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 למה? מרכז הצעירים במועצה אזורית אשכול הוקם במטרה לאפשר השתלבות מיטבית  של צעירים.ות בקהילה, 
תוך מימוש הפוטנציאל האישי והעצמתו של כל צעיר/ה.

 למי? קהל היעד של המרכז – צעירים בשלבים שונים של תחילת דרכם, בגילאי 18-40.  
אלה כוללים גם צעירים בשירות לאומי/צבאי, אחרי שירות, סטודנטים,  יזמים ומשפחות צעירות.

מה? אנו פועלים ב-5 תחומים:

מנהלת מרכז צעירים
הודיה טרפה - 052-3254098

רכזת מעורבות חברתית ומלגות
ענת חן - 052-3127712

אשכול  צעירים מרכז

תעסוקה
תכנית מעברים ויתד - לווי בהכנה 

לשוק העבודה, השתלבות 
בעבודה,  יצירת קשרי מעסיקים, 

וליווי בהתפתחות כעצמאים 
ליזמים צעירים.

השכלה ופיתוח קריירה
ייעוץ והכוונה למקצועות העתיד 
וייעוץ למלגות  )תכנית מעברים, 

תכנית מלגות(.

תרבות ופנאי
המטרה שלנו היא שלא יהיה 

פה מצ'עמם,  לתת מענה מגוון 
בנושא התרבות והפנאי.  אז 

רקחנו עבורכם.ן שלל סדנאות, 
הופעות והרצאות.

מעורבות חברתית
יש לכם רעיון לקדם, להוביל? אנחנו 

פה בשביל לעזור לכם להגשים:
פורום הנהגה צעירה למעורבות 

בקהילה וקידום יוזמות. 
הדור הבא - קורס מנהיגות צעירה - 

 עתודה ניהולית לאשכול,  
כלים להובלה ואקטיביזם מקומי.

צמיחה דמוגרפית
טיפול בתחום הקליטה והדיור למשפחות 

צעירות,  תושבים חדשים ובנים חוזרים.



יישובי מרכז וצפון המועצה
עינב מוזס אורבך 054-7916791

 מעברים
רכזות תעסוקה: 

 יישובי דרום המועצה 
 קרן מורג-רוקח 053-5267454

מחפשים.ות עבודה?
 מעברים

 

תוכנית תעסוקה הפועלת במועצה כבר מעל 10 שנים,  במטרה לסייע לתושבים בכל מה שקשור 
לתעסוקה, הכשרות וקידום תעסוקתי:

ליווי וייעוץ בתהליך חיפוש עבודה

מידע על שיטות וערוצי חיפוש רלוונטיים למרחב שלנו

לוח משרות עדכני

כתיבת קו"ח

הכנה לראיונות עבודה ולמידה של הצגה עצמית יעילה

תהליך דיוק ומיקוד תעסוקתי )אבחון(-מה מתאים ונכון לי כיום מבחינת עבודה

תיווך בין מחפשי עבודה למעסיקים במרחב ע"י המלצות אישיות מקצועיות

ליווי וייעוץ לייזמים/בעלי עסקים קטנים

הרצאות, סדנאות וקורסים עדכניים בנושא פיתוח קריירה והכוונה תעסוקתית

ייעוץ לימודי

 המלצה גורפת: אל תתמקדו בערוץ אחד למציאת עבודה ככל שתנסו
ערוצים נוספים תגדילו את טווח ההצלחה שלכם במציאת עבודה.
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יש לנו כמה טיפים בשבילכם.ן
רישות חברתי-תעסוקתי או בשמו  השני נטוורקינג.

בישראל הקטנה, בה כולם מכירים את כולם-הרי שחלק גדול מהמעסיקים הפוטנציאליים קשורים למעגלים החברתיים 
שלנו. לכן, חיוני ביותר "לטוות" רשת קשרים ולהפעיל אותה-הפצת הידיעה שאתם מחפשים עבודה היא בעלת ערך רב.

שאלו חברים, קרובים, מכרים, אם ידוע להם על מקומות עבודה רלוונטיים לכם.ן, בדרך כלל מישהו מכיר מישהו ודלת יכולה 
 להיפתח באופן מהיר יותר. 

