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כללי הסיוע לעולים

ט' אלול ,תשפ"ב
 5ספטמבר2022 ,

אל  :תפוצת נהלים
שלום רב,

הוראת שעה מספר 266
הנדון :זכאות – ילדים עולים יתומים
 .1כללי
לאור ריבוי המקרים של ילדים יתומים המגיעים לישראל ,הוחלט להסדיר את
הטיפול בקבוצה ייחודית זו ,במסגרת הוראת שעה מיוחדת.
משרד העלייה והקליטה (להלן-המשרד) יסייע לילד/ה יתום/מה שנכנס/ה
לישראל כשגילו/ה בין  10ל( .18 -להלן-ילד יתום).
"יתום" לעניין זה – מי ששני הוריו אינם בחיים ,בעת כניסתו לישראל.
הסיוע יינתן לילד יתום המגיע לישראל במעמד עולה לפי חוק השבות התש"י –
 1950או תושב ארעי/קבע לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952 -שעל פי
החלטות ממשלה דינו כדין עולה  ,או מי שנולד בחו"ל ומקבל אזרחות ישראלית
מכוח לידה אשר על פי הגדרת משרד העלייה והקליטה דינו כדין עולה המצורף
לאפוט רופוס ,בין שהאפוטרופוס (שהוא בד"כ קרוב משפחה של הקטין) ,הוא
עולה ובין שהוא ישראלי .
סייג -:הוראת שעה זו אינה חלה על ילד נלווה שהגיע מכוח היותו "דור
רביעי".
 .2זכאות
ילד יתום על פי המפורט בסעיף  1הנ"ל ,שחי בישראל מיום כניסתו לארץ ועד
הגיעו לגיל  ,18ייחשב לעניין הסיוע הניתן על-ידי המשרד כמי שהגיע לישראל
לראשונה ביום הגיעו לגיל ( ,18להלן – יום תחילת הזכאות) ויהא זכאי לתעודת
עולה/זכאות המונפקת על-ידי המשרד.
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תקופת הזכאות תחל ביום תחילת הזכאות והסיוע יהיה בהתאם לנהלים שיהיו
בתוקף ביום תחילת הזכאות.
ילד יתום כאמור ,יהיה זכאי לזכויות עולים מלאות (במובחן מן הסיוע הניתן לבן
עולים) ,למעט סיוע שניתן לו בין במסגרת המשפחתית ובין בדרך אחרת (כגון
סל קליטה ודמי קיום).
לעניין סיוע בדיור– בפני ילד יתום עומדות שתי אפשרויות – לשמור את זכויותיו
כעולה ולממשן החל מיום תחילת הזכאות כפי שיהיו ביום זה ,או להצטרף קודם
לכן (באישור בהמ"ש) ,לזכאות המשפחתית של האפוטרופוס ,כאשר מדובר
באפוטרופוס הזכאי לזכויות עולים.
 .3תחולה
הוראה זו תחול על מי שהגיע לגיל  18לאחר יום תחולת ההוראה ,קרי לאחר ה-
. 1.8.2006

כל האמור בהוראת שעה זו ייטמע בנוהל כללי הסיוע היסודיים במהלך שנת  , 2022עם
הפרסום בנוהל  ,הור"ש זו מתבטלת
בברכה,
דוד דרסלי אבטה
המשנה למנכ"לית
ויו"ר וועדת נהלים
העתקים:
❖ גב' פנינה תמנו שטה – שרת העלייה והקליטה
❖ גב' דגנית סנקר ,המנהלת הכללית
❖ גב' אתי שגיא – סמנכ"לית בכירה ,הון אנושי ומינהל
❖ עו"ד מיכל שטרית רבל ,היועצת המשפטית
❖ גב' לימור טל -חשבת המשרד
❖ מר אריק אוזן  ,מנהל תחום בכיר – אגף בכיר לתכנון מדיניות ותקצוב
❖ גב' אלה סבן ,סמנכ"לית אגף בכיר לעידוד עלייה ותושבים חוזרים
(בפועל)
❖ גב' דוריס קריאף– ,מנהלת תחום תעוד וזכאות
❖ דוברות המשרד
❖ מנהלי מחוזות  /לשכות
❖ חברי הנהלה
❖ חברי ועדת נהלים
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