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 כללי הסיוע לעולים                       

  
 אל:  תפוצת נהלים

  
 שלום רב,

 
   372הוראת שעה מספר  

 סיוע נוסף בלימוד השפה העברית  לעולים      :הנדון
 

 רקע  .1
 

הצלחת תהליך להינה תנאי הכרחי ומהותי העברית  שפההרכישת 
השליטה בשפה עברית חיונית לכל תחום חיים . בישראל הקליטה

חברתית , של השתלבות חינוכית היבטיםב בישראל ובוודאי
 ותעסוקתית.    

  בהתאםו קבוצות העולים השונות לאור המאפיינים הייחודיים של 
שראל, החליט הליכי הקליטה בי לפעול לחיזוקמשרד למדיניות ה

באופן שיביא  בתחום קליטת העלייהפעילותו להתאים את המשרד 
לקליטה  למיצוי פוטנציאל העלייה ולהתאמת המענים הנדרשים

בהתאם למאפיינים השונים והייחודיים   בישראל, עוליםהמוצלחת של 
 .בשנים האחרונותגל העלייה של 

 כיוקובעת רכישת השפה העברית, ההחלטה האמורה עוסקת ב
של משרד החינוך אולפני העברית לימודים במסגרת בנוסף על 

 עברית שוברי השתתפות בעלות לימודילעולים הפועלים כיום, יינתנו 
 .במסגרות פרטיות

 
 הזכאות  .2

 
, המתקיים במוסד בעלות קורס ללימוד השפה העברית השתתפות

שרשום במאגר מפעילי קורסים ללימוד השפה העברית )נספח א'(, עד 
 .4.1לתקרת  הקבועה להלן סעיף 
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 הזכאים .3
  

  .מעמד כעולה  שקיבלמיום שנים  10שטרם חלפו מי  3.1
שנים   15מנשה שטרם חלפו , תימן ובני עולי אתיופיההנמנה על  3.2

 .מעמד כעולה שקיבלמיום 
 

שנים  17, עברית לימודי בעלות השתתפות שובר המבקש  גיל 3.3
על פי הוראת שעה  לעולה "נלווה ילד" לרבות העלייה ביום ומעלה 

97 . 
 

השוברים זכאי שמימש את זכאותו ללימוד השפה העברית במסלול  3.4
א' של ומעוניין בתום התהליך ללמוד באולפן  האמור בהוראה זו

 יוכל לעשות כך. משרד החינוך
 

שמימש את זכאותו ללימוד השפה  1.1.2015-שעלה לאחר הזכאי  3.5
 שרד החינוך, נכח באולפן עדבאמצעות אולפן א' של מהעברית 

לממש גם זכאות ללימודי  לימודי האולפןומעוניין בתום   סופו
 יוכל לעשות כך. עברית במסלול השוברים בהתאם להוראה זו,

 
שמימש את זכאותו ללימוד השפה  1.1.2015-שעלה לפני  הזכאי  3.6

נכח באולפן  ולאבאמצעות אולפן א' של משרד החינוך, העברית 
לממש  זכאות ללימודי עברית במסלול  ומעוניין   סופו עד

 יוכל לעשות כך. השוברים בהתאם להוראה זו,
3.7  

 
הארכות זכאות המוגדרות בנוהל מאינו בא לגרוע  3.1האמור בסעיף 

 .8כללי הסיוע היסודיים סעיף 
 

 פוגעת אינה, זו הוראה פי על העברית השפה ללימודי שובר קבלת 3.8
 עומד שהעולה בתנאי, מקצועית להכשרה שובר לקבל בזכאות

'ר וואוצ במסגרת הסיוע לקבלת בנוהל הקבועים התנאים בכל
 .מקצועית להכשרה

 
קטין חוזר בן עולה ,  לרבות  -"עולה" בהוראת שעה זו משמעו

 ואזרח עולה.
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 הסיוע  .4
 

הוא בסך ללימוד השפה העברית  המקסימלי של השוברגובה ה 4.1
הקורס בפועל, לפי הנמוך מבניהם ובתנאי או עלות , ₪  7,500 של 