לוח משרות
לעבודה באזור שלנו מומלץ לבקר באתרי תעסוקה: 

פייסבוק
בפייסבוק מומלץ להשתמש הן כערוץ להגיע לעוד אנשים שיוכלו לסייע בחיפוש עבודה והן כמקור חשיפה למשרות

ביצוע פניות יזומות
יצירת קשר עם מעסיק שלא פרסם משרה ספציפית אבל הייתם רוצים לעבוד אצלו.

תתקשרו/תשלחו מייל עם קורות חיים, ותציעו את עצמכם.

בפינת הסמול טוק
בכל פנייה/שיחה חשוב שתציגו בקצרה את היכולות שלכם )מה אתם יודעים לעשות טוב(, הניסיון )מעבודות 

בתיכון,מהצבא/שירות לאומי, מהתנדבויות ( ובאיזה תחום/תפקיד אתם מחפשים עבודה.

תהליך ייעוץ לימודי
ניתן לקבל בתכנית מעברים ותכנית יתד ליווי בתהליך של בחירת המקצוע והלימודים שמתאימים לך.

הייעוץ הלימודי כולל סדרה של כמה מפגשים פרטניים )בד"כ 3-6(, ללא עלות, בהם אנו מזהים את החוזקות והנטיות 
התעסוקתיות שלך, את השיקולים שחשובים לך בבחירת מקצוע ומייצרים התאמה לאיזה תחומים ומקצועות זה יכול 

להתאים.

 שתי"למעברים נגב צפונימעברים נגב מערבי
תעסוקה בתחום החברתי

https://www.mem.org.il/
https://www.mnz.org.il/
https://www.shatil.org.il/job-board
https://www.shatil.org.il/job-board
https://www.shatil.org.il/job-board
https://www.shatil.org.il/job-board


תוכנית יתד
תוכנית יתד היא תוכנית ארצית לצעירות וצעירים בני 18-25 המציעה  יעוץ והכוונה ליווי ותמיכה בכל הביטי החיים 

 הרלוונטיים כדי לחשב מסלול ולצלוח את התקופה בה אתם עומדים. 

במסגרת התוכנית ניתן לקבל:

הכוונה מקצועית

סיוע בתהליך חיפוש עבודה עד להשתלבות והתמדה

ליווי אישי, ייעוץ בקבלת החלטות, או תמיכה רגשית וטיפולית: כל אחד בהתאם לצורך שלו.  

אפשרות לסיוע כלכלי במימון מגוון צרכים למי שזקוק לכך

מיצוי זכויות מול רשויות: תיווך לשירותים שונים כמו ביטוח לאומי, סיוע משפטי בהסדרת חובות.

דיור: צעירים הזקוקים לסיוע, יכולים להיעזר במסגרות מגורים ייעודיות וסיוע בשכר דירה.

קשר מול צה"ל  או שירות לאומי - התוכנית מלווה גם חיילים ומשרתים בשירות לאומי. רכז התכנית משמש כגוף 
אזרחי מוכר מהקהילה שיכול להמליץ על התאמת תנאים, סוג השירות. בגלל זה טווח הגילאים הוא גם לפני השירות 

ובמהלכו.

הערה: התוכנית מציעה שירותים  דומים בתחום התעסוקה לאלו שניתנים ב"מעברים". מעברים נותנים שירות ללא 
הגבלת גיל. בהתייחס לגילאים אלה, ההבדל בין השירותים הוא בעומק ואורך התהליך ומענים נלווים שאפשר לתת. 

ניתן לפנות לשתי הכתובות )אנחנו עובדים יחד ובתיאום( ובהתאם לשיחה איתכם וזיהוי מצבכם, נפנה לכתובת 
המתאימה או הפנויה יותר.

עו"ס, רכז התוכנית במועצה - אלישע 
קאופמן 054-5768019

https://www.yated.org/


*הזכויות המופיעות כאן מעודכנות לחודש אוגוסט 2021.
יש להתעדכן באתר הקרן לגבי שינויים בתעריפים וזכאויות  עשויות להשתנות מעת לעת.

מה שחובה לדעת! 
 חייל.ת משוחרר.ת- הגדרה:

חייל משוחרר הוא כל אדם ששירת 12 חודשים לפחות בצה"ל, מג"ב, שב"ס, שח"ם או בשירות לאומי. במידה והחייל שוחרר 
 לפני תום 12 החודשים בשל סיבה רפואית מוכרת ומאושרת על ידי הצבא, הוא עדיין ייחשב לחייל משוחרר.

