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הקדמה: שרת העלייה והקליטה 
חה"כ סופה לנדבר

בשנת 2016 עלו לישראל יותר מ-26,000 עולים. חלק גדול מהם הגיעו מהמדינות צרפת, בלגיה ואוקראינה. 
עולים אלו נהנו מסל שירותים מיוחד, שהוענק להם עקב המשברים השונים שאליהם נקלעו במדינות המוצא 
שלהם והדחיפות שהייתה במתן הסיוע לעלייתם ארצה. סיוע זה, שיצא לפועל בהתאם להחלטת הממשלה מס' 
2446, כלל, בין היתר, הגדלה של סל השירותים לצורך התארגנות וקליטה מסיבית של משפחות ויחידים, תגבור 
הפרויקטורים ברשויות המקומיות להמשך סיוע בקליטה בקהילה, והגדלת המענה האנושי בשפות האם של 
העולים משלב התעניינות בעלייה במדינות המוצא. כמו כן, הגדלנו את המענה לקבוצות אלו בתחומי החינוך, 
הרווחה והבריאות בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים. באירועים אלו פעל המשרד במתכונת חירום 
ונערך באופן מהיר ומיידי לשינויים ולתהפוכות המתרחשים בעולם. לשמחתנו, ראתה הממשלה עין בעין את 
הדחיפות בנושא והעניקה לנו את המנדט להוביל את הטיפול לקליטתם המוגברת. אני מקווה, כי בעתיד נוכל 

להרחיב את הסיוע הזה לקבוצות עולים אחרות.

בשנה זו הוכחנו גם, שאנחנו רגישים לצורכי כל עולה ועולה, במיוחד לצורכי העולים הקשישים. השנה הגדלנו 
את הסיוע המוענק להם במגוון תחומים, כגון תמיכות בתכניות חברתיות המופעלות על ידי הרשויות המקומיות 
למען ציבור הקשישים, סיוע בשכר דירה ועוד. כן, נטלנו השנה חלק בהסדרת סוגיית הפנסיה של העולים 
הוותיקים. לצד זה, היינו רגישים לצרכים המיוחדים של עולים אקדמאים בעלי מקצועות פרא-רפואיים ואחרים 
ובשיתוף עם משרדי ממשלה אחרים פעלנו למציאת פתרונות להכרה בתארים שלהם במסגרת הוועדה להסרת 

חסמים בתעסוקה.

שנת 2016 הייתה גם שנה שבה חל מפנה בעבודה של המשרד עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. שינוי זה, שהתרחש 
בעקבות יישום תהליך "דרך חדשה", אשר הוביל המשרד יחד עם משרדי ממשלה אחרים במסגרת החלטת 
הממשלה מס' 324 לשילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, בא לידי ביטוי בהעברה הדרגתית 
של חלק מהפעילות למען יוצאי אתיופיה שבוצעה עד כה על-ידי המשרד למשרדי ממשלה אחרים. אני סבורה 
שצעד זה יסמן דרך חדשה לשבירת פרדיגמות חברתיות בכל הקשור לעבודה עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה 

ושנראה שיפור מהיר בהשתלבותם בחברה.

בשנים 2017-8 נמשיך לפעול למען כל קבוצות העולים, מכל המדינות, מכל קבוצות הגיל, מכל הרמות הסוציו-
כלכליות, יחידים, משפחות ובודדים. אנו נמשיך לפתח מענים, הן כמשרד והן יחד עם רשויות, עמותות ומשרדי 
ממשלה אחרים, כדי שכל עולה יממש את עצמו וירגיש חלק מהחברה הישראלית, ושכל אחד יקבל את המידע 
והמענה שהוא הזקוק להם. נפעל לפישוט תהליכים בירוקרטיים, להנגשת המידע, לשיפור היחס האישי ולהגדלת 
הסיוע המיידי לאוכלוסיות במצוקה. משאבים רבים יוקצו השנה גם למתן פתרונות דיור, סיוע בתעסוקה לעולים 

אקדמאים ובלתי מקצועיים ולעידוד עלייה וחזרה של ישראלים השוהים מחוץ למדינת ישראל. 

החלטות הממשלה שקידמנו בשנים האחרונות לימדו אותנו, שהטיפול בעולים לא יכול להתבצע ללא שיתוף 
פעולה של כלל הגורמים בחברה הישראלית. אני גאה בפעילות עובדי המשרד ועל שיתוף הפעולה ההדוק 
שהם רוקמים עם הגורמים השונים בממשלה, בחברה ובקהילה, ובטוחה שגם בשנים 2017-8 נמשיך לפעול 

יחד למען העולים ולקליטתם המיטבית בחברה הישראלית.

בברכה,

סופה לנדבר
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הקדמה: מנכ"ל משרד העלייה והקליטה 
אלכס קושניר

אני גאה להגיש את תכנית העבודה המשרדית לשנים 2017-8 של משרד העלייה והקליטה.

אנו מסכמים שנה של פעילות אינטנסיבית וחדשנית בתחומים רבים ומגוונים. יישום החלטת הממשלה 
לעידוד העלייה של עולים מצרפת, בלגיה ואוקראינה בשנים 2015 ו-2016 שימש פלטפורמה מיטבית למימוש 
חזון המשרד כשחקן מרכזי הן בתחום העלייה והן בתחום הקליטה. בהמשך לכך, המשרד פיתח שירותים רבים 
שלא היו קיימים עד כה, כגון שירותים בתחומי התעסוקה, האקדמיה והיזמות מעבר לים וכלים ללימודי עברית. 
גם יישום החלטת הממשלה להסרת חסמים בתעסוקה, בתיאום עם משרדי ממשלה אחרים, וקידום חוקים 
להקלת תהליך הרישוי של מקצועות העולים הגשים את אחת ממטרות המשרד, העוסקת בהגדלת תרומתם 

של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה, מטרה שנוספה לראשונה בשנת 2016.

השינויים במענה הניתן לעולים וההישגים בעקבותיהם תואמים את תפיסת המשרד כגורם הרואה את העולים 
והתושבים החוזרים במרכז והשואף להעניק שירות מותאם לצרכי כל עולה ועולה תוך מעקב על שביעות רצונו 

ושאיפה למצוינות בפיתוח מענים.