 :ששעות הלימודים הם לפחות כדלקמן
 

למי   שעות לימוד 150  מינימום  - בקבוצה  תלמידים  4 עד 4.1.1
או בוגר מכינות בוגר אולפן א'  -ששולט בשפה  העברית:

או שולט של "אופק ישראלי",  300בוגר אולפן , 555נתיב 
 .בעברית ברמת אולפן א'

 .לימוד שעות 260מינימום  -תלמידים בקבוצה   6 עד 4.1.2
 . לימוד שעות 320מינימום  -תלמידים בקבוצה  8 עד 4.1.3

 
 םהזכאות להחזר נסיעות לאולפן, הינה בהתאם לקריטריוני 4.2

 .6.119הקבועים בנוהל נסיעות מס' 
 

בחודשים בהם אינו מקבל הוראה זו ל בהתאם מי שלומד עברית 4.3
בשעות הבוקר, עשוי להיות זכאי "סל קליטה" ולימודיו מתקיימים 

קריטריונים האמורים כל הד בועמילדמי קיום במהלך הלימודים אם 
של לפחות  , ובהם השתתפות בלימודים בהיקף 6.113בנוהל מס' 

 .שעות שבועיות 20
 

ם. תקופה העולה על שישה חודשימשך קורס לא יתקיים ב 4.4
במקרים חריגים תאושר מראש ובכתב על ידי המשרד תקופה 

 חודשים. 8מקסימאלית של עד 
 

 הליך אישור השוברים )וואוצ'רים( .5
 

ע לסניף/מרחב של גיבטרם רישום לאולפן פרטי, העולה נדרש לה 5.1
המשרד לבדיקת זכאותו לסיוע במסלול השוברים. עולה שימצא 
זכאי בהתאם לתנאים הקבועים לעיל, יקבל מכתב המאשר את 

זכאותו מהיועץ בסניף/מרחב. באחריות היועץ להסביר לעולה את 
כי ישנו מאגר של אולפנים ללימוד השפה ומהות הסיוע ותנאיו 

כמו פי בחירתו לממש את השובר. העברית בהם העולה יכול על 
בין המשרד לבין האולפנים הכלולים יבהיר לעולה, כי היועץ כן, 
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במאגר אין התקשרות חוזית וכי העולה יהיה אחראי להסדרת 
 ההתקשרות ישירות עם האולפן בו יבחר ללמוד. 

 
בקשה עקרונית במערכת ללא  יפתח היועץ, לאחר בדיקת הזכאות 5.2

ין להשלמת נתונים", תוך בדיקה ושמירת בסטטוס "ממת שם אולפן
 –להלן  כך שסך ה  6כמתואר בסעיף תקציב במערכת עולים 

 .ישוריינו לזכאי₪  7500
 

אישור זכאות )טופס , ינפיק היועץ, כאמור בקשההלאחר פתיחת  5.3
 מובנה במערכת( ללימוד השפה העברית במסלול שוברים. 

 
 מיום הפקתולשלושה חודשים  תוקף אישור הזכאות יהיה  5.4

, יוכל מוסד בתוקף ויודגש, שרק עם אישור הזכאות הנ"ל
ללימוד בקורס עברית במסלול  הלימוד לרשום את העולה

יובהר, כי עולה שלא פנה למשרד לקבל מראש  .השוברים
אישור זכאות בטרם רישום לקורס עברית, לא יהיה רשאי 
כי לקבלת החזר בגין לימודים במסלול השוברים. כן יובהר, 

חל איסור להנפיק אישור זכאות ישירות במענה לפניה של 
 מוסד לימוד, אלא אך ורק לעולה עצמו. 

