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 המרכז לקליטה במדע – 7.131נוהל:   

 

 משרד  העלייה והקליטה 

 

 
 כללי הסיוע לעולים                     

 
 "א שבט, תשפ"אי

 2021ינואר,  24
 אל:    תפוצת נהלים

 
  

 שלום רב,
 

  257 :הוראת שעה מספר .1

 כנית לעידוד השתלבות עולי אתיופיה במחקרתהנדון:  

 

 :כללי .1
 

זה מספר שנים המשרד( מקיים מ –)להלן  והקליטה העלייהמשרד  1.1
מדיניות המעודדת צעירים עולי אתיופיה להתקדם בלימודים 

 אקדמיים.
 

הודות למדיניות זו יש כיום מספר עשרות מבני העדה בעלי תואר  1.2
שני המחפשים דרכם להשתלב בתעסוקה הולמת בתחום 

 התמחותם האקדמי.
 

במלגה לתלמידי המשרד, באמצעות המרכז לקליטה במדע, יסייע  1.3
העסקת   או בהשתתפות בחלק מעלויות (טורנטיםמחקר )דוק

אתיופיה ובכלל זה במחקרים בנושאי העדה )להלן:  חוקרים יוצאי 
 התוכנית(.

 
בנושא  05.10.2018מיום  4175בהתאם להחלטת ממשלה מס'  1.4

העברת אחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד 
גבוהה, החל  ולמועצה להשכלה העלייה והקליטה למשרד החינוך

 –משנה"ל תש"פ, האחריות על מתן סיוע לתלמידי מחקר 
שנה בארץ או  15דוקטורנטים ממוצא אתיופי, שאינם עולים )מעל 

למועצה להשכלה גבוהה. זאת למעט הועברה ילידי הארץ(, 
 תלמידי מחקר שכבר נמצאים בתוכנית.
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 :המטרה .2

 
בלימודים גבוהים יה, לעודד השתלבותם של עולים, יוצאי אתיופ 2.1

, כעובדי מחקר, ומעלה בעלי תואר שנילתואר שלישי או 
במחקרים המתבצעים בחסות אקדמית מוכרת ובכלל זה מחקרים 
הקשורים בעדה ובכך לקדם הן את  המחקרים בתחום והן את 

 כעובדי מחקר. העולים

 

 
 :הזכאות  .3

 
 התנאים הבאים: לושתזכאי מי שעונה על אחד מש

 
שכבר נמצא בתכנית, לאמור: קיבל סיוע ה יוצא אתיופיה, עול   3.1

, ולא היתה זו על פי הוראת שעה זו בשנת הלימודים תש"פ
 .שנת הסיוע השלישית שלו

 
3.2    

 
 15עולה יוצא אתיופיה בעל תואר שני ומעלה שטרם חלפו    3.3

 כתלמיד מחקר )דוקטורנט( או כחוקר –שנים מיום העלייה 
 

 
 הבהרה:

 
ושני  הל הסטודנטים בלימודי תואר ראשוןמינמכל סיוע קודם, לרבות 

 .לא יהווה מגבלה למתן זכאות ע"פ הוראה זואל, בישר
 

כנאמר, החל משנת לימודים תש"פ, האחריות על מתן סיוע לתלמידי 
הועברה  3.2-ו 3.1העונים על תנאים  חדשים מחקר )דוקטורנטים(

 למועצה להשכלה גבוהה.
 
 

 הסיוע: .4
 

הניתנת מלגה בכהשתתפות שנים  3לתקופה של  יינתןהסיוע    4.1
ע"י האוניברסיטה לדוקטורנט או בעלות העסקתו של העולה 

יוצא אתיופיה, כעובד במחקר )הסיוע אינו כולל עלויות 
תקורה, מנהלה, הנחיה והוצאות בגין משתתפים אחרים 

  במחקר(.  
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יידרש לשלם לעובד את שכרו של העולה בהתאם לדרגתו המעסיק  4.2
 התקף. 17האקדמית כמפורט בלוח סיוע 

 
השתתפות שנתית במימון מלגת דוקטורנט יוצא אתיופיה תהא  4.3

 .17בהתאם למפורט בלוח סיוע 
 

בגין מדען  ₪ 55,680 בסךיהיה בהעסקת חוקר לשנה סיוע המשרד  4.4
 בגין מדען בעל תואר שלישי. ₪ 78,000בעל תואר שני ועד 

 
ניתן יהיה לאשר החזר הוצאות מחקר חד פעמי לשנה כמו כן  4.5

 19 כמפורט בלוח סיועהראשונה בסכום 
 

מלגאי לדוקטורט יידרש במהלך כל אחת מהשנים לבצע פעילות  4.6
 ש' בשנה. 24התנדבות למען הקהילה בהיקף של 

 
המוסד המעסיק והמשרד יחתמו על הסכמים אישיים המתייחסים   4.7

 לסיוע לכל שנה, בהתאם לנוהלי המרכז לקליטה במדע.
 

, בסך כולל של עד מדענים 15היקף הסיוע השנתי לא יעלה על   4.8
700,000 ₪. 

  
 

 :אחריות לביצוע .5

 
 המרכז לקליטה במדע.

 

 
 . 1.7.2005תחולה:    .6
 
 .  31.12.2021תפוגה:    .7

 
 .30-12-02-20תקנה תקציבית:  .8

 
 

 כל האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיום תקציב.

 

 
 ב ב ר כ ה,         

 
 חביב קצב 
  המנהל הכללי

 העתקים:
  העלייה והקליטה תשר – פנינה תמנו שטהח"כ 
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 היועצת המשפטית -רבל  -עו"ד מיכל שטרית 
  חשבת המשרד –גב' חני גד 
  ל "למכהמשנה  –דוד אבטה דרסלי מר 
 מר איציק אוחנה, סמנכ"ל, חטיבת פרט 
 מר אופיר להב, סמנכ"ל, אגף בכיר לתכנון מדיניות תקצוב ומחקר 
 'אגף א' לקליטה במדע תמנהל – זינגר אעזר-גרנית בן גב 
 דוברות המשרד 
 נהלי מחוזות/לשכותמ 
  גזברים מחוזיים 
 חברי הנהלה 
 חברי ועדת נהלים 