בשנים 2017-8 נמשיך לפעול לקידום שירותים מותאמים לצרכים הייחודיים של העולים. אנו ערים למשברים 
החברתיים והכלכליים אשר פוקדים את הקהילות היהודיות בתפוצות ולצרכים השונים אשר מביאים עימם 
הקבוצות השונות. לכן, נמשיך לפעול להנגשת השירותים המקוונים והמידע הדיגיטלי לאוכלוסיית הצעירים 
והסטודנטים, לצד שיפור המענה האנושי והטלפוני לאוכלוסיות הקשישים והמשפחות ופיתוח תכניות בתחום 
התעסוקה לעולים שאינם בעלי מקצוע. אנו נמשיך לפעול גם השנה כך שכל עולה שיגיע לישראל יהיה שבע 
רצון מאיכות השירות והתכניות שהמשרד מציע לו תוך הסרת חסמים ואיתור הזדמנויות למען קליטתם 

המיטבית והגדלת תרומתם לחברה הישראלית.

אנו נמשיך לפעול לכך שהעולה ירגיש בבית מהרגע הראשון.

בברכה,

אלכס קושניר

המנהל הכללי
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד  
מגמה201620172018

26,00030,00030,000עולים11

8,0007,0007,000תושבים חוזרים22

10,00010,700צעירים עולים33

פתרונות דיור לקשישים עולים שנחתם 4
8002,500חוזה לבנייתם4

עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות 5
202240הלוואות שניתנו לעולים5

מושמים בעבודה באמצעות תכניות 6
6,1485,6806,200המשרד6

צפי העולים הינו בהתאם למכסות לעולים מאתיופיה על-פי החלטת הממשלה, ירידה במספר העולים מאוקראינה וצרפת בשנת 2016 ועלייה   1
במספר העולים מרוסיה. הצפי מתבסס על תיקי עלייה פתוחים לשנה העוקבת.

אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ששבו לישראל. מספר התושבים החוזרים השבים נמצא במגמת ירידה. ערך צפוי ב-2017 מתבסס על   2
ביצוע 2016 וצפי לשימור המגמה.

מספר צעירים עולים מתוך כלל העולים. מספר העולים הצעירים נמצא במגמת עלייה.  3
בנייה של יחידות דיור במסגרת "קרקע חומה" - בניית פתרונות דיור לקשישים עולים על קרקע לצורכי ציבור.  4

עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות שניתנו לעולים על-ידי קרן ההלוואות הממונפת, בהתבסס על ספירת מספר ההלוואות בפועל.  5
באמצעות תכניות אגף תעסוקה - הכשרה באמצעות ואוצ'רים )Voucher( , קידום העסקה, מרכזי תעסוקה ועוד, וכן באמצעות אגף קליטה במדע   6
להשמת מדענים. הירידה הצפויה במספר המושמים  בין השנים 2016 ל-2017 הינה תוצאה של ירידה במספר העולים בשנת 2016, וכתוצאה מכך 

הצטמצם מספר האנשים הדורשים השמה.
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מטרות ויעדים לשנים 2017-8 

הגדלת מספר העולים והתושבים החוזרים   1
הגדלת החשיפה לאפשרויות העלייה ומסלולי הקליטה בקרב מועמדי העלייה יעד 1.1: 

הגדלת מספר תכניות הכנה לעלייה הפועלות בחו"ל כגורם מעודד עלייה  יעד 1.2: 

העלאת שיעור העולים מסך המתעניינים ושיעור המתעניינים מסך זכאי העלייה יעד 1.3: 

חיזוק הזיקה והקשר של קהילת הישראלים השוהים בחו"ל למדינת ישראל יעד 1.4: 

עידוד שיבה/חזרה ארצה בקרב ישראלים השוהים בחו"ל יעד 1.5: 

שיפור הקליטה של העולה/התושב החוזר, החל משלב עידוד העלייה עד קליטתו בישראל  יעד 1.6: 

שיפור באחידות המידע שמועמד העלייה מקבל, בדגש על המוסדות הלאומיים והממלכתיים יעד 1.7: 

שיפור הצלחת הקליטה והתושבים החוזרים    2
הגדלת היקף השתלבותם של עולים ותושבים חוזרים בשוק העבודה יעד 2.1: 

הרחבת פתרונות הדיור לעולים הזכאים יעד 2.2: 

קידום וחיזוק השתלבותם של עולים בתחומי השפה יעד 2.3: 

חיזוק והעמקת הזהות והזיקה של העולים לישראל לצד הגברת המודעות לתרבות ולמורשת העולים יעד 2.4: 

הפחתת מצבי סיכון בקרב בני נוער עולים ומשפחותיהם באמצעות חיזוק שיתוף הפעולה בין  יעד 2.5: 

גורמי רשויות ומגזר שלישי

שיפור והידוק של תהליך הליווי והמעקב אחר קליטתו של העולה/תושב החוזר יעד 2.6: 

שיפור רווחתם ומיצוי זכויותיהם של צעירים עולים חיילים יעד 2.7: 

שיפור מצבם של העולים הנקלעים למצוקה כלכלית יעד 2.8: 

הנגשה של המידע ושל השירות לעולה ולתושב החוזר בכל מקום ובכל זמן יעד 2.9: 

יעד 2.10: חיזוק שיתופי הפעולה והמידע עם משרדי ממשלה בנושא קליטת עלייה

יעד 2.11: הגברת החשיפה לתרומתם של העולים לחברה בישראל

טיפוח ההון האנושי ושיפור הישגיות בקרב העולים   3
שילוב מדענים במחקר באקדמיה ובתעשייה הישראלית יעד 3.1: 

קידום הישגי התלמידים העולים ובני תושבים חוזרים יעד 3.2: 

יעד 3.3:  עידוד יזמות ותמיכה ביזמים להקמת עסקים מצליחים

קידום השתלבות של אקדמאים וסטודנטים עולים, בוגרי המינהל לסטודנטים עולים, בשוק  יעד 3.4: 

העבודה במקצועם

קידום עולים ותושבים חוזרים בתחומי אמנות וספורט לטובת מדינת ישראל יעד 3.5: 
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מיצוב המשרד כגורם מוביל ומנחה בתהליכי העלייה והקליטה בישראל   4
חיזוק שיתופי פעולה עם גורמי חוץ בנושא עידוד עלייה יעד 4.1: 