 
עקרונית הבקשה הונתוני  נדרשיםה מסמכיםה השלמת לאחר 5.5

התחייבות  תפתחבמערכת עולים, בקשה תעבור לאישור גזבר ו
 במרכבה.

 
זכאי שלא יממש את אישור הזכאות עד למועד תפוגת הזכאות  5.6

שנרשם על שמו  השריוןבאישור שנמסר לו, יבוטל הקבוע 
 במערכת.

באישור חדש ונמצא עדיין  מעונייןהזכאי ו ,כאמור השריוןבוטל 
לעמידתו  בכפוףבתקופת הזכאות , יוכל לקבל אישור זכאות חדש 

של  לקיומובתנאי הזכאות בעת הפניה לקבלת אישור חדש ובכפוף 
 תקציב לנושא.

העולה יפנה למוסד הלימוד בו הוא מבקש ללמוד ויציג בפניו את   5.7
אישור הזכאות שלו. באחריות מוסד הלימוד לבדוק את רמת 

השליטה של העולה בשפה העברית ובהתאם לכך לרשום אותו 
 לעיל. 4.1קבוצת לימוד המתאימה לרמתו כמפורט בסעיף ל
 

ולל מועד מוסד הלימוד ימלא טופס מובנה של אישור ההרשמה הכ 5.8
פתיחה וסיום הקורס בפועל, מספר העולים בקבוצה ומספר שעות 
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הלימוד הכולל בקורס. רק לאחר קבלת מידע זה בכתב העולה 
, כנגד קבלה ואישור רישום ישלם למוסד הלימוד את עלות הקורס

 בכתב. 
 

העולה נדרש לחזור לסניף/ מרחב עם אישור ההרשמה למוסד  5.9
היועץ ובשלב זה התשלום כל הלימוד  ועם קבלה מקורית על 

 יפתח התחייבות מול מערכת מרכבה.
 
 

 ביצוע התשלום .6
 

 .ייפתח ייעוד לסיוע זה כולל פיקוח תקציבי ברמה מחוזית 6.1
לקורס בפועל תוכח ע"י קבלות מקוריות של העולה עלות ההוצאה  6.2

אישור שיוכיחו תשלום, או אישור על תשלום בכרטיס אשראי, או 
רישום על קבלת המחאה גם אם חלק מהתשלומים/ המחאות הם 

 עתידיים.
 3-ב תועבר השתתפות המשרד בעלות לימודי העברית כאמור, 6.3

 :בהעברה לחשבון הבנק של הזכאי כדלקמן תשלומים
 ולאחר הצגת קבלה קבלת אישור ההרשמהעם  40% 6.3.1

 . 6.2כאמור בסעיף  בגין תשלוםכאמור 
מחצית מתקופת הקורס השלמת ישולם לאחר   - 30% 6.3.2

המעידים על ממוסד הלימוד דוחות נוכחות  קבלת ולאחר 
 לפחות ממכסת שעות הלימוד של העולה 60%נוכחות של 

לה עד תום מחצית זו. העולה יוכל לשלוח חומרים אבקורס 
בפקס או בדוא"ל. אין חובת הגעה דרך האזור האישי, 

 לסניף/ מרחב לצורך כך.
המעידה  התעודהמצאת  ל סמךבגמר סיום הקורס ע - 30% 6.3.3

 80%-ו משרדמטעם ה  *סיום במבחן השתתפותעל 
 . לפחות בקורס נוכחות

לאחר אישור יועץ  מרחבגזברות האישור התשלומים יועבר לאישור  6.4
 במבחן השתתפות על הקליטה או סגן מנהל מרחב/מנהל מרחב,

 . לעיל שהוזכר כפי נוכחות 80%-ו המשרד מטעם אולפן סיום
 

6.5  
 התלויותומסיבות  באולפן  לימודיווהזכאי סיים את  והיה* 

יום מהמועד  30מ בלמעלהמבחן הסיום  במשרד  התעכב 
 5)המבחנים מתקיימים  בד"כ כל  בו היה אמור להתקיים

 התשלום, לחודש בתאום עם משרד העלייה והקליטה( 
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סיום האולפן , ללא בחינה  לאישור בכפוף ישולם השלישי
 "ב.המצשהזכאי חתם על תצהיר  ובתנאי

מתום   משנהלא יאוחר  עדבתוקפה   תעמודלקבל החזר כספי  הזכאות
 5.4ובתנאי שהעולה  מילא אחר ההתניות בסעיף סיום הלימודים בפועל. 

