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 כללי הסיוע לעולים                         

 
  

 ' שבט, תשע"חב 
 2018ינואר,  18 

 
 אל  :  תפוצת נהלים

 
 

 שלום רב,
 
 

 382  הוראת שעה מספר 
 מילואים פעילהטבות לעולים שהינם חיילי מילואים בשרות    הנדון:

 
 

 רקע: .1

 

התורמים מתוך הוקרה לעולים ולמדינת ישראל  70-במסגרת חגיגות שנת ה
למרות   וזאת בשרות מילואים פעיל   לביטחון המדינה בשל היותם חיילי מילואים 

, החליט ההתמודדות עם חבלי הקליטה וההשתלבות המורכבת בחברה הישראלית
בנוסף להטבות כאמור וזאת  הלאוכלוסיימשרד העלייה והקליטה להרחיב הסיוע 

 . 1447 -ו 4712המצוינות בהחלטות ממשלה מספר 
 

 זכאים: .2

 
בו  תאריך השנים מ 10שטרם  חלפו   חוזר ןקטי/העול/אזרח העול  .2.1

 . על ידו לסיוע על פי הוראה זו בקשההגשת יום ל ועד  מעמדקיבל 
זו לא יכול בעלי תעודת עולה/זכאות עצמאית , דהיינו האמור בהוראה  .2.2

 על בני עולים.
 ביום הגשת הבקשה. 32-גילו לא יותר מ .2.3
לפחות בתקופה של שלוש שנים  ימים 20בשרות מילואים פעיל  שרת .2.4

 שקדמו להגשת הבקשה  . רצופות
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בתחום סיוע מוגדל ממשרד העלייה והקליטה  /קיבלו מקבליםעולים ש .2.2
יוכלו , לא  126, למעט מענק נמלטים עפ"י הוראת שעה  המבוקש 

  .לקבל סיוע נוסף באותו תחום במסגרת הוראה זו

 
 

  -זכאות: .3

 -מנהל הסטודנטים:סיוע במסגרת  .3.1

 9  אקדמית בחודש במשך שנה אחת ₪ 1,000  בסך  חודשי קיום

 בזמן לימודי תואר ראשון בסיוע המנהל.

  לימודים לתואר גם על מי שהתחיל הרחבת תקופת הזכאות

, הארכה זו היא שנים מתאריך הענקת מעמד  5ראשון תוך 

 בנוסף לתקופות שהוארכו על פי כללי הסיוע היסודיים.

  שנים 30 -לימודי תואר ראשון יועלה לתחילת להסף לזכאות גיל

 ביום הגשת הבקשה .

 שנים  32 -לימודי תואר שני יועלה לתחילת גיל הזכאי ל. 

  5000 בקורס פסיכומטרי עד לסכום שלהשתתפות המשרד ₪ 

מעלות הקורס ובתנאי שאינו זכאי למימון קורס  80%ולא יותר מ

 זה מגורם ממשלתי אחר.

 8.141נתנו הקלות בהתאם לנוהל יי-שרות חברתי קהילתי-שח"ק 

  נהל הסטודנטים.ולהנחיות מ

 תעסוקה סיוע ב .3.2

 הכשרה מקצועית 
 

  בעלות הכשרה השתתפות לקבלת במסגרת התוכנית זכאי
ואוצ'ר לצורך הכשרה מקצועית מותאמת לאפשרויות -מקצועית 

 .שוק העבודה בנוסף ובמקביל לכל סיוע אחר
 ולא יותר ₪  7,000עד   במסגרת הואוצ'ר כאמור גובה הסיוע לזכאי

מהעלות  20%מסך עלות ההכשרה בפועל .  80% -מסך השווה ל

 .תהיה השתתפות עצמית של הזכאי

 ונדרש לוואוצ'ר זכאותו את שמימש זכאי , ספק הסר למען   
 .בשנית זו במסגרת לסיוע זכאי, אחרת מקצועית להכשרה
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 קידום העסקה –עולים  העסקתסיוע במימון 

 
  על פי הוראה זכאים כעובדים המשרד יעניק למעסיקים הקולטים

אמור כמגובה שכר מינימום  75%, סיוע בסכום השווה לסך זו
  .חודשים 6 בנוהל לתקופה של

הבהרה: סיוע זה הוא במקום קידום העסקה הניתן לעולים ולא 
 בנוסף עליו.

