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 כללי הסיוע לעולים                                         

 
 "ב אב, תשפ"בי
 2022אוגוסט,  9

 אל:  תפוצת נהלים
  

 שלום רב,
 

 407הוראת שעה מספר   
ולגוררי זכאות כעולים  סיוע מיוחד בדמי הסתגלות  לעולים הנדון:   

 רוסאמאוקראינה, רוסיה ובל
 רקע  .1

 
 מגיעים לישראלרוס אוכן השפעתה על רוסיה ובלהלחימה באוקראינה  מאז פרוץ

מאחר ומדובר בעולים שלא הספיקו   .גוררי זכאות ועולים חדשים  אלפי עולים
לעלייה והגיעו ללא רכוש, נערך משרד העלייה והקליטה לאפשר להם  ךלהיער

מגורים זמניים במלון עד להתארגנות ומעבר לקהילה בה יבחרו להשתקע. על 
מנת לעודד את העולים והעולים גוררי הזכאות לפנות את המלונות ולעבור 

 לאוכלוסייה האמורה החליטה ממשלת ישראל לסייעלהשתקע בישוב בו יבחרו, 
 ולאפשר להם להיקלט במהרה בקליטה ישירה. ,במענק הסתגלות

  

 הזכאים .2
   

, רוסיה שעלה/שב ארצה מאוקראינה אזרח עולה/קטין חוזר/עולה 2.1
 .01.08.2022ליום ועד  24.2.2022החל מה ובלרוס

מאוקראינה, רוסיה ובלרוס ששבו ארצה החל  'עולים גוררי זכאות' 2.2
בעבר בישראל  ולא חיבתנאי שו 1.8.2022ועד ליום  24.02.2022-מה

 .ושמשרד השיכון אישר כי הם "חסרי דירה" שנים 6-מעל ל
למען הסר ספק, בוגרי תכנית נעל"ה שסיימו השנה את לימודיהם  2.3

 .,, אינם זכאים לסיוע על פי הוראת שעה זו
, יהיו זכאים לסיוע בדמי  2.08.2022-החל מהעולים שיעלו ארצה  2.4

 בלבד. 31.12.2022הסתגלות עד 
יקבל חודש  1.12חודשים ומי שעלה ב 5יקבל  -2.8עלה בימי ש לדוגמה : 

 אחד(
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מאוקראינה, רוסיה ובלרוס ששבו ארצה החל  'עולים גוררי זכאות' 2.5
 שנים 6-מעל לבעבר לא חיו בישראל בתנאי שו 2.8.2022  -מה

ושמשרד השיכון אישר כי הם "חסרי דירה" יהיו זכאים לסיוע בדמי 
 בלבד. 31.12.2022הסתגלות עד 

יקבל  1.12חודשים ומי שעלה ב 5יקבל  -2.8ב שישובמי  לדוגמה :          
 חודש אחד(

 הסיוע  .3
 

ועד  24.02.2022-עולים כאמור שעלו ארצה החל מה 3.1
01.08.2022  

 חודשים 12למשך  הסיוע יינתן בתדירות חודשית 3.1.1
 . 4בהתאם לכללי הסיוע הרשומים בסעיף 

  08.202220. -עולים כאמור שעלו ארצה החל מה 3.2
-לא מעבר להסיוע יינתן בתדירות חודשית  3.2.1

בהתאם לכללי הסיוע הרשומים בסעיף ו 31.12.2022
4  . 

 
o / לחודש.₪  2,300יחיד:  קשישיחיד 
o  לחודש.₪  1,000 –קשיש בודד במקבץ 
o  לחודש.₪  1,000 –מקבץ בזוג קשישים 
o  לחודש₪  1,000 –מקבלי פתרון דיור ציבורי.  
o  350 –מקבלי פתרון דיור מוגן  באמצעות משרד השיכון והבינוי  ₪

 לחודש 
o ש"ח לחודש . 2,900ללא ילדים :  זוג קשישים/זוג 
o ש"ח לחודש. 2,900:  ילדים 2עד משפחה חד הורית /משפחה 
o  + ש"ח 3,400ילדים ומעלה  :  3משפחה/משפחה חד הורית 

 לחודש.
 

