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 כללי הסיוע לעולים                        

 
  

 
  
 

 343הוראת שעה מספר 
 הכשרה בסיסית בישומי מחשב לדורשי עבודה  

 

בהכשרה בסיסית סיוע  מפעילד(, המשר –)להלן והקליטה  העלייהמשרד 
 בישומי מחשב לדורשי עבודה.

חלק מהעולים והתושבים החוזרים מתקשים להשתלב בעבודה בארץ בשל 
 פערים בידיעת המחשב הבסיסית.

להגדיל את לתת לזכאים כלים מיחשוביים בסיסיים ובכך היא מטרת הסיוע 
קרב בעלי וותק במיוחד בסיוע זה נדרש  .סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה

בשל  , שאינם מצליחים להשתלב בשוק העבודהבישראל במקצועות הנדרשים
 בנוסף לכל סיוע בתעסוקה.והוא ניתן , הפער בתחום המיחשוב

 

 ותזכא .1
  

 מי שעונה על כל התנאים המפורטים להלן:

  
 .עולה מי שדינו כדין  1.1
 שנים בחו"ל. 5ששהה לפחות  תושב חוזר 1.2
 כמפורט להלן.זכאות תקופת הב הוא 1.3
 המבקש לא קיבל בעבר סיוע על פי הוראת שעה זו. 1.4
  בוגר אולפן א' או שולט בעברית ברמת -שולט בשפה  העברית 1.5

     .א' אולפן 

 . לנושאתקציב קיום ב מותנההאישור  1.6
 
 

 תקופת זכאות .2
 

 .או זכאות כעולה שנים מיום קבלת מעמד עולה 10 - עולים
מיום קבלת מעמד עולה  השנ 15 -  מנשה, עולי תימן ובני עולי אתיופיה

 או זכאות כעולה.
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מיום  שנתיים  - שנים בחו"ל  5ששהה לפחות  תושב חוזר  
 חוזר. קבלת מעמד תושב

 לתעסוקה. הזכאותתקופת רק אם נמצא ב - גורר זכאות
 

 הסיוע .3

 
מעלות  80%ועד ₪   3,750הוא עד לסך של גובה הסיוע לזכאי   3.1

 מביניהם )להלן: "גובה הסיוע"(.הקורס, לפי הנמוך 
מהקורסים המוצעים לכלל  קורס מתאים לרמתו רהעולה יבח 3.2

האוכלוסיה בשוק החופשי, ויגיש בקשה למשרד להשתתפות בעלות 
 .הקורס לפי האמור בהוראת שעה זו

 
 מסמכים הבאים:ה חייב לצרף לבקשתו את העולה
הצעת מחיר הכוללת שם הקורס, תאריך פתיחת וסיום  •

מספר שעות סה"כ  הקורס, עלות הקורס ללא ציוד נלווה,
מספר שעות לימוד בשבוע בתוספת ציון ימי  בפירוט בקורס

 הלימוד.
 תוכנית לימודים מפורטת. •

 במידת הצורך, יתבקש העולה לצרף את  •
 .וכדומהח"פ, אישורי עוסק מורשה  ,מכללההמסמכי 

 

זכה , מלפחות שעות שבועיות 24  שהלימודים בו מתקיימיםורס ק   3.3
 נהלים הרלוונטיים.ל בהתאם קיום ונסיעות דמי גם באת הזכאי 

 
זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה בשנה הראשונה לעלייה ומתייצבים ה 3.4

 עפ"י הוראת שעה זו. זהסיוע  גםזכאים לקבל , 6.113פי נוהל  על
 

   תהליך הביצוע    .4

   
  הצעת המחיר ע"י  יועץ קליטה/תעסוקה )גובה סבירות בדיקת  4.1

 ההכשרה המוצעת, אמינות המוסד וכו'(.  המחיר, איכות
 

הכשרה  מוסדות רשימת תעמוד  תעסוקה/לרשות כל יועץ  קליטה 4.2
 מורשים אשר תתעדכן מעת לעת.

 
/סגן מנהל מרחב או  תעסוקה יועץהמבוקש על ידי   הסיוע אישור 4.3

קליטה/ והמלצתו של  יועץ  זכאי, על בסיס בקשת המנהל מרחב
תוקפו של  .על ידי הגזבר בלשכה יועבר למגיש הבקשהכן ו תעסוקה

חודשים בלבד שבמהלכם יוכל הזכאי להתחיל את  3-אישור זה יהיה ל
לימודיו.  תם תוקפו של האישור ומסיבות שונות הזכאי לא התחיל 
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זכאותו  לימודיו, עליו לפנות למשרד לבקש אישור חדש ותבדק
 בטרם הוצאתו.לאישור החדש 

 
הזכאי שמורה הזכות שלא לאשר את בקשת לאגף תעסוקה ולגזברות  4.4

 .הספציפי, כאשר זו אינה עונה על יעוד  הסיוע ותנאיולשובר 
 

 ביצוע תשלום .5
 

      לקורס בפועלמעלות ההוצאה  80%גובה הסיוע לזכאי לא יעלה על 
 ₪. 3,750ובכל מקרה לא יעלה על 

 תהיה השתתפות עצמית של הזכאי. הקורס לפחות, מעלות  20%
  

 :חלקים 2-יבוצע ב מהמשרד לזכאי התשלום .6

 
עם תחילת הקורס ולאחר הצגת קבלה בגין תשלום  – תשלום ראשון

 )דמי השתתפות עצמית(. 20%-ההכשרה או חלק ממנו שלא יפחת מ
 45%מגובה התשלום המופיע בקבלה או  80%התשלום הראשון הינו עד 

 הנמוך מבניהם. , לפימגובה הסיוע
המעידים ולאחר הגשת  דוחות נוכחות בסיום הקורס ישולם  - תשלום שני

ששילם על תשלום ממוסד הלימודים , וקבלה  קורסב השתתפות הזכאיעל 
התשלום השני הינו  .לפחות מעלות הקורס 80% -לו הזכאי בסכום השווה ל

גובה עד או  במצטברות בקבל ים המופיע מים מגובה התשלו 80%עד 
 הנמוך מבין שניהם ובניכוי התשלומים ששולמו , לפישאושר לזכאי הסיוע

 בפועל. על ידי המשרד
 

יועץ  לאחר אישורלתשלום, יועברו לגזברות הלשכה  הקבלות 6.1
או סגן מנהל מרחב/מנהל מרחב או מנהל תחום  קליטה/תעסוקה

והתחייבות חתומה על ידי הזכאי על התמדה בלימודים  תעסוקה 
 .המוסד המכשיר(התמדה כהגדרתה על ידי )

  
  לחשבונו  ובגזברות הלשכה ויועבר וויבוצע וייבדק התשלוםהתקציב ו   6.2

 האישי של העולה/תושב חוזר.

 
  .כל האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיום תקציב .7
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  30120201: תקנה תקציבית  .10


