
אגף משפחות, הנצחה ומורשת 
במשרד הביטחון

מעניק סל זכויות והטבות
המיועד ליתומים

דף מידע
ליתומים

טיפול נפשי

אגף משפחות הנצחה ומורשת מעניק אפשרות לסיוע נפשי ליתומים ללא מגבלת גיל.

עפ"י  וזאת  בנפש  לטפל  המורשים  מקצוע  אנשי  ע"י  מוענק  זוגי(  או  )פרטני  נפשי  טיפול 
הקריטריונים הנהוגים במשרד הביטחון.

ניתן למשך שנה אחת בכל פעם ועד שלוש שנים. הארכת הטיפול מעבר  האישור לטיפול 
לתקופה זו מחייבת אישור מיוחד.

מימון הטיפול יעשה באחת משתי דרכים:

החזר כספי עד לגובה תעריף משרד הביטחון בהתאם לרמה שנקבעה למטפל ובכפוף . 1
להצגת קבלות מקור על שם מקבל הטיפול.

תשלום למטפל אשר חותם על הסכם עם משרד הביטחון ומוכר כספק מורשה. התשלום . 2
יועבר ישירות למטפל ע"י משהב"ט.

בהיותן  ונפש  גוף  התייחסות  המשלבים  התערבות  בסוגי  סיוע  רגשית-  לרווחה  התערבות 
התערבויות המסייעות לרווחתן הרגשית של בני המשפחות השכולות.

הידרותרפיה, טיפול באמצעות בע"ח,   סוגי התערבויות המוכרות לצורך השתתפות במימון: 
רכיבה טיפולית, טיפול באמצעות גינון. הסיוע ניתן ליתום עד הגיעו לגיל 30.

האחריות על בחירת סוג ההתערבות הרגשית ועל בחירת איש המקצוע העוסק בה, בהתאם 
בכתב בהגשת קבלת  כנגד בקשה  ישולם  כספי  היתום. החזר  והחלטתו של  דעתו  לשיקול 

מקור בלבד.

לא ניתן להסתייע בטיפול נפשי במקביל להתערבות לרווחה רגשית או בשני סוגים שונים 
של התערבות רגשית במקביל.

קבוצות תמיכה- קבוצת תמיכה היא אחת ממסגרות הסיוע היעילות להתמודדות עם אובדן 
ושכול. קבוצת התמיכה מונחת ע"י מנחים בעלי מקצוע טיפולי והכשרה מתאימה. באם הנך 

מעוניין לקחת חלק בקבוצת תמיכה ליתומים אנא פנה לעו"ס במחוז המטפל.

הסוציאלי  לעובד  יפנה  בעבודה,  להשמה  והכוונה  בייעוץ  להסתייע  הזקוק  יתום  תעסוקה- 
במחוז המטפל.

איך ליצור איתנו קשר?
מרכז השירות הטלפוני של אגף משפחות, הנצחה ומורשת שמספרו: 03-7776700

המרכז פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00,
דרכו ניתן לקבל מידע ולהעביר פניות לעובדות הסוציאליות במחוזות.

www.mhn.mod.gov.il :אתר אגף משפחות, הנצחה ומורשת בכתובת
באתר ניתן לקבל מידע נוסף בתחומים שונים להם זכאים יתומי מערכות ישראל.

כחלק משיפור השירות הניתן באגף, ריכזנו בדף מידע זה את ההטבות על 

מנת שתוכל לממשן באופן מיטבי.

לצורך מימוש ההטבה, יש לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת במחוז המטפל.

אגף משפחות,
הנצחה ומורשת



קבלת אבחון מקצועי /תעסוקתי

יתום הזקוק לאבחון מקצועי, יכול לקבל סיוע עד לסכום המקובל מאגף משפחות הנצחה 
קבלה  הגשת  כנגד  תעסוקתי,  פסיכולוג  אצל  או  מורשה  במכון  שנערך  בתנאי  ומורשת, 

מקורית. הסיוע הינו חד פעמי.

אבחון לקויות למידה

יתום מעל גיל 21, הלומד/ מתעתד ללמוד וזקוק לאבחון לקות למידה עפ"י המלצה בכתב 
של גורם מקצועי ו/או עובד סוציאלי, יכול לקבל מאגף משפחות הנצחה ומורשת מימון חד 
פעמי לאבחון אחד בלבד עד לגובה הסכום המקובל, )ניתן לאשר רק במידה ולא מימש עד 

ארבעה אבחונים טרם הגיעו לגיל 21(.

אנשי  המכונים/  מהם  האבחון,  עריכת  בטרם  במחוז  סוציאלי/ת  עובד/ת  אצל  לברר  יש 
המקצוע המורשים לצורך החזר ע"י האגף.

לימודים במכינות קדם אקדמיות

למימון  סיוע  לקבל  יוכל  המל"ג  ע"י  המוכרת  אקדמית  קדם  במכינה  ללמוד  הבוחר  יתום, 
הלימודים באגף משפחות, הנצחה ומורשת כנגד הצגת קבלה מקורית.

זכאות לקבלת 'דמי קיום' ללומדים מינימום 18 שעות שבועיות, בלימודי בוקר.

