
תכנית
"ממדים ללימודים" 
תכנית הלימודים לחיילים המשוחררים

מעניקים להם עולם שלם של אפשרויות...

האגודה למען החיילקרן לב"ייחד למען החייל



פרטי התוכנית

בשנת 2016 הכריזו הרמטכ"ל ושר הביטחון על תכנית חדשה למען החיילים המשוחררים, 
במסגרתה כל חייל לוחם וחייל השייך לאוכלוסייה מיוחדת, שהתגייס החל מחודש יולי 2013 

ושירת שרות תקין ומלא, יהיה זכאי למלגה עבור לימודי תואר אקדמי.

על  המשוחררים  החיילים  את  שמוקירה  היקף  ורחבת  מהפכנית  חברתית  בתכנית  מדובר 
השכלה  לרכוש  משוחררים  לחיילים  ותאפשר  תעודד  התכנית  למדינה.  ותרומתם  שרותם 

גבוהה ותסייע בשילובם בחיים האזרחיים. 

תנאי הזכאות:
חיילים וחיילות שתאריך גיוסם החל מה-1.7.2013 ושירתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת   •

שחרור בכבוד זהב. 
חיילים וחיילות משוחררים )בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב/כסף/ארד( השייכים לאחת   •
מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשלומי משפחה, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.
הזכאות תקפה למשך 3 שנים מיום השחרור משירות החובה ובתנאי שסיום הלימודים לתואר 

יושלם תוך 5 שנים מתחילת הלימודים.

תכנית "ממדים ללימודים" מעניקה לכל חייל/ת משוחרר/ת מימון של 2/3 משכר הלימוד 
השנתי, השליש הנוסף משולם ע"י פיקדונו האישי של המשוחרר. 

ידי  על  המאושרים  במוסדות  אוניברסיטאית  לימודים  שנת  שווי  לפי  נקבע  המלגה  מימון 
המועצה להשכלה גבוהה. המלגה מוענקת עבור 3 שנות לימוד למעט לימודי הנדסה ורפואה 

– בהם יקבל המשתחרר מימון לארבע שנות לימוד אקדמיות.

בשנים האחרונות אלפי חיילים וחיילות משוחררים החלו את לימודיהם האקדמיים בסיוע 
מלגת "ממדים ללימודים". המלגות ממומנות באדיבותם של תורמים מהארץ ומהעולם 

באמצעות 'יחד למען החייל'- קרן לב"י והאגודה למען החייל.

אפשרויות תרומה במסגרת תכנית “ממדים ללימודים”:
7,000 ש"ח - מלגת לימודים לשנת לימודים אחת

21,000 ש"ח - מלגת לימודים מלאה )שלוש שנות לימוד(
28,000 ש"ח - מלגת לימודים מלאה )4 שנות לימוד עבור מקצועות הרפואה וההנדסה(

*התורם יקבל מכתב הוקרה מהמלגאי

הצטרפו אלינו ותרמו לתוכנית ערכית זאת.



סיפורים אישיים

אריאל אינקאווה

תורמים יקרים,

שמי אריאל אינקאווה, אני בן 23 ולומד תואר ראשון במדעי 
המדינה במרכז הבינתחומי בהרצליה. בתואר אנו עוסקים 
ולומדים רבות על ענייני טרור ובטחון פנים. אחת המטרות 
העיקריות שלי בחיים היא לעבוד למען המודיעין הישראלי 
ולהיות מסוגל להגן על המדינה היפה שלנו ועל האנשים 

המדהימים שחיים בה.

נולדתי בארה"ב, בעיירה קטנה בשם מנאפלאן שנמצאת 
שהיגרו  מדהימים  הורים  שני  לי  יש  ג'רזי,  ניו  במדינת 

לארה"ב. אמי הייתה בת 15 כשהיגרה עם משפחתה ואבי הגיע לארה"ב בסיום שירותו הצבאי בגיל 
24. יש לי אח צעיר בן 21 ושמו דורון. ההורים שלנו לימדו אותנו להגשים את החלומות שלנו ולעולם 
לא לוותר, עלינו לעבוד קשה ובסופו של דבר נצליח לעבור את המכשולים והקשיים שעומדים בדרך. 

שיעורי החיים הללו סללו את דרכי ועיצבו את האדם שאני היום.

אבי גדל בטירת הכרמל ויש לו 3 אחים ו-2 אחיות. הם היו משפחה ענייה וזה דחף אותו לעבוד קשה עבור 
ילדיו ולהיות מסוגל לפרנס את המשפחה שלנו. כשהתבגרתי, בקושי ראיתי אותו אבל ידעתי כמה קשה 
הוא עובד למען משפחתו. אבא שלי הוא המודל לחיקוי שלי ולאורך השנים הוא הראה לי שלא משנה 

כמה כסף יש לך, אושר הוא הדבר החשוב ביותר.

את ההחלטה לעלות לארץ בקיץ 2013 קיבלתי לאחר סיום התיכון, באותה התקופה הרגשתי שאני 
צריך שינוי בחיי מכיוון שהתחברתי עם האנשים הלא נכונים. הייתי זקוק לעזרה כדי לשפר את חיי.  