שיפור הידע המקצועי של גופים מובילים בתחום עידוד העלייה והקליטה לצורך הגברת  יעד 4.2: 

האפקטיביות והרלוונטיות

שיפור המקצועיות של הרשויות המקומיות להתמודדות עם גלי העלייה המגיעים אליהן יעד 4.3: 

שיפור והרחבה של ממשקים ממוחשבים עם גורמי חוץ העוסקים בקליטת עלייה יעד 4.4: 

שיפור יכולת המיפוי והניתוח של המשרד בנוגע לצרכים ולמגמות בקרב מועמדי עלייה ומצב  יעד 4.5: 

הקליטה בארץ, ככלי לתכנון מדיניות ופיתוח 

שיפור תהליכי העבודה של המשרד עם החברה האזרחית ברמת המטה, המחוזות והמרחבים יעד 4.6: 

הגדלת תרומתם של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה והגברת    5
המודעות לכך

הגברת החשיפה לתרומתם של העולים לחברה, למדע ולכלכלה יעד 5.1: 

הגדלת היקף העולים והתושבים החוזרים המשתקעים באזורי עדיפות לאומית יעד 5.2: 

קידום איכות השירות של המשרד בדגש על המחוזות והמרחבים    6
ייעול התנהלות הרשות המקומית מול המשרד ופישוטה יעד 6.1: 

הנגשת המידע וניהול הידע באמצעות פלטפורמה ישירה ובלתי אמצעית  יעד 6.2: 

קידום התמקצעות עובדי המשרד יעד 6.3: 

הגברת תהליך הבקרה של המשרד על ניצול התקציבים המוקצים לרשויות יעד 6.4: 

התאמת השירות על-פי אוכלוסיית יעד יעד 6.5: 

ייעול התנהלות העולה והתושב החוזר מול המשרד ופישוטה יעד 6.6: 

שיפור הפיקוח והבקרה ברמת המטה, המחוזות, המרחבים ונתב"ג יעד 6.7: 

שיפור פעילות העובדים יעד 6.8: 
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עיקרי תכנית העבודה

הגדלת מספר העולים והתושבים החוזרים   1

יעד 1.1: הגדלת החשיפה לאפשרויות העלייה ומסלולי הקליטה בקרב מועמדי 
העלייה

משימות מרכזיות:
עריכת כנסי הסברה וסמינרים בחו"ל לתושבים חוזרים  ■

הפעלת מרכז תעסוקה7 מעבר לים לעולים ותושבים חוזרים  ■

קיום קשר שוטף ועדכון נהלים עם שליחים ומועמדי עלייה בחו"ל  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-2412/2017-כנסים בשנה

-1,00012/2017 2,0005008משתתפים בכנסים

-18036012/2017-מועמדי עלייה המקבלים ייעוץ תעסוקתי

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

פונים לשירותי טרום עלייה באמצעות 
המערכת הממוחשבת

-5001,20012/2017-

המרכזים התעסוקתיים מעבר לים מספקים ייעוץ ראשוני בנושא תעסוקה למתעניינים בעלייה או בחזרה לישראל בשפות אנגלית, רוסית   7
וצרפתית באמצעות הדואר האלקטרוני.

הירידה הצפויה נובעת מהחלטה מקצועית אסטרטגית לריכוז מאמצי עידוד העלייה בערוצי פעולה אחרים.  8

תכנית עבודה לשנים 2017-8   |   383

משרד העלייה והקליטה



יעד 1.2: הגדלת מספר תכניות הכנה לעלייה הפועלות בחו"ל כגורם מעודד עלייה

משימות מרכזיות:
הגדלת מספר המשתתפים בתכניות לחיילים בודדים   ■

הכנת תכניות לעידוד עלייה והפעלתן - עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל   ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-320-33012/2017חניכים המגיעים לתכניות צעירים )"צבר"(9
-160-16012/2017חניכים המגיעים לתכניות צעירים )"איתנו"(10

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור המשפחות שקיבלו מענק שלישי מסך 
המשפחות שהעתיקו את מגוריהן/עלו11

--80%12/2017-

יעד 1.3: העלאת שיעור העולים מסך המתעניינים ושיעור המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

משימות מרכזיות:
הפעלת קורסים ומתן ייעוץ ליזמים עולים ותושבים חוזרים המעוניינים לפתוח עסקים   ■ 

)Business il מערב(12
חשיפה ושמירה על קשר עם מדענים ישראלים השוהים בחו"ל  ■

תכנית "צופים גרעין צבר” הינה פרויקט ייחודי, המספק תמיכה וליווי לצעירים יהודים ובני ישראלים שבחרו לחזור או לעבור לחיות בישראל   9
על-מנת לשרת שירות מלא ומשמעותי בצה"ל. במסגרת התכנית נקלטים חברי הגרעין על-ידי תנועת הצופים ועוברים להתגורר בקיבוץ/
יישוב מאמץ, אשר משמש להם בית חם ותומך. משתתפי התכנית עוברים תהליך הכנה נפשית ומנטאלית ומקבלים ליווי עוד במדינות המוצא 
שלהם, עבור בתהליכים המקדימים לגיוס ועד קליטתם בחברה הישראלית. ליבת התוכנית מתבצעת במהלך שירותם הצבאי, שבו הצעירים 

חיים כקבוצה.
תכנית "איתנו" לליווי חיילים עולים בודדים )במסגרות קבוצתיות(. במסגרת התכנית קבוצות צעירים וצעירות יהודים ובני ישראלים עולים, אשר   10
לא חלפה שנה מתאריך הענקת המעמד כ"עולה", עוברים תהליך הכנה לצה"ל וליווי לכל אורך השירות הצבאי, כולל סיוע במגורים בקיבוצים/

יישובים קולטים. זכאים לתכנית בוגרי תכניות שונות, כגון "נעל"ה", "מסע", "אולפן קיבוץ", "אולפן עציון", "סל"ה" וכד', הנמצאים בישראל ללא 
הוריהם ומעוניינים לשנות מעמדם, להתגייס לצה"ל לשירות משמעותי ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחי מדינת ישראל. התכנית מיועדת 

גם לעולים בודדים, למועמדים לשירות ביטחון, שאינם בוגרי תכניות, שעלו ללא הוריהם ולא חלפה שנה מתאריך הענקת המעמד כ"עולה".
התשלום השלישי בתכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ישולם לאחר 12 חודשים מיום העלייה/מעבר ליישוב הנכלל ביישובי   11

הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או אישורי תשלומי מסים על שם הזכאי, לרבות ארנונה מהרשות שבה העולה מתגורר.
מרכזי ביזנס IL מסייעים בשירותי ייעוץ עסקי לעולים ולתושבים חוזרים פוטנציאלים עוד בהיותם בחו"ל וטרם עלייתם/חזרתם לישראל, אשר   12
הביעו התעניינותם בעלייה ו/או חזרה לישראל והקמת עסק עצמאי ו/או השקעה בישראל. בין השירותים המוענקים במרכזים: מתן ייעוץ וליווי 

עסק, הפעלת קורסים וסדנאות בחו"ל, הפעלת ירידים וכנסי יזמות עסקית בחו"ל, לעידוד עלייה וחזרה לישראל.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

 13Science Abroad חברים בעמותת
המצטרפים כל שנה

-503204/2018370

משתתפים בוובינרים )Webinars - סמינרים 
באמצעות האינטרנט( בחצי שנה, לחשיפת 

אפשרויות תעסוקה למדענים 
--2004/2018400

עולים ותושבים חוזרים המקבלים ייעוץ 
מעבר לים

-37475012/2017-

-41112/2017-קורסים, סמינרים ומפגשים 

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

תושבים חוזרים בשנה שקיבלו סיוע מתכנית 
ביזנס אי- אל )Business il( בחו"ל, חזרו ארצה 

והקימו עסק בישראל 
-4010012/2017-

יעד 1.4: חיזוק הזיקה והקשר של קהילת הישראלים השוהים בחו"ל למדינת ישראל

משימות מרכזיות:
עריכת ערבי מידע וחשיפה ב"בתים הישראליים"14  ■

פעילויות לשמירה על קשר וזיקה למדינת ישראל  ■

תכנית ללימוד עברית לבני ישראלים בחו"ל  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

משתתפים בכל הפעילויות ב"בתים 
הישראליים"

2,0002,0004,00012/2017-

-1,3006501,30012/2017משתתפים בכנסים

-1112/2017- -ערבי מידע וחשיפה

משתתפים בתוכנית ללימודי עברית לבני 
ישראלים 

- -40012/2017-

הפעלת תכנית בחו"ל לחשיפה ולקשר עם מדענים ישראלים באמצעות עמותת Science Abroad והבתים הישראליים. יש לתכנית נציגויות   13
ב-18 מרכזים בארה"ב ובקנדה. הפעלה של אתר אינטרנט, מאגר, קיימת קבוצה בטוויטר, בפייסבוק, בלינקדין.

משרד העלייה והקליטה מפעיל באמצעות השגרירויות והקונסוליות בחו"ל פרויקט ייחודי לשמירת הקשר עם הישראלים החיים מחוץ   14
לישראל -  "הבית הישראלי". ייעודו העיקרי לספק ייעוץ והכוונה למתעניינים באפשרויות השיבה הביתה ולהעניק ליווי וייעוץ אישי בתכנון 

החזרה.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור המדווחים על שביעות רצון טובה עד 
טובה מאוד מערבי המידע15

- -70%12/2017-

שיעור שביעות הרצון של ההורים מלימודי 
העברית )הדיווח ייעשה באמצעות סקר 

שיופץ בתום הקורס(
--75%12/2017-

יעד 1.5: עידוד שיבה/חזרה ארצה בקרב ישראלים השוהים בחו"ל

משימות מרכזיות:
הכרה בעולה/בתושב חוזר כמדען פוטנציאלי  ■

השתתפות כספית בתכנית הלאומית להשבת אקדמאים  ■

חשיפה ושמירה על קשר עם מדענים ישראלים השוהים בחו"ל  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-92212/2017-מדענים עולים שהוכרו בטרם עלייתם

שיעור המדענים תושבים חוזרים שהוכרו 
בטרם חזרתם16

--60%12/2017-

נרשמים חדשים לתכנית הלאומית להשבת 
אקדמאים

-12425012/2017-

יעד 1.6: שיפור הקליטה של העולה/התושב החוזר, החל משלב עידוד העלייה, תוך 
קליטתו בישראל 

משימות מרכזיות:
ואוצ'רים - שוברי תשלום לקורסי הכשרה והסבה מקצועית17   ■

טיפול פרטני בעולים שנקלעו למצבי מצוקה שונים  ■

תכניות "קליטה בקהילה" ברשויות  ■

שיעור המדווחים על שביעות רצון טובה עד טובה מאוד מתוך המשיבים לסקר שנשלח באמצעות נציגויות הבתים הישראלים למשתתפים   15
בערבי המידע.

המדד נמדד על-ידי ספירה של האישורים שניתנו למדענים פוטנציאליים חלקי מספר המתקבלים לטיפול בפועל.  16
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2446 מיום 15/2/2015 בנושא הפעלת תכנית מיוחדת לשנת 2015 לעידוד העלייה ולקליטה מיטבית של עולים   17
מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 147 מיום 28/6/2015 בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההון 

האנושי" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים שקיבלו ואוצ'רים 
ללימודים אקדמיים ומקצועיים

2,459-18 2,10012/2017-

השלמת פיתוח כלי לאמידת שביעות רצון 
בהפעלת תכניות "קליטה בקהילה"

-12/2017ג-

יעד 1.7: שיפור באחידות המידע שמועמד העלייה מקבל, בדגש על המוסדות 
הלאומיים והממלכתיים 

משימות מרכזיות:
הפעלת צוות בנושא הנגשת המידע בנושא עידוד עלייה  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

הגשת מסקנות צוות עבודה בנושא הנגשת 
המידע לעולים ותושבים חוזרים

-6/2017-ג-

הירידה הצפויה נובעת מכך שהייתה ירידה במספר העולים בשנת 2016 לעומת 2015 וצפי הואוצ'רים מתבסס על מספר העולים שהגיע בשנה   18
הקודמת.
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שיפור הצלחת הקליטה והתושבים החוזרים   2