שימו לב, גם משרתי קבע נחשבים לחיילים משוחררים החל מהיום שבו הם סיימו את תקופת שירות החובה שלהם ויש 
להם הארכה יחסית של מס' חודשים נוסף )ע"פ מס חודשי הקבע שהוסיפו( שעדיין ייחשבו בו לחיילים משוחררים.

מי שהשתחרר מוקדם או קיבל פטור – להלן הפירוט אם זכאי לזכויות כחייל משוחרר רגיל.

השתחרר מסיבות לא רפואיות השתחרר מסיבות רפואיות

זכאי זכאי שירת 12 חודשים או יותר

לא זכאי זכאי שירת פחות מ 12 חודשים

אוכלוסיית יעד של היחידה:
חצי שנה לפני השחרור, 5 שנים אחרי שחרור משירות, 10 שנים אחרי השירות לחיילים שהוכרו בודדים.

ימים א-ה' בין השעות 8:00-16:00
פקס 086204348

טלפון 5266*

ייעוץ ביחידה
אצל רכזת חיימ"ש גלי שרר, שאמונה 

לתת שירות למועצה שלנו.

איך מגיעים?
רח' בן צבי 10-מגדל הרכבת )קומה 10( 

 במגדל הצמוד לתחנת רכבת 

היחידה להכוונת חיילים משוחררים - מרכז שירות טלפוני ארצי:

חשוב להכיר!
אין מצב שאתם לא נכנסים לאתר הזה <<

האתר של האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים  )להלן: "אתר האגף והקרן"(– מנגיש לכם את כל המידע שנמצא כאן, 
רק בהרחבה רבה ומפורטת.

איך נכנסים? יש להיכנס לאזור האישי עם פרטי זיהוי מהשירות הצבאי )מספר אישי, ומספר חשבון בנק( ודרך ממשק זה 
ניתן להגיש בקשות.

כמו כן, אתר "כל זכות" – מאגד בתוכו את הזכויות של כל אדם על פי כל קריטריון בישראל בפירוט רב באופן נגיש, בהיר 
ועדכני.
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https://www.hachvana.mod.gov.il/Pages/default.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/Pages/default.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/Pages/default.aspx


סה"כ מענק לחודש סוג שרות

582.76 לוחמים

485.21 תומכי לחימה

387.81 אחרים כולל מסיימי שירות לאומי אזרחי

סה"כ מענק לחודש סוג שרות

842.74 לוחמים

702.28 תומכי לחימה

561.83 אחרים כולל מסיימי שירות לאומי אזרחי

בדרך לגזור את החוגר, עוצרים רגע לדעת מהן הזכויות המגיעות 
לכם  עם השחרור:

מענק שחרור - מועבר ישירות לחשבון הבנק שלכם שאליו הועברה 

את הסכומים המופיעים בטבלה יש להכפיל במספר חודשי השירות.
חודשי ההכשרה הצבאית בתחילת השירות )הטירונות(, מסווגים בדרך כלל ע''י צה''ל כסוג שירות שונה מאופי השירות 
שבוצע בפועל – 4 חודשי ההכשרה הצבאית של לוחמים מסווגים כסוג שירות "תומכי לחימה", ו-2 חודשי ההכשרה של 

תומכי לחימה מסווגים כסוג שירות "אחר"
קיים מחשבון באתר לחישוב המענק – ניתן להתקשר למוקד פניות הציבור של צה"ל 1111 כדי להתמצא במס' חודשים 

 שביצעתם/ן בכל סוג שירות. המענק נכנס לחשבון בראשון לחודש העוקב 
)כלומר: אם השתחררתם עד ה-10.8, המענק ייכנס ב-1.9(

פקדון

שימוש בפיקדון עד 5 שנים מיום השחרור ניתן למשיכה רק למטרות אלה:

 לימודים, פסיכומטרי, הכשרות מקצועיות, קניית דירה, הקמת עסק, נישואין, לימודי נהיגה.

 משיכה של הכסף למטרות לימודים/הקמת עסק היא דרך האזור האישי באתר - 

הכסף מועבר לחשבון מוסד הלימודים.

לצורך משיכה עבור לימודי נהיגה או קניית דירה - יש לגשת לבנק הדואר. המדינה פותחת חשבון בנק ייחודי לחייל משוחרר ולכן 

ניתן למשוך דווקא משם.