הסיוע כללי נוהל על פי  'עולים גוררי זכאות'משפחה של  3.3
 .202281.ועד   24.02.2022-ששבו ארצה החל  מה ,היסודיים
ומשרד     שנים  6-יותר מבעבר לא חיו בישראל ובתנאי ש

   דירה"  י"חסרכמוכרים  השיכון אישר כי הם 
על פי נוהל כללי הסיוע  'עולים גוררי זכאות'משפחה של  3.4

  08.202220. -ארצה החל מה ששבוכאמור  ,היסודיים
-לא מעבר להסיוע יינתן בתדירות חודשית 

בהתאם לכללי הסיוע הרשומים בסעיף ו 31.12.2022
4 .  
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o  :לחודש.₪  1,750יחיד /קשיש יחיד 
o לחודש.₪  1,000 – דיור קשיש בודד במקבץ 
o  לחודש₪  1,000 – דיור מקבץבזוג קשישים. 
o  לחודש₪  1,000 –מקבלי פתרון דיור ציבורי.  
o  350 –מקבלי פתרון דיור מוגן  באמצעות משרד השיכון והבינוי  ₪

 לחודש 
o  :ש"ח 2,150זוג/משפחה/משפחה חד הורית עם או בלי ילדים 

 לחודש .
o הצהרה בה ו על מעולים גוררי זכאות , המבקשים את הסיוע יחת

הם מאשרים למשרד השיכון לבדוק את היותם חסרי דירה, 
 התצהיר ישלח בנפרד .

לכל אחד מבני  260תוארך זכאות ייעודית קוד  אלו לעולים 
 .המשפחה הזכאים לגרירה

 
, זכאים ומקבלי פתרון דיור מוגן מקבלי פתרון דיור ציבורי זכאים 3.5

כניסתם לפתרון הדיור מיום  ,כאמורלמקבלי פתרונות דיור למענק 
 בפועל. 

 
 

 
 -כללי הסיוע: .4

בבית הה שעולה שאו באחד מבתי המלון התגורר  שלאעולה  4.1
בהתאם לזכאותו  לסיוע מלאעד שבועיים ימים, יהיה זכאי המלון 

 .לעיל 3לפי סעיף 
, יהא זכאי עולה שהתגורר באחד מבתי המלון יותר משבועיים ימים 4.2

שבוע או חלק ממנו בהם על כל של שווי שבוע,  קיזוז ב למענק 
 :לפי הפרוט הבא מעבר לשבועיים הראשונים  שהה במלון

 ₪. 535  -שווי שבוע יחיד /קשיש יחיד: •
 ₪. 674 -שווי שבוע זוג/זוג קשישים ללא ילדים : •

 ₪. 674 -שווי שבועילדים :  2משפחה/משפחה חד הורית עד  •
 791 -ועשווי שב ילדים ומעלה  : 3משפחה/משפחה חד הורית +  •

.₪ 
 

עולה גורר זכאות שהתגורר באחד מבתי המלון יותר משבועיים  4.3
שבוע או חלק  על כל של שווי שבוע, קיזוזב , יהא זכאי למענקימים
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לפי הפרוט מעבר לשבועיים הראשונים  ממנו בהם שהה במלון
 הבא:

 ₪. 407 -שווי שבוע יחיד /קשיש יחיד: •
 ₪. 500 -שווי שבועמשפחה :/זוג •

לא  מוסדי באמצעות המדינה עולה/גורר זכאות שקיבל פתרון דיור  4.4
 כניסתוהחל מיום   יהיה זכאי כלל לסיוע על פי הוראת שעה זו

לעדכן ושרותי רווחה , באחריות אגף דיור לפתרון הדיור המוסדי
 תחום תעוד וזכאות על כל אחד כזה.

, יהיה זכאי  דיורבמקבץ גורר זכאות שקיבל פתרון דיור /עולה 4.5
 ., מיום כניסתו למקבץ הדיור3.2לסיוע מוקטן כאמור בסעיף 

 באחריות אגף דיור לעדכן תחום תעוד וזכאות על כל אחד כזה.
 