יעד 2.1: הגדלת היקף השתלבותם של עולים ותושבים חוזרים בשוק העבודה

משימות מרכזיות:
ארגון, הפעלה ומימון של קורסי הכנה לרישוי  ■

בניית תכנית תעסוקתית19 פרטנית לעולים ולתושבים חוזרים  ■

הכשרת עולים ותושבים חוזרים לתחום נדרש בשוק העבודה בארץ  ■

הפעלת מרכזי תעסוקה לעולים ולתושבים חוזרים   ■

הקניית עברית תעסוקתית לעולים  ■

השמת מדענים לפרויקטים ביטחוניים  ■

קידום העסקה לעולים ולתושבים חוזרים )כולל מקצועות רישוי(  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים העוברים הכנה 
לרישוי בסיוע אגף תעסוקה

--10612/2018530

-11,30012/2017--תכניות תעסוקתיות שנבנו לכלל האוכלוסייה

תכניות תעסוקתיות שנבנו לעולים ולתושבים 
חוזרים עד חצי שנה בארץ

--7,00012/2017-

שיעור עולים ותושבים חוזרים עד חצי שנה 
בארץ בעלי תכנית תעסוקתית 

--36%12/2017-

עולים המשתתפים בכיתות לעברית 
תעסוקתית

--1,50012/2017-

מדענים עולים המשתתפים בפרויקטים 
ביטחוניים

--2012/2017-

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור העולים המדווחים על שביעות 
רצון טובה עד טובה מאוד מקורס עברית 

תעסוקתית )נמדד באמצעות משוב פנימי(
--50%12/2017-

-60%12/2017--שיעור השמות במרכזי תעסוקה בשנה

תכנית תעסוקתית הינה תכנית המסייעת לעולה להגשים את מטרותיו התעסוקתיות בישראל. במסגרת התכנית נלקח בחשבון הפרופיל   19
התעסוקתי של העולה, הכשרתו, השכלתו ניסיונו וצרכיו האישיים ונבנית עבורו תכנית אישית, השואפת למקסם את רצונות העולה בתחום 

התעסוקתי בהתאמה לאפשרויות התעסוקה בארץ.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור מועסקים מקבלי קידום העסקה 
לאחר תום תקופת סיוע תוך 3-6 חודשים 

)ללא מקצועות רישוי(
-21%45%12/2017-

עולים ותושבים חוזרים המשולבים בשוק 
העבודה באמצעות קידום העסקה )כולל 

מקצועות רישוי(
-45090012/2017-

יעד 2.2: הרחבת פתרונות הדיור לעולים הזכאים

משימות מרכזיות:
אכלוס פתרונות דיור   ■

קידום תהליכי עבודה לחתימת חוזים לצורך הפעלת בניית דיור לקשישים על קרקע חומה20  ■

רכישת דירות ציבוריות למשפחות עולים  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פניות להצגת דירות לעולים הממתינים לדיור 
ציבורי

-1,5003,00012/20186,000

דירות שנרכשו למשפחות עולים הממתינים 
לדיור ציבורי21

-7515012/2018300

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

פתרונות דיור שנחתם חוזה לבנייתם על 
"קרקע חומה" )קרקע לצורכי ציבור(

--2,50012/2017-

משפחות הממתינות לדיור ציבורי שמימשו 
הפניות אכלוס )אנשים שהתאכלסו(

-7501,50012/20183,000

בניית פתרונות דיור לקשישים עולים על קרקע לצורכי ציבור.  20
זכאי לדיור ציבורי בעל תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטה העלייה, המונפקת באמצעות חברות שכר דירה או הבנקים   21
למשכנתאות, המוגדר בה כ"חסר דירה". חלוקת הדירות מתבצעת בהתאם לתור הממתינים של עולים הזכאים למתן דיור ציבורי לפי תאריך 

העלייה של העולה.
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יעד 2.3: קידום וחיזוק השתלבותם של עולים בתחומי השפה

משימות מרכזיות:
אולפנים במסלול שוברים22 לכלל העולים שהגיעו בשנים 2016-2017  ■

הקניית עברית תעסוקתית למקצועות רישוי   ■

השתתפות סטודנטים באולפני קיץ בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

שיעור העולים מסך המשתתפים בתכנית 
ללימוד עברית באמצעות שוברים המדווחים 
על שביעות רצון ברמה טובה עד טובה מאוד

--60%12/2017-

-20012/2017--סטודנטים באולפני הקיץ

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

עולים המסיימים בהצלחה לימודי עברית 
מתקדמת למקצועות רישוי

--1,50012/2017-

יעד 2.4: חיזוק והעמקת הזהות והזיקה של העולים לישראל לצד הגברת המודעות 
לתרבות ולמורשת העולים

משימות מרכזיות:
קיום פעילות לסטודנטים: פעילויות חברתיות, פעילויות לזהות יהודית ישראלית, פעילויות   ■

להכרת הארץ
תוכנית "קייסים" )תכנית להכשרת מנהיגים בקהילה בתחום יישוב הסכסוכים(  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

סטודנטים המשתתפים בפעילויות חברתיות 
של המינהל לסטודנטים עולים

--2,00012/2017-

-61212/2017-רשויות המשתתפות בתכנית "קייסים" 

משרד העלייה והקליטה מעניק שוברי סיוע ללימוד עברית במסגרות פרטיות הנכללות במאגר מוסדות שנקבע מראש. הסיוע בשוברים יכול   22
להינתן לפני אולפן א' או אחריו.
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יעד 2.5: הפחתת מצבי סיכון בקרב בני נוער עולים ומשפחותיהם באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין גורמי רשויות ומגזר שלישי

משימות מרכזיות:
"עלמה" - תכניות לנערות עולות המוגדרות בסיכון מוגבר   ■

הפעלת תכניות להתמודדות עם מצבי סיכון בקרב בני נוער עולים  ■

התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער במצבי סיכון  ■

ליווי וסיוע לבני נוער עולים עוברי חוק והוריהם  ■

מרכזי נוער הוליסטיים, חינוכיים טיפוליים   ■

תכניות למניעת שימוש לרעה באלכוהול ובסמים  ■
תכניות לעידוד יזמות וחיזוק גורמי הגנה וחוסן23  ■

תכנית לנוער עולה משוטט ומתגודד בקצה רצף הסיכון24  ■

"גשרים" - תכנית איתור וטיפול למניעת אלימות במשפחה בקרב עולים  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

