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 כללי הסיוע לעולים                     

 
 "ח סיון, תשע"טכ

 8018יולי,  1
  
 

                 
 אל  : תפוצת נהלים  

 מאת: יו"ר ועדת נהלים               
 

 852הוראת שעה מספר 
וזרים בתחומי שוברים )וואצ'רים( לעולים/תושבים ח פרויקטהפעלת הנדון: 

 התעסוקה , היזמות והמק"ב

 

 רקע .1

 
בתחומי התעסוקה, סיוע  מפעילהמשרד(,   –) להלן  משרד העלייה והקליטה 

 ., המהווים השתתפות בעלות קורס מקצועיבאמצעות שובריםהיזמות והמק"ב 
 

 ,  במסגרת הזכאיאת טווח  הבחירה החופשית של  הרחיבמטרת הסיוע היא ל
 שוק העבודה. שילובו המקצועי ב

 

 ותזכא .8
  

 מי שעונה על כל התנאים המפורטים להלן:
  

קבלת  שגילו ביום, בן עולה , תושב חוזר וכןחוזרטין ק, עולה אזרח, עולה     8.1
שנה וגילו בעת הגשת הבקשה לסיוע על פי  15 -ממעמד למעלה 
 שנה.  12הוראה זו מעל 

 
למען הסר ספק,  .המבקש לא קיבל בעבר סיוע על פי הוראת שעה זו     8.8

מי שקיבל סיוע על פי הוראת שעה זו והחזיר אותו, יחשב לכל דבר ועניין 
 כמי שלא קיבל בעבר סיוע על פי הוראת שעה זו. 
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לגברים  66עד גיל בעת  הגשת הבקשה לסיוע על פי הוראה זו, הזכאי      8.2
 גיל פרישת חובה.      -ונשים  

    
  א'  לפן א' או שולט בעברית ברמת אולפןר אובוג -שולט בשפה  העברית     8.2

למעט עולים בעלי קשיי  ()גם אם נמצא בתקופת  תשלומי סל קליטה
ניתן יהיה לאשר להם   כך מגורם מוסמך,-בידיהם אישור על למידה שיש

אישור סיום אולפן או ידיעת השפה  בשפתם, ללא ללימודים ואוצ'ר
זכות לאשר סיוע לפי ה למנהלי תחום תעסוקה מחוזיים שמורה .העברית

סעיף זה,  ת העברית לפיהוראת שעה זאת גם למי שאינו עומד בדריש
.מטעמים מיוחדים שירשמו על ידם   

   

 מי שעונה על אחד מאלה:  8.5
 בלתי מועסק ביום הגשת הבקשה. 8.5.1
מועסק בעיסוק בעל דרישות נמוכות משמעותית מהשכלתו  8.5.8

ים כגון: או ניסיונו המקצועי המוכח )פועלים בלתי מיומנ
 פועלי ניקיון, מאבטח, טלפן וכיוצא בזה(.

שוק במחו"ל, שאינם נדרשים  יםאו עיסוק ותמקצוע יבעל 8.5.2
 העבודה בישראל.

 עסוקה.  תהמופנים להכשרה מקצועית על ידי מרכזי  8.5.2
 ביקש ללמוד מקצוע נדרש בארץ לצורך שדרוג. 8.5.5
 ביקש ללמוד בקורס הכנה למבחני מיון במקום עבודה עתידי 8.5.2

  
של  םהוואוצ'רי בתקציב פנוי מתוך מכסת    יתמותנאישור צאת וה   8.2

 לתקציב המוקצה ע"י האגף . ובכפוף  המרחב
  
 

 : תקופת זכאות .2
 

 .או זכאות כעולה שנים מיום קבלת מעמד עולה 10עד  - עולים
 

 מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה. השנ 15עד  -  עולי אתיופיה
 

 .חוזר יום קבלת מעמד תושבשנתיים מעד   - תושב חוזר
 

 לתעסוקה. שנות הזכאות 10רק אם נמצא במסגרת  - גורר זכאות
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 הסיוע .2

מעלות  20%או עד  ₪ 7,000הוא עד לסך של גובה הסיוע לזכאי   2.1
  , לפי הנמוך מבניהם )להלן: "גובה הסיוע"(.קורסים פראו מס הקורס

               
 

 
 קורסים לגמול השתלמות. הסיוע לפי הוראה זו, אינו חל על 2.8

 
 תושב חוזר, אינו זכאי לסיוע במסגרת הוראה זו, עבור קורסים      2.2

 למקצועות רישוי,  במקצוע שבו עסק בחו"ל.         
 