  הסיוע יינתן כנגד התחייבות המעסיק להמשיך ולהעסיק את
 העולה לפחות  לתקופה הזהה לתקופת משך הסיוע.

 
 סיוע ביזמות עסקית  .3.3

 מענק עידוד יזמות

  והקליטהזכאי על פי הוראה זו  שפתח עסק בסיוע משרד העלייה,  
בתחום היזמות העסקית, הניתן על  הרגיליהיה זכאי בנוסף לסיוע 

 גם ל"מענק עידוד יזמות" ידי  משרד  העלייה  והקליטה  לעולים,
 .₪ 5,000בסך  
 

 והתפעולי השיווקית  דום התוכניתילק תמריץ זכאימשרד יעניק לה
לצורכי התפתחות עסקית וניהולית בהיבטים הפיננסים , של העסק

 והמקצועיים. 

  עסקית אחת ומיועד למימוש  ישותהתמריץ הנו אישי וחד פעמי בגין
 :המפורטות להלןשל אחת או יותר מהפעילויות 

 
 עצוב והדפסת כרטיסי ביקור .א
 פרסום בערוצי המדיה .ב
 פרוספקטיםברושורים, פליירים, עלונים,  -הפקת חומר פרסומי .ג
 פרסום בעיתונות המקומית ובעיתונות הארצית .ד
 דום מכירותיכנסי הסברה, ימי עיון, שיווק וק -פעילויות הסברה .ה
 הקמת אתר אינטרנט .ו
 קדום אתרים אורגני באינטרנט .ז

 קידום ממומן באינטרנט .ח
 קדום ברשתות החברתיות .ט
עמוד אינטרנט כפלטפורמה פרסומית )מיני  -דפי נחיתה באינטרנט .י

 לא אתר מרכזי(אתר  
 פעולות מיתוג תדמית ויחסי ציבור .יא
 רכישת מערכות טכנולוגיות ומערכות מחשוב  .יב
 ביטוחים עסקיים  .יג
 שכירת מבנה  .יד
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 שיפוץ והתאמת המבנה  .טו
 באישור וועדת  התמריצים העסקיים  –אחר  .טז
 
 
 

  תבחינים לקבלת תמריץ לפיתוח עסקי 

ידונו בהתאם לסדר הגעתן   תמריץ לפיתוח עסקיה בקשות לקבלת
₪  8,000תינתן עדיפות לעסק עם מחזור פעילות חודשי בממוצע מעל ו

 אחרונים.החודשים ה תבשלוש
 

   תהליך אישור הזכאות לסיוע ותשלום הסיוע 

  לצרכי הפעלת הוראת שעה זו, תוקם וועדת תמריצים עסקיים
הרלוונטי או  מנהל מחוז הכוללת את בעלי התפקידים הבאים:

ונציג  מהמחוז, יזמות אגף ה נציגגזבר המחוז או נציג מטעמו, , סגנו
 על מעלו"ת מטעם משרד העלייה וקליטה. החברה המפקחת

 

  וועדת תמריצים עסקיים סוברנית לאשר או לדחות את התוכנית
 השיווקית שהגיש היזם במלואה או בחלקה.

 

 מרכזים עסקיים מעלו"תלתוגש ע"י היזם תמריץ הבקשה ל( 
, בצירוף אסמכתאות למיקום עסקו, לעולים ותושבים חוזרים(

 ולמחזור המכירות של העסק בשלושת החודשים האחרונים.
 