נערות עולות המצויות בטיפול בתכניות 
ייעודיות לנערות - תכנית "עלמה"25

40-4012/2017-

יישובים בהם פועלות תכניות ייעודיות 
לנערות עולות המוגדרות בסיכון

3--12/20183

ילדים ובני הנוער המשתתפים בתוכנית 
הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער במצבי 

סיכון
-4,3004,50012/2017-

יישובים בהם פועלות תכניות של התוכנית 
הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער במצבי 

סיכון באמצעות המשרד
-4412/2017-

הורים המשתתפים בתכניות לליווי וסיוע 
לבני נוער עולים עוברי חוק 

--14012/2017-

יישובים בהם פועלות התכניות לליווי וסיוע 
לבני נוער עולים עוברי חוק והוריהם

45-4512/2017-

בני נוער עוברי חוק המשתתפים בתכנית 
לליווי וסיוע לבני נוער עולים עוברי חוק 

והוריהם
--44012/2017-

בני נוער המשתתפים במרכזי נוער 
הוליסטיים, חינוכיים טיפוליים 

-11012012/2017-

תכניות המקדמות חוסן ומיקוד שליטה פנימית, כגון תכנית "קולנוער" להפקת סרטי דרמה, חוגי סיור עם עמותת "אחרי".  23
בני נוער משוטטים המפגינים התנהגויות מסוכנות.  24

תכניות לנערות עולות המוגדרות בסיכון מוגבר.  25
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

בני נוער והורים המשתתפים בתכניות 
השונות למניעת שימוש לרעה באלכוהול 

ובסמים
--37012/2017-

בני נוער עולים המשתתפים בתכניות לעידוד 
גורמי ההגנה והחוסן

--30012/2017-

בני נוער המשתתפים בתכנית לנוער עולה 
משוטט ומתגודד בקצה רצף הסיכון

-40080012/2017-

עולים המטופלים במרכזים למניעת אלימות 
במשפחה – תכנית "גשרים"

--1,73812/2017-

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-10%12/2017--שיעור הנשירה בקרב בני נוער עולים

שיעור קטינים עולים עוברי חוק מכלל 
אוכלוסיית הקטינים עוברי החוק בישראל26

5.9% 
)2015(

-5.9%12/2017-

שיעור התיקים שנפתחו לבני הנוער העולים 
מתוך סך התיקים שנפתחו לבני נוער27

9.08%
)2015(

-9.08%12/2017-

יעד 2.6: שיפור והידוק של תהליך הליווי והמעקב אחר קליטתו של העולה/ התושב 
החוזר

משימות מרכזיות:
הכרה בעולה או בתושב החוזר כמדען באמצעות דוא"ל וטלפון  ■

ליווי ותמיכה אישית של צוותי שטח בקמפוסים28  ■

סיוע שניתן לסטודנטים עולים במהלך לימודיהם  ■

תמיכה נפשית וסוציאלית לסטודנט העולה- ליווי של עובדים סוציאליים, סבסוד סעד נפשי   ■

לסטודנט

בשנת 2015 חלה ירידה משמעותית בשיעור קטינים עולים עוברי חוק מכלל אוכלוסיית הקטינים עוברי החוק בישראל, משיעור של 9.6%   26
ל-5.9%.

בשנת 2015 חלה ירידה משמעותית ב שיעור התיקים שנפתחו לבני הנוער העולים מתוך סך התיקים שנפתחו לבני נוער, משיעור של 13.8%   27
ל-9.08%.

צוותי מדריכים חברתיים המלווים סטודנטים עולים באמצעות מפגשים פרטניים וקבוצתיים בקמפוסים במכללות ובאוניברסיטאות.  28
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

 שיעור הסטודנטים עמם נערכה היכרות 
על-ידי צוות המדריכים, מתוך כלל 

הסטודנטים בשנה א' 
-80%-6/2017-

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור המסיימים את לימודיהם לתואר 
אקדמי מקרב כלל הסטודנטים שבטיפול 

המינהל לסטודנטים עולים
--71%12/2017-

שיעור המסיימים את לימודיהם לתואר 
אקדמי מקרב כלל הסטודנטים עולי אתיופיה 

ויוצאי אתיופיה
--70%12/2017-

שיעור המסיימים את לימודיהם לתואר 
אקדמי מקרב כלל הסטודנטים שהינם עולים 

חדשים
--72%12/2017-

-90%12/2017--שיעור מסיימי אולפן קיץ

ממוצע מספר הימים שחלפו מיום העלייה 
ועד לרישום פנייה להכרה כמדען עולה 

209-19012/2017-

ממוצע מספר הימים שחלפו מיום קבלת 
המעמד של תושב חוזר ועד לרישום פנייה 

להכרה כמדען חוזר
95-9012/2017-

שיעור סטודנטים עולים שהצהירו כי הם 
מתכוונים להישאר בארץ לאחר סיום 

לימודיהם )על-פי סקר פנימי(
--85%12/2017-

יעד 2.7: שיפור רווחתם ומיצוי זכויותיהם של צעירים עולים חיילים

משימות מרכזיות:
כנסי הסברה לחיילים ולמלש"בים עולים  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-1012/2017--כנסי הסברה לחיילים ומלש"בים
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יעד 2.8: שיפור מצבם של העולים הנקלעים למצוקה כלכלית

משימות מרכזיות:
דמי קיום לעולים נתמכים  ■

הארכת התקשרות למקבצי דיור ומרכזי קליטה29  ■

"כתף לכתף" - תכניות לליווי עולים שנקלעו למצבי מצוקה בתהליך קליטתם  ■
קרן מנהל מחוז30  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-20040012/2017-עולים שקיבלו דמי קיום

-32565012/2017-עולים שקיבלו סיוע מקרן מנהל מחוז

יחידות דיור שהמשרד חתם על המשך 
השכירות שלהן

-4,928- 12/20184,199

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

601203/2018120-משפחות המשתתפות בתכנית "כתף לכתף"

שיעור הירידה הממוצע בהיקף חובות 
המשפחה בתום התכנית "כתף לכתף"

---3/201830%

שיעור הגידול בשיעור המשפחות 
המשתתפות בשוק העבודה בסוף התכנית 

"כתף לכתף"
---3/201820%

הארכת משך שכירות המבנים לאכלוס קשישים עולים הזכאים לפתרונות דיור ציבורי, וכן הארכת משך השכירות של מרכזי קליטה עבור עולים   29
מאתיופיה.