זכה את הזכאי לדמי קיום , מלפחות שעות שבועיות 81 הנמשך קורס     2.2
 נהלים הרלוונטיים.ל בהתאם ונסיעות 

 
  נסה בשנה הראשונה לעלייה ומתייצבים על זכאים לסיוע בהבטחת הכה    2.5

סיוע בוואוצ'ר עפ"י  גםבאותה התקופה זכאים לקבל , 6.119פי נוהל      
 עה זו.שהוראת 

 
 

 יעוד הסיוע    .5

 
 :בתחום תעסוקה  5.1

 
דרישה לגביו יש הם בעלי מקצוע ש שהמסיימים הכשרות    5.1.1

 התעסוקה במשרד. אגף בשוק העבודה ועל פי אישור
 

הכשרות שאינן זמינות במסגרת הפעילות הרגילה של אגף  5.1.8
 תעסוקה או משרדי  ממשלה אחרים.

 
לצורך הכשרה להשלמת תהליך רישוי, הסיוע יינתן לעולים  5.1.2

במקצועות בהם אין פתרון במסגרת הפעילות הרגילה של אגף 
  התעסוקה או במשרדי ממשלה אחרים.

 .זריםתושבים חונתן ליילא  ,זהכאמור בסעיף סיוע 
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 בתחום היזמות  5.8
 

יינתנו הכשרות קבוצתיות , או אישיות , אשר אינן  ניתנות ו/או זמינות 
 במסגרת התוכנית השוטפת של המשרד.  

 מעלו"תלא יינתן שובר לזכאי בהתייחס לקורסים הקיימים במערכת 
 במימון המשרד. 

 
 
 בתחום קליטה במדע 5.2

 
המרכז לקליטה במדע חומה יאושר על ידי יינתן סיוע להכשרה אשר ת         

 .(המק"ב)
 
 

 התחומים כללגבי  –תהליך הביצוע   .2

              
  בניית תכנית תעסוקתית אישית לזכאי בחתימת  יועץ קליטה, יועץ   2.1

 תעסוקה והזכאי.       
 

    אם התוכנית התעסוקתית של הזכאי, כוללת הכשרה אשר אינה   2.8
של  במסגרות ממשלתיות אחרות ולא בפעילות שוטפת זמינה  

הכשרה  הפרטי הרלבנטי, יומלץ לזכאי לאתר בעצמו בשוק  האגף 
 המבוקשת על ידו.

 
לרבות סבירות ע"י  יועץ קליטה/תעסוקה ) לימודיםההצעת  סבירות בדיקת  2.2

 ההכשרה המוצעת, אמינות המוסד וכו'(.   המחיר, איכות גובה
  טה  תעמוד רשימת מקצועות נדרשים  ומוסדות לרשות כל יועץ  קלי

 אשר תתעדכן מעת לעת.שלימודים בהם אושרו בעבר, הכשרה          
 

/ סגן מנהל מרחב או  תעסוקה יועץהשובר  המבוקש על ידי  אישור 2.2
קליטה / של  יועץ  והמלצתו   , על בסיס בקשת הזכאימנהל מרחב

יועבר  ,פיקוח תקציבי ועל ידי הגזבר בלשכה ולאחר שבוצע תעסוקה
 .למגיש הבקשה 

 
   שמורה הזכות שלא לאשר את בקשת ולגזברות   תעסוקה לאגף      2.5

 הספציפי, כאשר זו אינה עונה על יעוד  הסיוע ותנאיוהזכאי לשובר     
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 ביצוע תשלום .7
 

