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 כללי הסיוע לעולים                         

 רקע .1

 

 פירוט הרקע  .1.1

 

נוהל זה דן בסיוע הניתן לעולה שעלה ב"עליית חרום" )עליה מאזורים  1.1.1

וקבוצות המוגדרים כאזורי מצוקה וקרבות(, למעט עולים מאתיופיה 

 עולים בעלי הסדרים מיוחדים.

 

הבעיה העיקרית של העולים הנמלטים מ"אזורי חרום" הינה, חוסר  1.1.2

 במוצרים ופריטים הדרושים למימוש צרכיהם הראשוניים.

 

פי נוהל זה  ניתן לעולה בנוסף לכל סיוע אחר לו הינו זכאי -הסיוע על 1.1.1

 ממשרד העלייה והקליטה .

 

 

 מטרת הנוהל .2

 

 פירוט מטרות הנוהל  .2.1

 

 להגדיר את הזכאים לקבלת הסיוע. 2.1.1

 

 להגדיר את הגורמים המוסמכים לאשר את מתן הסיוע. 2.1.2

 

 לפרט את היקף הסיוע. 2.1.1

 

 לפרט את המסמכים הדרושים לאישור הסיוע. 2.1.2

 

 לפרט את תהליך אישור ומתן הסיוע. 2.1.2
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 אחראים לביצוע הנוהל .3

 

 פירוט האחראים לביצוע הנוהל  .3.1

 

 הגדרת תחומי האחריות ארגוניגורם  סעיף

 א. אחראי להנחיה המקצועית של כל עובדי  מנהל  תחום תעוד וזכאות   1.1.1

 המשרד בנושאים הכלולים בנוהל זה.    

 ב. אחראי למעקב ולבקרה אחר ביצועו של 

 נוהל זה.    

 

 מושגים .4

 

 הגדרת מושגים  .4.1

 

 הגדרה מושג מס'

 א. אזור שהוכר על ידי ה"ועדה לקביעת אזור קרבות", כאזור בו  "אזור חרום" 2.1.1

 מתנהלים קרבות.    

 ידי ה"ועדה לקביעת אזור מצוקה" כאזור בו -ב. אזור שהוכר על

 חוקי ההגירה מגבילים הוצאת מטען  ורכוש, הכולל ביגוד     

 וחפצי בית בסיסיים.    

 ן מוגדרות.ג. ההכרה באזור כ"אזור חרום" הינה לתקופות זמ

"ועדה  2.1.2

לקביעת אזור 

קרבות" ו 

"אזור 

 מצוקה"

 א. ועדה המאשרת אזור בו מתנהלים קרבות כ"אזור חרום" 

 א'( 2.1.1)כמוגדר בסעיף     

 ב. הרכב הועדה

 נתיב  –נציג לשכת הקשר  .1

 נציג משרד העלייה והקליטה )יו"ר הוועדה(  .2

 נציג משרד החוץ  .1

 היהודיתנציג אגף העלייה בסוכנות  .2

"ועדה  2.1.1

לקביעת אזור 

 מצוקה"

 א. ועדה המאשרת אזור בו חוקי ההגירה מגבילים הוצאת מטען 

 ב'(. 2.1.1ורכוש כ"אזור חרום" )כמוגדר בסעיף     

 ב. הרכב הועדה

 נתיב  –נציג לשכת הקשר  .1
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 זכאות  .5

 הזכאותפירוט   5.1

 

 הגדרת הזכאים 5.1.1

 

פי נוהל זה "עולה" שעלה לישראל ב"עלית חרום" -זכאי לסיוע על

 (.2.1.2)כמוגדר בסעיף 

 

 תקופת הזכאות 5.1.2

 

בהוראת שעה   כאמורפי נוהל זה הינה -תקופת הזכאות לקבלת הסיוע על

 . 126מס' 

 גובה הסיוע ואופן קביעתו .6

 

 פירוט גובה הסיוע ואופן קביעתו  6.1

 

 שנועד מענק הוא הסיוע לעולים נמלטים מ"אזור חרום"  6.1.1

 ציוד בית.וביגוד לכל צרכי העולה הנמלט מאיזור חירום לרבות 

 

 נציג משרד העלייה והקליטה )יו"ר הוועדה(  .2

 נציג משרד החוץ  .1

 בסוכנות היהודיתנציג אגף העלייה  .2

"עלית  2.1.2

 חרום"

(, בתנאי 2.1.1עליה לישראל מ"אזור חרום" )כמוגדר בסעיף 

 שה"עולה" עומד באחד התנאים הבאים:

 א. ה"עולה" עלה ישירות לישראל ללא שהייה בארץ מעבר.