סיוע חד-פעמי לעולים הנקלעים למצבי מצוקה הניתן לעולים חדשים עד 5 שנים בארץ.  30
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יעד 2.9: הנגשה של המידע ושל השירות לעולה ולתושב החוזר בכל מקום ובכל זמן

משימות מרכזיות:
הפקת עותקים של פרסומים בנושאים ובשפות שונות והפצתם  ■

תרגום והתאמה תרבותית של מידע בשפות שונות לאתר האינטרנט, לפרסומים וליחידות   ■

המשרד

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017 20,000 --פרסומים באמהרית-ספרדית-רב לשוני

-12/2017 70,000 --פרסומים באנגלית

-12/2017 30,000 --פרסומים בעברית

-12/2017 70,000 --פרסומים בצרפתית

-12/2017 90,000 --פרסומים ברוסית

-12/2017ג--תרגום ועריכה בשפות לאינטרנט

יעד 2.10: חיזוק שיתופי הפעולה והמידע עם משרדי ממשלה בנושא קליטת עלייה

משימות מרכזיות:
ייצוג שירותי הרווחה בתכניות לאומיות ובפורומים בין-משרדיים  ■

כנס הנגב לשלום הילד31  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פורומים וועדות בין-משרדיות בהם נציגי 
המשרד משתתפים

10-1012/2017-

הצגת תכניות השירות בכנס הנגב לשלום 
הילד וקיום שיח בסוגיית הנוגעות לשיפור 

ולקליטת של ילדים עולים
-12/2017ג--

חסות על מושב בנושא ילדים עולים במסגרת כנס מקצועי בין-משרדי, העוסק במצבם של ילדים במדינת ישראל, בהובלת המועצה לשלום   31
הילד.
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יעד 2.11: הגברת החשיפה לתרומתם של העולים לחברה בישראל

משימות מרכזיות:
טקס אזכרה ממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל  ■

טקס הוקרה ממלכתי לאסירי ציון ולהרוגי מלכות  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

קיום טקס אזכרה ממלכתי לזכרם של יהודי 
אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

12/2017ג--

קיום טקס הוקרה ממלכתי לאסירי ציון 
ולהרוגי מלכות

12/2017ג--
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טיפוח ההון האנושי ושיפור הישגיות בקרב העולים   3

יעד 3.1: שילוב מדענים במחקר באקדמיה ובתעשייה הישראלית

משימות מרכזיות:
קליטת מועמדים לתכנית קמ"ע דור ב' וקמ"ע דור א'32  ■

השמה של מדענים למגזר העסקי  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-812/2017--מועמדים לתכנית קמ"ע דור ב'

-12/2017ג--קידום תהליך לחידוש קמ"ע דור א' 

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההשמות במגזר העסקי מכלל 
ההשמות באותה תקופה

--40%12/2017-

יעד 3.2: קידום הישגי התלמידים העולים ובני תושבים חוזרים

משימות מרכזיות:
אישור מלגות דוקטורט לעולים ולתושבים חוזרים  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

תלמידים המשתתפים בתכנית לסיוע לימודי
--4,3008/2017-

מלגות שהוענקו לתלמידי מחקר בשנה 
הראשונה ללימודיהם

--2212/2017-

מטרת תכנית קמ"ע ) קליטה מדענים עולים( הינה לקלוט מדענים עולים במוסדות להשכלה גבוהה כחוקרים. קמ"ע דור א' )עולים ותיקים( -   32
מיועדת למדענים בכירים ומבטיחה את העסקתם עד הגעה לגיל הפרישה במגזר הציבורי במסלול חוקרים. קמ"ע דור ב' - מיועדת למדענים 

שייקלטו בתום התכנית ) 5 שנים( בסגל האקדמי הבכיר במסלול קביעות. 
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יעד 3.3: עידוד יזמות ותמיכה ביזמים להקמת עסקים מצליחים

משימות מרכזיות:
אישור הלוואות מהקרן הממונפת באמצעות ועדת אשראי33  ■

הפעלת מרכז מידע עסקי לעולים ולתושבים חוזרים לאחר העלייה והחזרה  ■

הפעלת מרכזים עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים  ■

הפעלת סדנאות בנושאים עסקיים רחבים בישראל  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים שקיבלו שירות 
במוקד העסקי 

-16433012/2017-

-6001,20012/2017-מקבלי ליווי עסקי

עולים ותושבים חוזרים שהגישו בקשה לקרן 
הממונפת

-15030012/2017-

משתתפים בסדנאות להקמת והפעלת 
עסקים

-35070012/2017-

-10020012/2017-עולים שאושרה עבורם הלוואה

-20040012/2017-תכניות עסקיות

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-24012/2017--עסקים שנפתחו או הורחבו 

שיעור העסקים השורדים למעלה משנתיים 
מאז מתן ההלוואה בשנת 2015 34

--65%12/2017-

שיעור מקבלי השירותים מהמרכזים 
העסקיים בשנת 2017 שדיווחו על שביעות 
רצון ברמה טובה עד טובה מאוד משירותי 

הייעוץ

-37%75%12/2017-

העולה/התושב החוזר מקבל באמצעות המשרד סיוע בבניית תכנית עסקית שמוגשת לוועדת אשראי. מטרת ההלוואות - סיוע מימוני בפתיחת   33
עסקים ובהרחבתם. ההלוואות ניתנות בתנאים מיוחדים. תנאים לזכאות: לעסק בהקמה - שנתיים מיום ההקמה, לעסק קיים - עד 4 שנים 

מיום ההקמה.
הנתונים יתייחסו לעסקים שנפתחו בסיוע המשרד החל משנת 2015.  34
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יעד 3.4: קידום השתלבות של אקדמאים וסטודנטים עולים, בוגרי המינהל לסטודנטים 
עולים, בשוק העבודה במקצועם

משימות מרכזיות:
סיוע אקדמי בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה  ■

מתן מלגות לימוד לסטודנטים עולים ולסטודנטים יוצאי אתיופיה  ■

מתן מלגות קיום לאוכלוסיות מיוחדות   ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