 התחייבות שלא תמומש בפרק זמן זה, תיסגר.לעיל. 
 

ן ויועבר לחשבו מרחבהתקציב והתשלום ייבדק ויבוצע בגזברות ה 6.6
 האישי של העולה. הבנק 

 
ולגזברות שמורה הזכות שלא  חטיבת רשויות ארגונים וקהילהל 6.7

זו אינה בקשה אשר כלאשר את בקשת הזכאי לשובר הספציפי, 
 עונה על יעוד הסיוע ותנאיו.

 
 לא יבוצעו תשלומים במטה. 6.8

 תקציב בקיום מותנה זו שעה בהוראת האמור כל
ויודגש כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לשינויים בהוראת שעה זו, 

 לרבות שינוי בגובה השובר.
   30120401: תקציבית תקנה

 01.11.2020תחולה:  .7
 

 30.06.2023תפוגה:  .8
 

 ב ב ר כ ה ,                                                                    
 

 דוד דרסלי אבטה   

 תיהמשנה למנכ"ל
 ויו"ר ועדת נהלים

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ותצהיר מאגר מוסדות לימוד - ים .../נספח       
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סיוע נוסף בלימוד השפה  - 372הוראת שעה מספר  קובץ:

 docxהעברית  לעולים.

 שם השומר :

 דוריס קריאף

 שמירה:

15/01/2023 13:35:00 

הדפסה:

15/01/2023 13:35  

 

 