 שימו לב שלכל מטרה נדרשים המצאת מסמכים ספציפיים, מלבד תעודת זהות+תעודת שחרור הנדרשים 

בכל המקרים.

 לאחר 5 שנים - יתרת הפיקדון מועברת ישירות לחשבון הבנק שלכם שהיה בעת סיום השירות. 

אם חשבון הבנק השתנה - יש לעדכן את האתר.

הערה על העברת כספים: תוך 60 יום מהחודש שבו מלאו 5 שנים לסיום השירות תשלח אליכם הודעה למספר הנייד הרשום 

אצלנו במערכות על העברת הכספים - המענק לחשבונכם, והפקדון באתר. הזיכוי בפועל לחשבון הבנק יבוצע תוך 7 ימי עסקים 

מיום קבלת המסרון.



 עבודה מועדפת
באתר האגף והקרן מעודכנות משרות פנויות בתדירות גבוהה והרבה מהם מוגדרות עבודה מועדפת. תמיד כדאי לבדוק.

תנאי העבודה המועדפת
יש לעבוד בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת 6 חודשים מלאים )רצופים או לא רצופים( לפחות – 150 ימי עבודה שיכולים גם 

להתפרנס בהפסקות בכמה עבודות עד תקופה של שנה.
תאריך ההתחלה של העבודה: ניתן להתחיל עד 24 חודשים מיום השחרור מהשירות.

תאריך סיום של העבודה: מרגע שהתחיל, חייב לסיים עד 12 חודשים מהיום שהתחיל לעבוד.
כל משמרת חייבת להיות 8 שעות אלא אם כן העבודה המקובלת היא פחות באותו הענף )כל עובדי המפעל עובדים  

במשמרות של 7 שעות לדוגמא(.

המענק - 9722 ₪
בעבודה בתחום החקלאות ניתן לעבוד 4 חודשים לפחות )100 ימי עבודה לפחות( ולקבל מענק חלקי )מופחת(.

כמו כן, מי שעבד בעבודה נדרשת לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורו, או 3 חודשים 
רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום השחרור, עשוי להיות זכאי למענק חלקי בתנאים מיוחדים.

דברים שכדאי לדעת: משרות פקידות אינן עבודה מועדפת, עבודה בחנות נוחות בתחנות דלק נחשבת. עבודה 
בחינוך מיוחד נחשבת.

מילוי הטפסים וההגשה היא דרך אתר ביטוח לאומי או באחד מהסניפים.
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מיפוי עסקים באשכול
 תעשייה 