  -הבהרות: 4.6
עולה שקיבל מעמד עולה במועד מאוחר ממועד הגעתו  4.6.1

רק לאחר שקיבל מעמד עולה, לישראל, יהא זכאי למענק 
 בהםכל שבוע או חלק משבוע בגין שווי של שבוע  בקיזוזו

 :להלןש תקופהשהה בבית המלון מעבר ל
שינה את מעמדו במהלך השבועיים אם  •

 .שלושה שבועות -הראשונים להגעתו 
אם שינה את מעמדו במהלך השבוע השלישי  •

 ארבעה שבועות. – להגעתו ואילך
עולה או עולה גורר זכאות אשר עלו לפני מועד אישור  4.6.2

, יהיו זכאים למענק בקיזוז שווי של  10.04.2022זו  החלטה 
שבוע בגין כל שבוע או חלק משבוע בהם שהה בבית מלון 

 מעבר לשבוע הראשון שלאחר מועד אישור החלטה זו
 4בסעיף  בקיזוז האמור, או למענק (17.4.2022)לאמור 

 הגבוה מביניהם. לפי המענק לעיל, 
עולה/גורר זכאות שקיבל פתרון דיור ציבורי ובשל כך  4.6.3

הקובעת ואושר על עוכבה יציאתו מהמלון מעבר לתקופה 
, סכום מהסיוע האמור וידי אגף דיור ככזה , לא יקוזז ל

בע על ידי נקכלשהו בגין תקופת העיכוב שמקורה במועד ש
  .לכניסתו לפתרון הדיור המשרד

 כהגדרתהבמקרה של משפחת עולים מעורבת  4.6.4
 בכללי הסיוע היסודיים, הסיוע יהיה כעולים.  

במקרה של ראש משפחה עולה/אזרח עולה/קטין חוזר  ובן 
זוג ישראלי/תושב חוזר  ללא ילדים, הסיוע יינתן רק בעבור 

 העולה/אזרח עולה/קטין חוזר. 
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 במקרה של פטירת בן משפחה במהלך חודשי     4.6.5
 .שנקבע למשפחה, לא ישתנה החודשיהסיוע  גובההסיוע,           

במקרה של גירושין בן בני זוג , המשך הסיוע יחסי על פי    4.6.6
 -הכללים הנהוגים בנוהל סל קליטה לגבי הליכי גירושין

 .)גזברות(יועבר לתשלום ידני 
במקרה של יציאה של אחד מבני המשפחה לחו"ל ,   4.6.7

 התשלום יהיה יחסי לפי מספר הנפשות שנשארו בישראל
 .)גזברות(יועבר לתשלום ידני )

  
  -הליך אישור הזכאות : .5

 
בצורה מרוכזת  התשלום יבוצע כאמור בתדירות חודשיתככלל  5.1

לפי מועד קבוע בהתייחס לכל זכאי ומועד באמצעות מטה המשרד 
, אך יתכנו מקרים בהם התשלום הראשון בו החל לקבל הסיוע

באמור  התשלום יתבצע באמצעות גזברות המרחב לפי הכללים
 .בהוראת שעה זו

  260ייעוד ראשי ייעודים כספיים :  
  284:  מטהייעוד עולים תשלום  •

   286:  תשלום מטהייעוד עולים גוררי זכאות   •
  287:  גזברות מרחב ייעוד עולים תשלום  •
   289:  גזברות מרחב ייעוד עולים גוררי זכאות   •

 
 24.02.2022  -תחולה: .6
 31.12.2022   -תפוגה: .7

 30120107   תקנה תקציבית: .8

 ב ב ר כ ה ,                                                                                          
   

 דוד דרסלי אבטה 
 המשנה למנכ"לית ויו"ר וועדת נהלים 
 
 

  -העתקים:
 העלייה והקליטה תשר ח"כ פנינה תמנו שטה, •

 המנהלת הכללית –גב' דגנית סנקר  •

 סמנכ"לית בכירה למינהל ולמשאבי אנוש   –' אתי שגיא גב •

 היועצת המשפטית  –רבל  –עו"ד מיכל שטרית  •

 חשבת המשרד -לימור טל   גב' •

 סמנכ"ל עידוד עלייה ותו"ח  –גב' אלה סבן  •
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