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13981 תיקנו־

 המידע לחופש התנועה שנייד נחמיה ,גב
רב, שלום

1998תשג״ה- המידע, חופש חולו לפי לבסשתד מענה :הנדון
כין מו ם בקשתך :סי 7.1.20 מיו

 הנוגע מידע לקבלת החוק(, :)להלן 1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק בהתאם הוגשה אשר לפנייתך, במענה
;המבוקש המידע פירוט להלן ,2013-2018 השנים בין שחרור למענקי

 למענקי ולא האישי לפיקדון מכוונת מידע לקבלת בקשתך כי עולה משאלותייך כי יצוין הדברים ברקע .1
האישי. לפיקדון המיוחסים הנתונים מועברים ולפיכך שחרור

;להלן כמפורט 2013-2018 לשנים המבוקשים הנתונים את המשקפת טבלה מצ״ב .2

 בחמש בחוק, נקבעו אשר המטרות משש אחת לכל פיקדון מימשו אשר המשוחררים החיילים מספר א.
השירות. מסיום הראשונות השנים

 תום ועד לשחרור החמישית השנה בתום במזומן פיקדון מימשו אשר המשוחררים החיילים מספר ב.
השביעית. השנה

 בכל שנמחק הכולל והסכום השביעית השנה בתום נמחק פיקדונם אשר המשוחררים החיילים מספר ג.
שנה.

 פיקדונות סכום
שנמחקו

 שנמחקו פיקדונות
 בתקופת נוצל )לא

הזכאות(
תשלום
במזומן

רכישת
חרה עסק נישואק נהיגה לימודי

הכשרה
מקצועית לימודים

₪ 6,085,809 2452 32490 991 3013 10206 0 4620 78950 2013

₪ 1,504,508 613 29932 910 2837 9083 0 3457 77811 2014

₪ 13,577,045 6189 30508 1039 2778 8647 282 2819 78020 2015

₪ 7,363,808 3300 35182 1001 3636 7709 1377 2515 72377 2016

₪ 4,169,870 1710 42141 1165 4062 7111 1974 2427 70144 2017

₪ 0 0 35142 1090 4558 6687 2266 2252 69084 2018
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 שנותרו. הכספים מימוש אופן את מגדיר משוחררים חיילים לקליטת החוק לבקשה־ 6 בסע׳ שאלתך לענין .3
 העוסקת נוסף לסיוע לקרן מועברת השירות, מסיום שנים 7 בתום שנותרה פיקדון יתרת החוק, פי על

 בהכשרה וכן כלכליים־חברתיים קריטריונים פי על לזכאים אקדמיות הקדם במכינות ללימודים בסיוע
מקצועית.

 משוחררים חיילים קליטת חוק 2017 ביולי תוקן מנוצלות, הבלתי היתרות את הניתן ככל לצמצם במטרה .4
 של הבנק לחשבון ישירות הפיקדון את תעביר הקרן השירות, מסיום שנים 5 בתום כי שנקבע כזה באופן
 שנמחקו פיקדונות בעמודות 0 הספרה מצוינת 2018 שבשנת לכך הסיבה למעשה זו המשוחרר. החייל
הפיקדונות. וסכום

 מימשו לא אשר החיילים ומספר שנה בכל לפיקדון הזכאים החיילים למספר בנוגע לשאלותייך באשר .5
לאתרו. פועלים ואנו מאמץ מצריך המידע איתור כי יצוין זכאותם,
הזכאות. במודעות התומך פרסום לצורך המיועד הכספי לסך באשר בהקדם אעדכנך כמו-כן,

רב, בכבוד
אואקי כוכי

 הציבור פניות תחום ר׳
המידע חופש וחוק
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