גניגר ניר יצחק

פולישק ניר יצחק

זקסנברג חולית

מגן אקו אנרג'י

אלטל צאלים\שדרות

קלסריקה עין השלושה

ישראביג רעים

ישראלייזר רעים

נגב אקולוגיה סופה

נירלט ניר עוז

פולימר גבולות

דפוס בטרי

exodus סופה

נועם אורים

מיקרוגיל ניר עוז

המאפה של חייקה שדה אברהם

 חינוך 

רשת קיבוצון

מעון שלומית

מעון נווה

מעון בני נצרים

מערכת חינוך בקיבוצים - גיל רך ובלתי 

פורמלי

מחלקת גיל-רך אשכול

תנועות הנוער

בתי ספר

בתי מלאכה/מוסכים/
 פנצ'ריות 

רוזנפלד עבודות מסגרות א.ת. אבשלום

מוסך גריזלי דקל

פביאן אורשחובסקי פרגולות ועבודות 

ברזל  תלמי יוסף

דייגו עבודות ברזל אורים

מוסך שריקי שדה אברהם

צמיגי רז צאלים

ינון עיצובים )פרזול ומסגרות( כיסופים

גורן לחקלאי עין הבשור

מוסך ניר יצחק

מוסך ניר עוז

 טכני 

מיזוג הבשור- אבשלום

הנגריה של נדב- אוהד

דניאל אדרי חשמל- יבול

אדיר כהן בבנייה בני נצרים

ליגרו מתכת עין הבשור

גבי שירותי קירור- שדה אברהם

 חקלאות ובתי אריזה 

ביו בי גבולות

משק זרעים כהן עין הבשור

יבולי הבשור עין הבשור

משתלת שורשים עין הבשור

גד"ש אור"ה קיבוץ אורים

חוות הקקטוסים תלמי יוסף

הינומן בארי

גידולי אגו ישע

ע.ד. ירוקים תלמי אליהו

טבע הבשור עין הבשור

תפו"א עצמונה

יח"מ מגן

צרויה גידול ירקות ועופות עמיעוז

מח"ע צומת צוחר

משתלת ברגר צומת צוחר

משתלת ארמון בחול ישע

גד"ש חלוצה צאלים

ש.כ.ן חקלאות ניר יצחק

גד"ש נירים

גד"ש עין השלושה

הדרי מעון גבולות

רפתות ולולים בקיבוצים השונים

חנויות ועסקים נותני 
 שירותים 

מוקדי מטרה

דפוס עד הבית שדה אברהם

עוטפת חנות מתנות אבשלום

ניתאי פון ישע

דגש אירועים

פעמימוש ישע

דואר צוחר

גולה חנות נוחות אבשלום

הסעדה / סופרים / מכולות

מעדניית יתד 

פלאפל בריבוע יילו מגן

סופר אשכול עמיעוז

סופר אשכול אבשלום

צרכניית גבולות

ביס בכיכר- ליד עמיעוז

גילו לי מתחם בי"ס הבשור

מסעדת העוטף ישע

מייד בר- אבשלום

פיצריית השמן והרזה עין הבשור

פיצריית צאלים

 פאב גבולות

 צרכניית יתד

מכולת העוגן מבטחים

צרכניית עין הבשור

מרכוליות בקיבוצים

 תיירות 

שביל הסלט תלמי יוסף

חוות אל היען

מלון ארץ צאלים

תיירות גבולות

אורחן אורים

 שרותים לחקלאי ובניין 

יילו מגן

יילו עמיעוז

אלונית אורים



 כדאי לדעת! אני מהעוטף.. זה נותן לי זכויות כחייל משוחרר? 
 במילה אחת - כן בשתי מילים - אישור תושבות

חלק גדול מיתר הזכויות לחיילים משוחררים ניתן ע"פ מצב סוציואקונומי  שנבחן ע"י המצב המשפחתי )תלושי שכר של 
ההורים, כמה אחים יש עד גיל 24(.  יחד עם זאת, יש לעצם המגורים בפריפריה כאזור עדיפות לאומית )כולל עוטף עזה( 

השפעה רבה על הזכאות )היא נחשבת מצב סוציואקונומי המצדיק זכאות( - ולכן כמעט בכל בקשה תידרשו להוסיף 
"אישור תושבות" - שניתן להפיק בקלות באתר המועצה.

לימודי מקצועלימודי הנדסאי
 לימודי הנדסאי

הלימודים נפרשים על פני 2-3 שנים, ניתן ללמוד במסלול ערב / מסלול משולב.
עבור שנה ראשונה+שנה שנייה של הלימודים – מימון של 80% של שכר הלימוד!

הבקשה מוגשת על ידי מוסד הלימודים. צריכים להציג תעודת שחרור.
רק במוסדות הלימודים באתר האינטרנט של מה"ט – ביניהם: מכללת ספיר, המכללה הטכנולוגית באר שבע, מכללת עתיד 

באר שבע, מכללת אשקלון.
 

*זה נתון שמשתנה כל הזמן )כמה מימון  כל שנה, והאם המימון בשני השנים(

תנאי קבלה: מתמטיקה 3 יח, עברית )לשון/ ספרות( 2 יח', אנגלית 3 יח'.
לימודים במכינת קדם הנדסאי: למי שלא עומד בתנאי הקבלה ללימודי הנדסאי - ניתן ללמוד שנה במכינה ייעודית 

ללימודים במקום להשלים בגרויות.
 במסלול זה - ניתן לקבל מימון ל80% לשנת קדם הנדסאי + 

שנה ראשונה של לימודי הנדסאי.

מכינות להשלמת 12 שנות לימוד - תוכניות:
 תוכנית משלי במכללת ספיר, מתקיים פעם בשנה בלבד: 

דצמבר ועד מאי )נמשך 7 חודשים(. יש במכללת ספיר, צפת, ירושלים )מכללת הדסה(
 בתוכנית הזו יש ליווי צמוד של רכזת במהלך הלימודים וסדנאות העשרה - 

רובי 0506531596 ממכללת ספיר.
ניתן לקבל: פטור מלא משכ"ל + מלגת קיום של כ 2000 ₪ תלוי במצב סוציואקונימי.