ובכל   בפועלהקורס  מעלות  %20גובה הסיוע לזכאי לא יעלה על  7.1
 פי הנמוך מביניהם.ל ₪ 7000מקרה לא יעלה על 

 
 מהעלות תהיה השתתפות עצמית של הזכאי.  80%

לקורס בפועל תוכח ע"י קבלות מקוריות שיוכיחו   התשלום עלות     
תשלום, או אישור על תשלום בכרטיס אשראי, או אישור על קבלת 

 המחאת גם אם חלק מהתשלומים / המחאות הם עתידיות. 

  
  

 :םחלקי 2-התשלום יבוצע ב   7.8
 

עם תחילת הקורס ולאחר הצגת קבלה בגין תשלום  – תשלום ראשון
)דמי  80%-ההכשרה או חלק ממנו שלא יפחת מששילם העולה בגין 
 השתתפות עצמית(.

מגובה התשלום  20%הינו עד שיעביר המשרד לזכאי, התשלום הראשון 
 מגובה הסיוע הנמוך מבניהם. 60%המופיע בקבלה או 

 
הכשרה ולאחר הגשת  דוחות התקופת  מלאחר מחצית ם ישול - תשלום שני

  המעידים על התקדמות בקורס.נוכחות 
שביצע  מעלות הקורס 20%של לפחות   על תשלום ממוסד הלימודים וקבלה 
 .העולה

מגובה התשלום המופיע  20%הינו עד שיעביר המשרד לזכאי, התשלום השני 
 ם.מגובה הסיוע, הנמוך מבניה 80%או בקבלה 

 
יועבר לאחר שיעביר המשרד לזכאי, התשלום השלישי  – תשלום שלישי
תעודת סיום או אישור לסיום הקורס,  רק אם הוצגה לו סיום הקורס, 

מגובה התשלום  20%מגובה הסיוע.    10%התשלום השלישי הינו עד 
 .מבניהםמגובה הסיוע, הנמוך  10%המופיע בקבלה או 

שלים את גובה התשלום ע"ח תשלום קודם יובהר, כי בכל שלב ניתן יהיה לה
כי הזכאי שילם למוסד שלא שולם ובלבד שיוצגו קבלות חדשות שמעידות 

 לא היו לפני כן. הלימודים וקבלות אלה 
 

 יועץ תעסוקה , או סגן  התשלומים יועברו לגזברות הלשכה לאחר אישור    7.2
ומה על מנהל מרחב/מנהל מרחב או מנהל תחום המק"ב והתחייבות חת

 . לימודים  מוסד ה בהתאם לדרישת  ידי הזכאי על התמדה בלימודים 
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   ויועבר  לחשבונו  מרחב ייבדק ויבוצע בגזברות ה התשלוםהתקציב ו   7.2
 האישי של העולה/תושב חוזר.        

 

 

 
 . כל האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיום תקציב .2
 

  1.8.12..1.          תחולה:     .9
     

 21.18.8.19  תפוגה:  ..1

 
 2.18.8.1תקנה תקציבית:  .11

 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                 
 

 חביב קצב 
 המנהל הכללי                                                                                                
  

 העתקים:
 
  שר העלייה והקליטה  –מר יואב גלנט 
   היועצת המשפטית  , רבל –ת מיכל שטריעו"ד 
  'חשבת המשרד , חני גדגב 
 מר איציק אוחנה, סמנכ"ל, חטיבת פרט 
 מדיניות ותקצובלתכנון אגף בכיר  סמנכ"ל ,    ,מר אופיר להב 
  מנהלת אגף א' לקליטה בתעסוקה  –גב' קלאודיה כץ 
 מרכזת תעסוקה ארצית - גב' דליה אליהו 
 חברי הנהלה 
 דוברות 
 /חבים מרמנהלי מחוזות 
  גזברים מחוזיים 
 חברי ועדת נהלים 