ההצטרפות לצה"ל העניקה לי את המשמעת הדרושה לחתור לגדולה.

שירתי במשך שלוש שנים ביחידת 'כיפת ברזל' של חיל האוויר.

כלוחם, למדתי ערכים רבים שאשמור איתי לנצח. במהלך השירות, עברתי קורס מיירטים שהיה קשה 
במיוחד. אחרי 4 חודשים ארוכים של לימוד תוכנת כיפת הברזל הייתי רשמית מיירט והאתגר הגדול בחיי 
חיכה לי. במבצע "צוק איתן" תפקידי היה להגן על האזרחים בישראל מפני ירי הרקטות שהגיע מרצועת 
עזה, זו הייתה התקופה הקשה והלחוצה ביותר בחיי, אך בסופו של דבר אני יכול להתגאות כי יירטתי 
בהצלחה 7 טילים שכוונו לעבר אזור תל אביב. התקופה הזאת לימדה אותי לא לקחת דבר כמובן מאליו 

ולהבין כי בתוך מספר שניות הכל יכול להשתנות. לעולם לא אשכח את הימים ההם.

תורמים יקרים, 

אני מאחל לכם ולמשפחתכם נחת והצלחה רבה. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכם על תרומתכם 
הנדיבה המאפשרת לי להמשיך את לימודיי במדינה היפה הזו. 

אני שמח לדעת שיש אנשים כמוכם שמוכנים לעזור ולתמוך בחיילי צה"ל.

תודה מקרב לב,

אריאל אינקאווה



סיפורים אישיים

יאנה קוקולייב

שמי יאנה קוקולייב, אני בת 23 ומתגוררת בחולון.

ואחי  אמי  אבי,  עם  יחד   5 בת  כשהייתי  מרוסיה  לארץ  עליתי 
הקטן. תוך זמן קצר אבי חזר לרוסיה ושלושתנו נשארנו בארץ 

לבד.

כשנה  שנים.  כ-15  הנמשך  דבר  אבי,  עם  בקשר  לא  אני  כיום 
ומוגבלות  מאוטיזם  כסובל  אובחן  אחי  ארצה,  שעלינו  לאחר 
שכלית והתפתחותית. כתוצאה מכך לא התאפשר לאמי לעבוד 
במשרה מלאה ולנהל אורח חיים נורמטיבי. הקשר עם המשפחה 
של אבי, הנמצאת בארץ נותק במהלך השנים ואמי מעולם לא 

קיבלה מהם עזרה או סיוע. 

מגיל 16 אני עובדת באופן קבוע בכדי שאוכל לפרנס את עצמי מאחר ולאמי אין אפשרות לממן את 
הוצאותי השוטפות ומימון הלימודים.

בטיפול  וסייעתי  הערים  וקציני  נפגעים  בענף  שירתי   ,2013 בשנת  התחלתי  הצבאי  שירותי  את 
במשפחות שכולות. בתחילת השירות הוכרתי כזכאית לתשלומי משפחה עבור אמי. במהלך שירותי 

הצבאי עבדתי בסופר פארם במחלקת בית המרקחת, מקום בו אני עובדת עד היום.

כמה  עד  עצמי,  את  ומימנתי  הבית  של  בהוצאות  למשפחתי  עזרתי  הצבאי  השירות  כל  לאורך 
שהמשכורת הצבאית אפשרה לי. בזמן השירות הצבאי גם לקחתי על עצמי, יחד עם אמי, להיות 

האפוטרופוסית של אחי. 

מיד לאחר השחרור נרשמתי למכינה קדם אקדמית ייעודית במכללת אשקלון. סיימתי את המכינה 
בממוצע 94 והתקבלתי לתואר ראשון בעבודה סוציאלית. בחרתי בתואר זה כי הרגשתי שהייעוד 
שלי הוא לעזור לאנשים. בזמן הלימודים התעצבה הפרספקטיבה המקצועית שלי ובשנה הקרובה 

אני הולכת להתמקד בעבודה קהילתית ומדיניות.

שמעתי על תכנית "ממדים ללימודים" כשחיפשתי מלגות שיוכלו להתאים לי. התחלתי את התואר 
בידיעה שלא אוכל לשלם עליו מכספי הפרטי ובניתי על כך שאוכל לקבל מלגות בשל מצבי הכלכלי.

רוב המלגות הגדולות ניתנות בתמורה להתנדבות, אך הדבר אינו מתאפשר לי מכיוון שאני צריכה 
לשלב לימודים, עבודה וסטאז' ולכן מלגת “ממדים ללימודים” מצוינת ומיוחדת במינה.

את השנה הקרובה אני עתידה לשלם אך ורק בעזרת מלגת "ממדים ללימודים".

המלגה הזו משמשת לי כגלגל הצלה לכל דבר בדרך אל קבלת התואר ועל כך אני מודה מקרב לב 
לתורם היקר שלי.

תודה רבה, 
יאנה קוקולייב.

לפרטים ומידע נוסף:
www.ufis.org.il | u2u@ufis.org | 072-270-2085