סטרט-אפ - מרכז צעירים באר שבע
לפעמים נפתחת מכינה גם במרכז הצעירים בבאר שבע, צריך לבדוק.

10  | המקפצה לאזרחות באשכול



מכינות לשיפור בגרויות / ייעודיות ללימודי המשך )בדרום( להשלמה 
ושיפור בגרויות -

מכללת קיי בבאר שבע )הכי קרוב( ומכללת לוינסקי בתל אביב מציעים לימודים מסובסדים לחיילים קרביים ולחיילים לא-
קרביים סבסוד ע"פ הוכחת מצב סוציואקונומי.

אופציה אחרת - לפעמים האתר מציע אפשרות לסבסוד מכספי "עיזבון" – מדובר בכספים של תורם.
בשנה האחרונה הוצע מ"עיזבון הדסה בקר" - החזר של 10000 על השלמת בגרויות עד ספטמבר ומעת לעת יכול להיפתח שוב.

מכינות ייעודיות ללימודים - כדי לעמוד בתנאי הקבלה, ישנם מכינות צמודות לאוניברסיטאות ומכללות שמעבר של 
המכינה בהצלחה, מקנה "כרטיס כניסה" למסלול הלימודים המבוקש בהתאמה. כל מכינה ייעודית מקנה כרטיס כניסה 

למוסד הספציפי. אי אפשר לעשות מכינה ייעודית אחת ולעבור ללמוד במוסד אחר.

הסיוע שניתן לזכאים:
<< מימון מלא / חלקי של שכר הלימוד )להלן: שכ"ל( – ע"פ הוכחת סוציואקונומי.

<< מלגת קיום חודשית בחודשי הלימודים במכינה – בודדים בטוח, סוציואקונמי תלוי. צריך להגיש את הבקשה באזור אישי. 
ולשים לב שזה בקשות שונות - מלגת קיום ושכ"ל. ניתן לעשות את המכינה פעם אחת בלבד.

 << אבחון לקויות למידה - במידה ויש לך אבחון ישן, יש לפנות ליועצת וישלח לאבחון במת"ל המקנה הקלות והתאמות  
הן בחינות הבגרות, הן בחינות במכינה, תקף גם לבחינה הפסיכומטרית

פסיכומטרי
יש אפשרות תוך הגשת בקשה לקורס פסיכומטרי מסובסד דרך 4 מסגרות אלה:

E.Z. WAY , קידום, או.קי פסיכומטרי, אנקורי 
מומלץ לבדוק את שיטת הלימוד )זום/פרונטלי( וכן את מיקום הקורס בטרם פונים אליו.

בנוסף -
חיילים בודדים, לוחמים מצטיינים ומשוחררים לפי מצב סוציואקונומי זכאים לשובר נוסף של 1500 ₪ על הלימודים, כמו גם 

לשובר סבסוד למבחן עצמו.
יש להגיש בקשות בנפרד לכל אחד מאלה באזור האישי באתר.

 הידעת? אקדמיה לעם - מציעים לכל חייל משוחרר קורס פסיכומטרי במחיר קבוע של 
1720 ₪ המתקיים בכל הארץ במחזורים חוזרים )הכי קרוב אלינו יש בשער הנגב, שדרות, אשקלון, אופקים(. תאריכי קורסים 

מתעדכנים כל הזמן באתר שלהם. מינימום הרשמה זה 10 אנשים.

 אתר קמפוס - מציעים קורס חינם בזום. דורש הרבה משמעת עצמית. 
יש צורך לשלם על עלויות נלוות של ספרים. 



אבחון תעסוקתי
ניתן לקבל אבחון מקיף המסייע בבחירת מקצוע/לימודים בעלות של 994 ₪ ע"י הגשת בקשה באתר הקרן לשובר לאבחון 

במוסד ספציפי בלי יכולת לשנות את הייעוד למוסד.

 מכוני אבחון בדרום: אדם מילוא, פילת מקבוצת היי קפיטל, מעוף משאבי אנוש – בבאר שבע נסגר, 
קינן שפר.

האבחון בד"כ כולל יום של מבחנים, וסדרה של 3 פגישות עם פסיכולוג תעסוקתי שנותן המלצה בסוף התהליך. עם זאת, 
היות וניתן לקבל את השובר לאבחון רק במכון אחד לברר מראש האם זה בזום, כמה מפגשים זה כולל, ימים ושעות וכו..