 
מספר 

 סידורי
 כתובת שם מוסד לימוד

שם איש 
 קשר

 לבעלי מוגבלויותמענים  דוא"ל טלפון

 עיוורים            

 אולפן בוטיק לעברית 1
 7לילינבלום 

 ת"א
     gazit_t@tel-aviv.gov.il 035173670 טלי גזית

 אולפן לעניין 2
 32פייר קינג 

 ירושלים

עמי 
 שטיינברגר

0765991122 ami@ulpan.com   √ 

 אולפן מקס 3
דרך חברון 

 ירושלים 101

מקסים 
 סליגמן

0549537256 maxime@ulpanmax.com   

 אוניברסיטת אריאל בשומרון 4
 3קרית המדע 

 אריאל
 אלינור עינת

03-9066111 

03-9066318 
elinore@ariel.ac.il   

 אינטגרלית קואושינג 5
 3אחוזת בית 

 ת"א
   contact@integraliah.com 0587167453 בנימין דלייה

 ארגון המהנדסים והאדריכלים 6
 7בורכוב 

 חדרה
 זנטה ויינברג

04-6211335 

0523723185 
encenter97@gmail.com   

 בגרות ערב 7
 מנוחה ונחלה

 רחובות 58
 עופר להב

1700700350 

0523246800 
ofer@bagrut-erev.co.il   

 החברה למתנ"סים 8
 4המלאכה 

 לוד
   sima@matnasim.org.il 0732870286 סימה כהן

 לימודיםהיכון  9
 2בן יהודה 

 ירושלים

אווה 
 אביטבול

0547232095 evaab@iconelimudim.com   

 המרכז להכוונה בתעסוקה -נור  10
כפר  66שניר 

 ורדים
 עודד נוריאל

0544524121 

  
gsharim2015@gmail.com   

 ויטמין שיא 11
 5כנרת 

 אשדוד
   furmanina@yahoo.com 0524848137 אינה פורמן

 חממה 12
 11האורנים 

 לפיד
 √   amotat_hamama@walla.com 0544844573 יעל יצחקי

 יו טיים אחזקות בע"מ 13
 68הרצל 

 ראשל"צ
 יורי לויטן

17007080197 

0523363037 
utimeisrael@gmail.com   √ 

 לימודי חוץ אס. איי בע"מ 14
 2ויסגל 

 רחובות
 √   raana@limudey-hutz.co.il 0779031600 רענן בר טל

 מורשת שרה 15
שלומציון 

 18המלכה 

 ירושלים

   hebnaway@gmail.com 02-6281032 חנה סקוויץ'

 מכון טופ 16
מצדה דרך 

 ב"ש 194/6
   markis54@gmail.com 0502214590 אילנה פורמן

 מכון יפעת 17
 6יצחק שדה 

 ים-בת
   ifatbatyam@gmail.com 03-5519906 גבריאל מאיר

 תקשורת בע"ממכללת אתגר  18
דרך 

 7משחררים 

 ב"ש

אירנה 
אטינגר 
 ויינשטיין

0506495707 

0545302050 
Irene@iexperto.co.il   

 מכללת גורדון 19
טשרנחובסקי 

 חיפה 73

סוזאנה 
 מישייב

04-8590197 suzanna@gordon.ac.il   

 מלחאו"ז 20
 47ביאליק 

 רמת גן 

אולג 
 פודובסקי

722405538 oleg@milhauz.org   

mailto:gazit_t@tel-aviv.gov.il
mailto:ami@ulpan.com
mailto:maxime@ulpanmax.com
mailto:elinore@ariel.ac.il
mailto:contact@integraliah.com
mailto:encenter97@gmail.com
mailto:ofer@bagrut-erev.co.il
mailto:sima@matnasim.org.il
mailto:evaab@iconelimudim.com
mailto:gsharim2015@gmail.com
mailto:furmanina@yahoo.com
mailto:amotat_hamama@walla.com
mailto:utimeisrael@gmail.com
mailto:raana@limudey-hutz.co.il
mailto:hebnaway@gmail.com
mailto:markis54@gmail.com
mailto:ifatbatyam@gmail.com
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רמת  40תובל  מרכז הכוונה הכשרה והשמה מקצועית  21

 גן

 0775290073 אליאס ארזו

0556678331 

hi.vitacenter@gmail.com   

 ספקטר 22
מנחם בגין 

 ת"א 116

אנדרי 
 סרטנסקי

03-5377070 

0544383431 
andreys@specter.co.il   

 עברית אור 23
השקמים 

אור  5/25

 עקיבא

לוגוב 
 דמיטרי

0544831192 ivritor@gmail.com   

 עמותת מבראשית , כרמיאל 24
 1העמק 

 כרמיאל

נתנאל 
 רוטנברג

0528545151 Netanel.rotenberg@gmail.com   

   ofras@bat-yam.muni.il 052-8558688 עפרה שמוח בת ים 7רהב  עיריית בת ים 25

 עיריית רעננה 26
 75קרן היסוד 

 רעננה
 רונית גלאם

09-7713161 

09-7712917 
ronitg@raanana.muni.il   

 9אחימאיר  העמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה 27

 נתניה

אליס 
 יאמפולסקי 

09-8618515 Alis@biltiformali.org.il   

 הרשות לקליטת עליה בחיפה  28
 20י.ל פרץ 

 חיפה

טטיאנה 
 קיסלגוץ

04-9111404 avihuat@gmail.com   

 המכללה הטכנולוגית נוף הגליל  29
 1מעלה יצחק 

 נוף הגליל

רינת 
 ויסבאום

46085111 
rinat@nitc.co.il   

 אתגרים 30
 24משה לרנר 

 522443141 אתי לב נס ציונה
ettil100@gmail.com   

 קהילות קולטות 31
הנופך 

240/20 

 ירושלים

יגאל 
 קלנבסקי 

523222724 

klebansky.net@gmail.com   

 עדי ברגר רם 32
יאיר שטרן 

 רעננה  11/6

עדי ברגר 
 רם

545649845 
adiram60@gmail.com   
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 תצהיר
 