 למערכת המחשוב לצורך בדיקת  היזם המעלו"ת יזין את פרטי

לאחר קביעת הזכאות, היזם, בסיוע  זכאות לפעילות במעלו"ת.
מפורטת וישתתף ככל  לקבלת תמריץ בקשה המעלו"ת, יכין 

 למבוקש.הניתן, בסדנא מעשית המתקיימת במעלו"ת בהתאם 
 

  וקבלת  הבקשה לתמריץ ת תמריצים עסקיים תתכנס לבדיקת ועד
החלטה בדבר אישורה או דחייתה . לאחר קבלת החלטה לאשר 

תפתח התחייבות על שם היזם במערכת עולים  ,בקשה מסוימת
ור זכאות ליזם בחתימת יו"ר שתועבר למערכת מרכבה ויונפק איש

 חודשים 3עד הוועדה והגזבר המחוזי. תוקף אישור הוועדה 
קבלת ההחלטה מיום ימים  100 תוםולא יותר מ קלנדריים

 .הבוועד
 

  היזם יגיש דרישה לתשלום בצירוף אסמכתאות להוכחת ביצוע
חודשים מהנפקת  3, עד לא יאוחר מתום התוכנית שאושרה בוועדה

, קבלות, מס לרבות חשבוניות -. אסמכתאות כאמור אישור הזכאות
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העתקי , ביטוח העתקים מהחומר הפרסומי, העתקים של פוליסות
עם ספקים וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המשרד לצורך הוכחת חוזים 

 ביצוע התכנית ועלותה בפועל.
 רכזת היזמות המחוזית תבקר במקום פעילות העסק , לאחר הביקור 

המחוזית או הלשכתית וגזבר המחוז או נציג קית רכזת היזמות העס
ויאשרו אותה בחלקה או במלואה    מטעמו יבדקו את דרישת התשלום
. במידה והתשלום יאושר, התמריץ או ידחו אותה בהתאם לנוהל זה

בנק של היזם דרך מערכת תשלומים של משרד הלחשבון  יועבר
 הקליטה .העלייה ו

 

 מעקב ובקרה 

מעקב ובקרה אחרי היזמים שקיבלו תמריצים   רכזת היזמות המחוזית תבצע 
 .במסגרת הוראת  שעה זו

 
 ליווי עסקי 

 
 שעות ליווי והדרכה  40 -יהיה זכאי לשעה זו ,  הזכאי על פי הורא

 ובכללם יועץ עסקי . על ידי מרכזי המעל"ות 
 

 ענייני שעות ייעוץ ב 10-זכאי על פי הוראת שעה זו , יהיה זכאי ל
 מיסוי עם רואה חשבון.

 
 -תהליך הביצוע: .4

 -מסמכים נדרשים לכל הסיועים המפורטים בהוראה זו: 4.1
 פעיל" לואיםימ"משרת  תעודת 
 שנים האחרונות 3-תדפיס ימי מילואים שבוצעו ב. 

 בהתאם להנחיות עבודה שפורסמו.  יועץ הקליטה יפתח בקשה  4.2
 .בקוד מתאיםוזכאות יאריך זכאות ייעודית לפי נושא כמקובל  יועץ תעוד 4.3
במידה ויש צורך בהארכת זכאות על פי כללי הסיוע היסודיים , יועץ  4.4

 תעוד וזכאות יאריך כמקובל.
לפני תום תקופת  הוראה זו בבקשת סיוע בהתאם ל  זכאי שפנה 4.5

גם אם הטיפול באותה בקשה ומימוש הסיוע יימשך  הזכאות שלו, 
 ., יהיה זכאי למלוא הסיוע  ר לתקופת הזכאותמעב

  
 הסיוע האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיומו של תקציב.

 .19.04.2018  תחולה:   .2
 

   .  31.12.2018    תפוגה:  .6
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 . 30120301 תקנה מס'מבהוראת שעה זו  דמי קיום התקציב למימון תשלומי  .7
 

  .30120210תקנה מס' מהתקציב למימון מענקי יזמות  בהוראת שעה זו  .8
 
 

 .30120201תקנה מס' מהתקציב למימון הכשרה מקצועית בהוראת שעה זו   .9
 

 .30120206 תקנה מס'מבהוראת שעה זו  התקציב למימון מענק עידוד העסקה .10
 
 

 בברכה,                

 אלכס קושניר                         
 המנהל הכללי                                                              
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  'חשבת המשרד   – חני גדגב 

  תקצוב ומדיניות סמנכ"ל  –מר אופיר להב 

   סמנכ"ל חטיבת הפרט  -מר איציק אוחנה 

  מנהלת אגף תעסוקה –גב' קלאודיה כץ 

  מנהלת אגף יזמות –גב' אירוס הומינר 

 חברי הנהלה 

  תפוצת נהלים 

 