אפשר להגיש בקשה לסבסוד נוסף ע"פ מצב סוציואקונומי. בודדים מקבלים אבחון חינם.

כדאי לדעת!
 בטרם פנייה לאבחון תעסוקתי, במועצה קיימים יועצים תעסוקתיים ברמה גבוהה שניתן לקבל 

אצלם ייעוץ + מערכת אבחון ממוחשבת עם חלק משמעותי מהשאלונים שיש באבחון.
מומלץ לקבל לפחות ייעוץ מקדים כדי לצאת מאבחון במכון תעסוקתי עם תוצאה מדויקת יותר.

חיילים בודדים - רק אלה שהשתחררו בסטטוס של בודד.

סיוע משמעותי בדיור
ניתן לקבל סיוע בהלנה - 3 חודשים בבית החייל מיום השחרור.

ניתן לקבל מענק 12,000 דמי השכירות בשנה הראשונה לשחרור.

 סבסוד מלא ע"י בקשה באזור האישי - לשכר לימוד, למכינות קדם אקדמיות, 
למלגת קיום בזמן לימודים, לקורס פסיכומטרי, למבחן פסיכומטרי ואבחון תעסוקתי.
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מלגות ללימודים אקדמאים- החלק לו חיכיתם.ן וכן, הוא ממש 
משתלם!

מלגה עם שעות תמורה בקהילה:
מלגת אשכול בשיתוף מפעל הפיס ובהובלת מרכז צעירים אשכול 

 מי זכאי.ת? 
מיועדת לתושבי מועצה אזורית אשכול בלבד, נדרש ותק תושבות של שנתיים לפחות.

 מה נקבל?
₪ 10,000 

 מתי להגיש?
אוגוסט - ספטמבר ) כולל זימון לראיון אישי(

 האם יש שעות תמורה?
140 שעות של מעורבות חברתית בקהילת אשכול

קרן גרוס - בהובלת מרכז צעירים אשכול 
 מי זכאי.ת?

תושבי פריפריה גיאוגרפית )אנחנו(, מסיימי שירות צבאי/ לאומי על פי חוק אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/
שירות לאומי/אזרחי השתמשו ב- 70% מכספי הפיקדון.

 מה נקבל?
₪ 6,500

 מתי להגיש?
תשפ"ב תפתח בתאריך  15.9.21 ותסתיים בתאריך 15.12.21.

 האם יש שעות תמורה?
בתמורה ל-65 שעות של מעורבות חברתית בקהילת אשכול

מלגת ממדים ללימודים 
<< הגשה דרך "האגף והקרן לחיילים משוחררים"

 מי זכאי.ת?
 לוחמים, בודדים ואוכלוסיות זכאי תשמ"ש בשירות )תומכי לחימה( 

עד 3 שנים נוספות מהשנה בה השתחררו.
)משוחררים מקבע - זכאים לתקופה נוספת( )מי שהתחיל מכינה – זכאי גם ללא הגבלה של זמן(.

מה נקבל?
2/3 שכר אוניברסיטאי בשנה – כ6800 ש"ח בשנה, בכל שנה מ-3 שנות התואר הראשון )תארי רפואה והנדסה זכאים גם 

לשנה הרביעית(.
 מתי להגיש?

מ-01/05 עד 30/07. צריך להירשם באזור אישי באתר בסיום שנת הלימודים הראשונה ולהגיש אישור לימודים וגיליון 
תשלומים על הוצאות שנת הלימודים.

 האם יש שעות תמורה?
בכל שנה ישל לבצע 60 שעות התנדבות או לחילופין לשרת 5 ימי מילואים פעילים עבור הסכום של אותה שנה.

