שהתגייסו משנתון יולי  2013ואילך (,)1.7.2013ששרתו שירות מלא
ותקין ,בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב ,כסף וערד) השייכים לאוכלוסיות
הבאות :זכאי תשמ"ש הורים ,חיילים בודדים ,עולים חדשים ובני מעוטים.

דגשים:
 הזכאות נקבעת ע"י צה"ל לאחר סיום שירות חובה
 הזכאות הינה למשך  3שנים מיום השחרור (משרות החובה) ועד לסוף השנה
הקלנדרית ( )31.12השלישית מהשחרור.
 על הזכאים לשלם עבור הלימודים מתוך הפיקדון האישי שליש מעלות
הלימודים.

פרטי התכנית:
 התכנית מממנת שני שליש משכר הלימוד השנתי ,לפי שווי שנת לימודים
אקדמית באוניברסיטאות והיתרה בגובה שליש ,תשולם ע"י החייל
המשוחרר מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו.
 ההטבה תינתן בכל שנה עבור  3שנות לימוד בלבד ,למעט לימודי הנדסה
ורפואה ,אשר ימומנו למשך  4שנות לימוד.
 שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי
באוניברסיטאות ,המהווים סך של עד  ₪ 6,758נכון לשנת תשע"ז או
מהסכום ששולם בפועל ,הנמוך מבין שניהם.
עלות מימון תואר לחייל-
 , ₪ 20,274למעט לימודי הנדסה ורפואה ,נכון לשנת תשע"ז

הוקרת תורם:
תורם אשר יממן מלגת לימודים לחייל/ת יקבל תעודת הוקרה בצירוף מסמך עם
פרטים על החייל/ת לו הוענקה המלגה :שם החייל ואות ראשונה של שם משפחתו,
תפקידו של החייל בשירותו הצבאי ותחום הלימוד אליו הוא נרשם.

