
תכנית הלימודים לחיילים המשוחררים.
בשנת 2016 הכריז הרמטכ"ל, רא"ל גדי אייזנקוט, על תכנית חדשה למען החיילים המשוחררים, במסגרתה כל 
חייל לוחם וחייל השייך לאוכלוסייה מיוחדת )בודד, זכאי לתשלומי משפחה(, שהתגייס ביולי 2013 ושירת שרות 

תקין ומלא, יהיה זכאי לקבל, סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע.

ותרומתם  שרותם  על  המשוחררים  החיילים  את  שמוקירה  היקף,  ורחבת  מהפכנית  חברתית  בתכנית  מדובר 
למדינה, שתעודד ותאפשר ליותר חיילים משוחררים לרכוש השכלה, אשר תשלבם באופן טוב ויעיל יותר בחיים 
האזרחיים, המלגות הניתנות לחיילים המשוחררים ממומנות באדיבותם של תורמים מהארץ ומהעולם ובאמצעות 

'יחד למען החייל' מימוש המלגה נעשה ע"י משרד הביטחון- האגף והקרן לחיילים משוחררים.

מי זכאי?  
 חיילים לוחמים שהתגייסו )יום החיול( החל מ- 1 יולי 2013  ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת . 1

שחרור בכבוד זהב. 

2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור . 2 יולי   1 חיילים שהתגייסו )יום החיול( החל מ- 
בכבוד )זהב, כסף או ארד(, השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש הורים, חיילים בודדים, עולים 

חדשים ובני מיעוטים. 

)31.12( השלישית  ועד לסוף השנה  הקלנדרית  )משירות החובה(  מיום השחרור  3 שנים  הזכאות הנה למשך 
מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים, מתחילת הלימודים.

מה מעניקה התכנית? 
התכנית מממנת שני שליש משכר הלימוד השנתי, לפי שווי שנת לימודים אקדמית באוניברסיטאות והיתרה . 1

בגובה שליש, תשולם על-ידי החייל המשוחרר מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו. 

ההטבה תינתן בכל שנה, עבור 3 שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומנו למשך 4 שנות לימוד.. 2

שווי ההטבה למימון תואר הינה 20,274 ₪ נכון לשנת תשע"ז או שני שליש מהסכום ששולם בפועל - הנמוך . 3
מבין שניהם.

מימון המלגות מתאפשר בזכות תרומתם הנדיבה של תורמי 'יחד למען החייל' בארץ ובעולם.

הזדמנויות  להרחבת  בפוטנציאל  המקצועית,  בהצלחה  משמעותי  גורם  היא  מקצוע  או  גבוהה  השכלה  רכישת 
לניידות חברתית )upward mobility(, בפוטנציאל לשכר גבוה, תחושת סיפוק מהמשרה ורכישת מעמד חברתי 

מכובד ומוערך בחברה. 

ממחקרים בנושא עולה שהשכלה נמוכה מהווה חסם להשתלבות בתעסוקה , כמו כן נמצאה השפעה של משתני 
המוצא העדתי, השכלת ההורים וישוב המגורים על ההישגים במערכת ההשכלה. 

עפ"י נתוני הועדה לתכנון ותקציב בשנת הלימודים התשע"ה פועלים ברחבי הארץ 65 מוסדות להשכלה גבוהה, 
בשנות התשעים אופיינה המערכת האקדמית בגידול מהיר ומשמעותי מאד במספר הסטודנטים, בניגוד עמדו 

שנות האלפיים בסימן האטה משמעותית בקצב הגידול במספר הסטודנטים. 

רקע

מקורות המימון ללימודי תואר ראשון בקרב סטודנטים 

חיילים משוחררים לומדים תואר או מקצוע ב- 2016
עפ"י נתוני האגף והקרן להכוונה לחיילים משוחררים.

מהסטודנטים נעזרים במלגות ובפיקדונות לחיילים משוחררים.35%
מנתון זה ניתן להסיק כי לפחות-35% מהסטודנטים לתואר ראשון הינם חיילים משוחררים. 
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המשוחררים שהחלו את לימודיהם.

הנחת היסוד של תכנית "ממדים ללימודים" היא כי השבחת ההון האנושי של חיילים משוחררים עשויה לחולל 
שינוי חברתי כלכלי במדינת ישראל  ולהשפיע על שוק העבודה ע"י הרחבת האוכלוסייה המשכילה והצערתה.

ההשכלה  רכישת  ותשמ"ש(,  )בודדים  מיוחדות  לאוכלוסיות  השייכים  משוחררים  חיילים  על  מדובר  כאשר 
דורי. הבן  הקשיים  מעגל  את  להפסיק  שלהם  הסיכויים  על  וכן  שלהם  והכלכלי  המשפחתי  החוסן  על  תשפיע 



הדואג לימים זורע חיטים, 
הדואג לשנים נוטע עצים, 

הדואג לדורות מחנך אנשים
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