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 שבוחרים השימוש זה • ביד מזומן וקבלת שנים חמש של המתנה או גבוהים, לימודים
לאזרחות בצאתם להם המוענקים הפיקדון כספי עם המשוחררים החיילים מרבית לעשות

ש קוריו אלבז־אלו

 ובשיוב ׳שניב במשך הגשמה אה נותגיב הב ^
W השחרור, למענק בנים,? מקבלים, שירותם 

 שקלים. אלף 26 עד 13 של בגובה כבסי פיקדון
המי להופש הקליניקה לבקשת שנחשפו גתוניב

 המשו־ ההיליב העדיפו שימוש איזה הושפיב דע
הפיקדון. בבבפי לעשות חרדים

ואוד השירות לסוג בהתאם נקבע הפיקדון סבום
 קלה דחיפה המשוחרר לחיל לתת נועד והוא ם,

 בישראל. נסבל הבלתי המדדה יוקר עם בהתמודדות
 לימודים, מסרות: למספר שימוש בכסף לעשות ניתן

הכ ,נהיגה רישיון עסק, פתיחת התוגה, על הוצאות
 באחר שבוחרים אלה דירת ורכישת מקצועית שרה

 יש לחיילים הכסף. את מיד מקבלים הללו המסלולים
את לקבל ואו שנים חמש להמתין נוספת• אפשרות

שירם. מה הכסף עם לעשות במזומן הסםם
 שהשתחררו החילים בכסף שעשו השימוש ווה

 בלימודים השקיעו ־ 69,084 - הרבה הכי .2018ב־
 לקבל שנים המש לחכות העדיפו 35,142 גבוהים.

 לחתו- בהוצאות להשקיע בחת 6,687 מזומן. כסף
 להוציא העדיפו 2,266 עסק, בפתיחת 4,558 נתס,

 בהכשרה בחת 2,252 הפיקתן. בכספי נהיגה תשיון
 רכישת לכובת הסכום בהוספת 1,090ו* מקצועית,

תרה.
 שימוש שעשו הזדלים מספר הגיע 2013ב־

 .78,950 לשיא: אקדמיים לימודים לטובת בפיקתן
 לטובת בכסף להשתמש חילים 4,620 בחרו זו בשנה

.2018ב־ מאשר שניים מפי יותר מקצועית, הכשרה
ת ברכישת ההשקעה במסלול הבוחרים מספר

 זאת בשנה. בלבד 1,000כ* השנים: בל נמוך תה רה
מדובר הגבוהים הנדל״ן מהית שנוכח משום כנראה

 למזומן שנים חמש הממתינים מסלל בים. בטיפה
חיילים. 42,141 של שיא 2017ב* רשם

 חיילים של הפיקדון מעוות: מצב היה 2017 עד
לא שנים שבע בכסף השתמשו לא כלשהי שמסיבה

 משרת למספר ששייכת לקרן הועבר שחרורם חר
 שתצים באנשים לתמוך תיתה מטרתה ממשלה.

 לא 2015ב* כספי״. לסיוע וזקוקים באקדמיה ללמוד
 זאת ובעקבות חיילים, 6,000כ* הפיקדון את משכו

שקל. מיליון 13כ־ של מסכום המדינה נהגתה
 המידע: לחופש הקליניקה מנחה סדן, אור עו״ד

לפי האפשתת למתן ערובה תא תומה ״שקיפות
 הפיקדונות גובה שגילוי נדמה יעיל. ציבור* קוח

 הצורך את שעורר הוא קודמות בשנים שנמחקו
א זו. מדיניות לשגות  מוקדם שקוף היה המידע אי

 היו יכולים נוספים משוחררים שחיילים ייתכן יותר,
תום״. עד כספם את לנצל
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