בטרם הפנייה לאגף, מומלץ לברר זכאות למימון המכינה באמצעות היחידה להכוונת חיילים 
משוחררים )03-7776770(.

השלמת בגרויות

יתום הזקוק להשלמת בגרויות יוכל לקבל סיוע למימון קורסי ההשלמה עד לגובה הסכום 
המקובל.  

היחידה  באמצעות  בגרויות  השלמת  למימון  זכאות  לברר  מומלץ  לאגף,  הפנייה  בטרם 
להכוונת חיילים משוחררים.

לימודים לבחינה הפסיכומטרית / מבחן אמי"ר

יתום יוכל לקבל סיוע למימון קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית באמצעות קרנות ועזבונות, 
עד לסכום המקובל כנגד הגשת קבלה מקורית לאגף משפחות הנצחה ומורשת. ההטבה 

הינה חד פעמית. יש לצרף לבקשה אישורים על השתתפות במימון מכל מקור אחר.

לקבלת  כחלופה  האגף,  באמצעות  ועזבונות  מקרנות  סיוע  לקבל  ניתן  אמי"ר-  מבחן 
השתתפות בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית.

הסיוע מותנה בקיומם של כספי קרנות ועזבונות המיועדים למטרה זו.

השכלה אקדמית- סיוע בלימודי תואר ראשון / לימודי תעודה

יתום זכאי לקבלת מימון ללימודים אקדמיים עד להשגת תואר או תעודת מקצוע במוסד 
מוכר )ע"י המל"ג או גוף ממשלתי מוסמך או מסגרת לימודים העומדת בקריטריונים שנקבעו 
תכנית  אושרה  בו  במוסד  התואר  לסיום  הנדרשות  השנים  למספר  בהתאם  האגף(,  ע"י 
הלימודים. הסיוע יוענק בהתאם לגובה שכ"ל שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה או סכום 

ההחזר שנקבע ללומדים במכללה.

זכאות לקבלת 'דמי קיום' בתקופת הלימודים לתואר ראשון בלבד ובתנאי שמסגרת הלימודים 
הינה לפחות 18 שעות שבועיות פרונטאליות בלימודי בוקר.

שכ"ל  במימון  סיוע  לקבל  יוכל   ,30 לגיל  הגיעו  ולפני   21 גיל  מעל  בהיותו  שהתייתם  מי 
אוניברסיטאי ללימודי התואר הראשון או ללימודי תעודת מקצוע במוסד מוכר )ע"י המל"ג או 
גוף ממשלתי מוסמך( בלבד )ללא דמי קיום(, עד 3 שנים, באמצעות קרנות ועזבונות. )מותנה 

בקיומם של כספי קרנות ועזבונות המיועדים למטרה זו(.

בנוסף, מי שמקבל סיוע באמצעות קרנות ועזבונות ולומד בשנת הלימודים הראשונה יהיה 
זכאי למענק לימודים חד פעמי מכספי קרנות ועזבונות וזאת בתנאי שטרם מלאו לו 30 שנה.

מלגות לימודים נוספות

ללימודים  מלגה  ועזבונות"  "קרנות  באמצעות  מעניק  ומורשת  הנצחה  משפחות,  אגף 
אקדמאיים או לימודים על תיכוניים נוספים ובלבד שמדובר בסוג לימודים אחר ממה שכבר 
מקצוע  תעודת  ללימודי  או  שני  לתואר  ללמוד  יוכל  ראשון  תואר  קיבל  אם  )למשל,  קיבל 
במוסד מוכר(. הסיוע יהיה עד לגובה שכ"ל אוניברסיטאי לתואר שני למשך שנתיים ובהתאם 
לתקופת הלימודים. סיוע זה מותנה בקבלת כספי תרומות, לכן טרם תחילת הלימודים יש 

לוודא הזכאות להטבה וקיום התקציב לסיוע בקרן העזבונות, ובהתאם לתקופת הלימודים.

הסיוע ללימודים מקרנות ועזבונות יינתן עד לגיל 40.

לימודים בתוכנית לימודים שאינה מוכרת על ידי המל"ג או משרד ממשלתי

יתום כהגדרתו בחוק, אשר מעוניין ללמוד לימודי תעודה אשר אינם מוכרים על ידי המל"ג 
או משרד ממשלתי )למשל: קוצ'ינג/מוסיקה וכ"ו( זכאי לסיוע במימון הלימודים. הסיוע יוענק 
תוכנית  זמן שאושרה  ולפרק  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע"י  שנקבע  שכ"ל  לגובה  בהתאם 

הלימודים. 

הסיוע ניתן באמצעות קרנות ועזבונות, ועל כן מותנה בקיומם של כספים המיועדים למטרה 
זו, לכן טרם תחילת הלימודים יש לוודא הזכאות להטבה וקיום התקציב לסיוע בקרן.

לתשומת ליבכם, היות והנכם זכאים לסיוע במימון הלימודים מטעם אגף משפחות, הנצחה 
ומורשת מומלץ לא לעשות שימוש בכספי הפיקדון.

נא לפנות לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת במחוז
בטרם מימוש הזכאויות המפורטות 