 חודשים מיום יציאתו מארץ  12-ב. ה"עולה" לא שהה יותר מ

) על פי כללי הסיוע בר מעבארץ מעבר  או אזור  ,המוצא    

ארץ מגורים אחרונה, בה שהה הזכאי לפני ,  2.1היסודיים סעיף 

 (.כניסתו לישראל לפחות שנה ברציפות

 חודשים מיום  1-ג. ה"עולה" לא שהה בישראל כתייר יותר מ

 כניסתו לישראל.   

 עולה/אזרח עולה/קטין חוזר  "עולה" 2.1.2
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 הסיוע ייקבע לפי הרכב המשפחה ומסלול הקליטה, כמפורט  6.1.2

 להלן:

 

 

 אישור ביצוע התשלום .7

 

 פרוט אישור וביצוע תשלום הסיוע  7.1

 

 קביעת "אזורי חרום" 7.1.1

 

 (, ייקבעו לתקופות 2.1"אזור החרום" )כמפורט בסעיף  1.1.1

לקביעת "אזור קרבות" או על זמן מוגדרות על ידי הועדה 

 ידי הועדה לקביעת "אזור מצוקה".

 

 מנכ"ל המשרד   ומנהל תחום תעוד וזכאות  יביאו לידיעת  1.1.2

המחוזות את האזורים שאושרו כ"אזורי חרום" ע"י אחת 

מהועדות  באמצעות הוראת שעה )כמפורט בסעיף 

1.1.1.) 

 

 הפעלת הסיוע לעולים שעלו מ"אזור חרום", תהיה רק  1.1.1

לאחר קבלת ההנחיות והאישור להכרה בהם כנמלטים 

 ממנהל תחום תעוד וזכאות. 

 

 

 

 

לוח מס'  –קובץ לוחות הסיוע  מסלול הקליטה סעיף

2 

"עולה" במסלול הקליטה  6.1.2.1

 הישירה

 "עולה" במסלול מרכז קליטה 

עפ"י לוח תשלומים מעודכן 

המתפרסם מעת לעת ע"י אגף 

 תקצוב ומדיניות 
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 הגשת הבקשה ובדיקת הזכאות  7.2

 

"העולה" הפונה ליועץ  הקליטה בסניף/בלשכה בבקשה לסיוע, יציג  1.2.1

 בפניו את תעודת העולה/תעודת זכאות .

 

אם המבקש עומד בדרישות הזכאות, כמפורט  יועץ  הקליטה יבדוק 1.2.2

 .1.2ונקבע שהוא עולה שעלה "עלית חרום" כמפורט בסעיף  2.1בסעיף 

 

אם המבקש נמצא זכאי, יבוצעו פעולות אישור וביצוע תשלום הסיוע,  1.2.1

 .1.6 – 1.2המפורטות בסעיפים מס' 

 

אם המבקש לא נמצא זכאי, יסביר יועץ  הקליטה למבקש את הסיבות  1.2.2

 כאותו.לאי ז

 

  



 סיוע לעולים הנמלטים מ"אזורי חרום" 9.161

     10.06.2018: בתוקף מיום 10מתוך  1

 

                                                         כללי הסיוע לעולים    -העלייה והקליטה משרד 

 

 

 ביצוע התשלום  7.3

 

 גזברות הלשכה/ המחוז תבצע את הפעולות הבאות:

 

 תבדוק את שלימות ונכונות הבקשה. 1.1.1

 פי גובה הסיוע שנקבע בלוח הסיוע.-תבצע את התשלום על 1.1.2

 

 

 

 

 

 

 