 את לומר עלי כי, שהוזהרתי לאחראני החתום מטה ____________ מ"ז:__________, 
 בזאתה /מצהיר,  כן אעשה לא אם, בחוק הקבועים  לעונשיםה /צפוי אהיה וכי האמת
 -:הבאים הדברים לי ידועים כי בכתב

 
 

 ואשר החינוך משרד מפעיל שאותן,  לעולים עברית ללימוד מסגרות גם קיימות .א
 . לשלם נדרש לא העולה בהם
 או,  החינוך משרד של עברית לימודי במסגרות לבחור אם ההחלטה כי לי ידוע
 . שלי החלטה היא,  פרטי גורם של
 
 

ואני בוחר , מסגרת פרטית ללימוד עברית , ידוע לי כי אני אצטרך לשלם  במידה .ב
למסגרת הפרטית ואהיה זכאי להחזר ממשרד העלייה והקליטה ,רק אם אושר 

  -ללמוד במסגרת זו בכתב ומראש ורק באופן הבא:
 ולאחר הצגת קבלה . ההרשמה אישור קבלתעם   40% •
קורס ולאחר מחצית מתקופת ה השלמתישולם לאחר   - 30% •

 של נוכחותהלימוד המעידים על  ממוסדדוחות נוכחות   קבלת
 תום עדבקורס  העולה של הלימוד שעות ממכסת לפחות 60%

 .זו מחצית
על  המעידה התעוד המצאת סמך לבגמר סיום הקורס ע - %30  •

לפחות  נוכחות 80%-ו המשרד מטעם  סיום במבחן השתתפות
 בקורס. 

 
 

לי כי בסיום לימודי העברית בכל אולפן , מתקיים מבחן לבדיקת רמת  ידוע .ג
 העברית של הלומדים באולפן . 

,  ללימודים בקבלה ממני להידרש עשויות זה מבחן תוצאות כי לי ידוע,  כן כמו
 ישראלי במקצועות הדורשות רישוי . רישיון בקשת בעת ובוודאי לעבודה או

 .כאמור במבחן להשתתפות נדרש אני כי לי מובן האמור לאור
 

במקרים בהם מבחן סיום האולפן מתעכב בשל סיבות התלויות במשרד העלייה  .ד
והקליטה יותר מחודש ימים , אוכל לקבל את התשלום האחרון בתנאי שסיימתי 

את לימודי האולפן במלואם ומבלי להמתין לאישור על השתתפותי במבחן 
 הסיום.

 
לכל חודש קלנדרי  5מבחן הסיום, המתקיים מידי ידוע לי כי באחריותי לגשת ל

ובאחריותי לפנות למוסד הלימוד בו השלמתי את לימודי לצורך רישום למבחן 
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בהקדם שכן כפי שהוסבר בסעיף ג' לעיל , ייתכן ואדרש להציג תוצאות המבחן 
 בעת קבלה ללימודים, לרישוי או לתעסוקה בישראל .

ום בהקדם ובסמוך לסיום לימודי העברית, לא יהיו לי היה ולא נרשמתי וניגשתי למבחן הסי
טענות כלפי משרד העלייה והקליטה בכל הנוגע לקיומם של מבחנים בעתיד או בשל כך שלא 

 אוכל לעמוד בחובה להציג אישור כי עברתי את המבחן כאמור או בשל כל דבר הנוגע לכך.
 

 : ___________________________החתום על באתי ולראיה
 חתימת המצהיר         

 

 גב' ________________מ"ז:___________/מר את שזיהיתי לאחר

 . בפני זה תצהיר על חתם הוא

 

 ___________________ והקליטה העלייה משרד עובד וחותמת חתימה

 :_______________תאריך