עוד משהו שחשוב לדעת? 
לא ניתן להגיש את המלגה הזאת במקביל לאחת ממלגות הפריפריה )ייעוד 44, ייעוד 45 לעיל( ולכן כדאי להשתמש בה רק 

לשנה השנייה והשלישית ללימודים. 
לא ניתן לבצע במקביל מלגה נוספת שהיא ללא שעות תמורה או מלגה שמענקה סכום מעל 5,200 ₪ 

https://eshkol.info/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.gruss.org.il/blank
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx


מלגות ללא שעות תמורה בקהילה

 ייעוד 44 - לומדים בפריפריה - לומדים במוסדות בפריפריה
<< הגשה דרך "האגף והקרן לחיילים משוחררים"

 מי זכאי.ת?
מי ששירתו 24 חודשים מינימום. מי שביצע 12 חודשים ומעלה - זכאי למלגה חלקית. לומדים במוסדות בפריפריה בדרום: מכללת 

אשקלון, ספיר, סמי שמעון - רק בבאר שבע, מכללת קיי, מכללת חמדת הדרום, בן גוריון קמפוס אילת בלבד, אורט בראודה.  
אוניברסיטאות לא נחשבות מוסד בפריפריה. קיימת רשימה מורחבת של מוסדות זכאים בפריפריה בכל הארץ באתר.

 מה נקבל?
 10,198 ₪ מקסימום לשנה ראשונה בלבד עד 5 שנים מהשחרור 

)לחיילים בודדים או למשרתי מילואים פעיל עד 10 שנים(.
 מתי נקבל?

מצהירים  ברישום למכללה על היותך חייל/ת משוחרר/ת. המוסד מעביר את המידע לאגף. האגף שולחים הודעה למועמד שיש 
להיכנס לאזור האישי ולמלא כתב התחייבות במרץ-מאי. הכסף נכנס בפועל לחשבון הפיקדון באוגוסט.

ייעוד 45 - מלגה לתושבי הפריפריה
<< הגשה דרך "האגף והקרן לחיילים משוחררים"

 מי זכאי.ת?
מי שגר בפריפריה מעל 5 שנים )מתוך 6 שנים אחרונות( טרום הלימודים )אשכול - אנחנו נחשבים פריפריה( אך לומד במוסד 

מחוץ לפריפריה בשנה הראשונה.
מה נקבל?

עד 10198 ₪. עצם הזכאות וגובה בהסכום למלגה ניתנת ע"פ מצב סוציואקונומי.
מתי נקבל?

מ-01/05 עד 30/07. צריך להירשם באזור אישי באתר בסיום שנת הלימודים הראשונה ולהגיש אישור לימודים וגיליון תשלומים על 
הוצאות שנת הלימודים.

מלגת משרד החינוך
<< אינה קשורה ל "האגף והקרן לחיילים משוחררים"

מי זכאי.ת?
 המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, תואר הנדסאי או מכינה

)למעט לימודי חינוך(.
מה נקבל?

מלגת משרד החינוך מעניקה מלגות ללא התנדבות בשווי 4,000 עד 12,480 ₪
מתי נגיש?

31.12 - 01.11 באתר משרד החינוך.
<< רוב המלגות ניתנות רק באמצע/סוף שנת הלימודים. בכל אופן, רצוי להיערך לתשלום מראש על הלימודים ולהשתמש במלגות 

כ"החזר" לכיסוי ההוצאה.
<< רוב המלגות ניתנות להגשה רק עד מאי שלפני שנת הלימודים. חלקם גם עד יולי. חשוב להיערך יותר מחצי שנה לפני הלימודים 

לרישום למלגות. 
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https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/mehaperiferia.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/mehaperiferia.aspx
https://milgapo.co.il/?milga=_edu.gov
https://milgapo.co.il/?milga=_edu.gov


מלגות נוספות הכוללות שעות תמורה בקהילה: 

 פר"ח 
מפעל הפיס

נחשונים להוראה 
תארי חינוך

IMPACT
לוחמים

קרן אפוטרפוס הכללית
לשנה ללוחמים

קרן אלארוב
סטודנטים ששני ההורים אין תואר 

אקדמי / עולים חדשים

צוערים לשלטון מקומי

עתידים לתעשיה / הישגים להייטק  
הנדסה, מדעים מדויקים

מלגות עם מגורים

 כאן גרים
מגורים עם ותיקים

 קדמא
מגורים בכפר הסטודנטים בניר עוז

 עדי נגב
מגורים בקהילה סטודנטים בעלה-נגב

התאחדות יורם לימודים מלגה פההישגים 

אתרים לחיפוש מלגות נוספות:

https://hesegim.org.il/
https://milgapo.co.il/
https://yoram.walla.co.il/
https://www.nuis.co.il/


https://www.facebook.com/eshkoltz
https://www.instagram.com/merkaz_tzeirim_eshkol/
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