סטודנטים שנעזרו בסיוע האקדמי במהלך 
שנת הלימודים

450-67012/2017-

8/20186,450--6,250סטודנטים הלומדים בסיוע המינהל

-1,830-2,20012/2017סטודנטים המקבלים מלגת קיום

יעד 3.5: קידום עולים ותושבים חוזרים בתחומי אמנות וספורט לטובת מדינת ישראל

משימות מרכזיות:
הפעלת מערך סיוע לספורטאים אולימפיים  ■

הפעלת מרכז לקליטה של אמנים עולים ותושבים חוזרים35  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-5112/2017--ספורטאים אולימפיים המקבלים סיוע

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-1,10012/2017--משתלבים בפרויקטים אומנותיים

משרד העלייה והקליטה מסייע לאמנים עולים ותושבים חוזרים, אשר הוכרו ע"י ועדת מומחים שמנוהלת ע"י אגף תעסוקה. הסיוע הוא קידום   35
העסקה של האומנים בפרויקטים אומנותיים: הופעות, פסטיבלים הצגות תערוכות אומנות. 
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מיצוב המשרד כגורם מוביל ומנחה בתהליכי העלייה והקליטה בישראל   4

יעד 4.1: חיזוק שיתופי פעולה עם גורמי חוץ בנושא עידוד עלייה

משימות מרכזיות:
הגדלת מספר ההתקשרויות עם ארגונים מעודדי עלייה36  ■

הדפסה ממוחשבת של חשבון בנק  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

השלמת הפיתוח והכנסה לפעולה של 
הדפסה ממוחשבת של חשבון בנק

-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-16032012/2017-עולים שהגיעו בעידוד ארגונים מעודדי עלייה

יעד 4.2: שיפור הידע המקצועי של גופים מובילים בתחום עידוד העלייה והקליטה 
לצורך הגברת האפקטיביות והרלוונטיות

משימות מרכזיות:
הדרכות המועברות בקרב ארגונים בארץ ובחו"ל בנושא יזמות עסקית  ■

הדרכות בקרב ארגונים בארץ ובחו"ל בנושא זכויות עולים לארגונים העסוקים בעידוד עלייה   ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

הדרכות המועברות בקרב ארגונים בארץ 
ובחו"ל בנושא יזמות עסקית

--612/2017-

-212/2017--הדרכות בקרב ארגונים בארץ ובחו"ל 

מספר הגופים שהמשרד עובד עמם, אשר עוסקים בפעילות מעודדת עלייה בחוץ לארץ.  36
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יעד 4.3: שיפור המקצועיות של הרשויות המקומיות להתמודדות עם גלי העלייה 
המגיעים אליהן

משימות מרכזיות:
"גשרים" - תוכנית איתור וטיפול למניעת אלימות במשפחה בקרב עולים  ■

הפעלת פרויקטורים ברשויות המקומיות37  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-23-2512/2017קבוצות גברים עולים בתכנית "גשרים"

-449012/2017-משרות הפרויקטורים ברשויות המקומיות 

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-75%12/2017--שיעור שביעות הרצון מפעילות הפרויקטורים

יעד 4.4: שיפור והרחבה של ממשקים ממוחשבים עם גורמי חוץ העוסקים בקליטת 
עלייה

משימות מרכזיות:
פיתוח ממשקים מול רשות ההגירה והאוכלוסין  ■

הרחבה של מערכת תו"ת )תכנון ותקצוב(  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

סיום הפיתוח והכנסה לפעולה של ממשק 
להעברת נתונים באופן ממוחשב מול רשות 

ההגירה והאוכלוסין
-4/2017-ג-

הרחבה והוספה של פונקציונליות במערכת 
תכנון ותקצוב

-12/2017ג--

הפרויקטור הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת של העולה ברשות. הוא מסייע בתהליכי הקליטה של   37
העולה מול הרשות בתחומים שונים כגון: סיוע ברישום לאולפן, סיוע בהתארגנות לדיור קבע, סיוע בהבנת מערכת החינוך וכד'.
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יעד 4.5: שיפור יכולת המיפוי והניתוח של המשרד בנוגע לצרכים ולמגמות בקרב 
מועמדי עלייה ומצב הקליטה בארץ, ככלי לתכנון מדיניות ופיתוח

משימות מרכזיות:
הכנת תכנית מחקר רב–שנתית וביצועה  ■

מחקר הסרת חסמים בתעסוקה  ■

מחקר לבדיקת אפקטיביות השוברים ללימוד עברית  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

קיום מפגש חשיפה/יום עיון למען הפצת 
המחקר בקרב גורמי חוץ )מחקר רב שנתי(

-12/2017ג--

ביצוע מחקר והגשת מסקנות 
)מחקר בנושא שוברים(

-12/2017ג--

הפצת המחקר בקרב גורמים רלוונטיים 
ובקרב מנהלי האגפים )מחקר הסרת 

חסמים(
-12/2017ג--

יעד 4.6: שיפור תהליכי העבודה של המשרד עם החברה האזרחית ברמת המטה, 
המחוזות והמרחבים

משימות מרכזיות:
מיזם "ממשלה חברה אזרחית"38  ■

תמיכות בעמותות  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

שיעור ניצול התקציבים בהתאם לתחומים 
החדשים39

--90%12/2017-

-1212/2017-עדכונים שבוצעו למאגר העמותות

מטרת יצירת מאגר העמותות במסגרת מיזם "ממשלה חברה אזרחית", המשותף למשרד העלייה והקליטה וג'וינט ישראל, הינה לחזק את   38
הקשר של משרד העלייה והקליטה עם ארגוני החברה. מאגר הארגונים ישמש את המשרד לצורך תהליכי שיתוף, הידברות ועדכון.

שיעור התקציבים שהעמותות העוסקות בתחום קליטת עלייה מנצלות מסך התקציב שאושר להן במסגרת הקול הקורא לתמיכות לעמותות.   39
תחומי הפעילות כוללים: מיצוי זכויות עולים, פעילויות לקידום אוכלוסיות עולים עם צרכים מיוחדים, תכניות לקידום ולטיפוח מצוינות בקרב 
ילדים, בני נוער וצעירים, קליטה בקהילה לאוכלוסיית קשישים עולים, פעולות להעצמת השפה העברית בקרב עולים, פעילות בתחום הזהות 

היהודית, המורשת והכרת הארץ.
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הגדלת תרומתם של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה והגברת    5
המודעות לכך

יעד 5.1: הגברת החשיפה לתרומתם של העולים לחברה, למדע ולכלכלה

משימות מרכזיות:
הפעלת מוקד סטארט אפ לעולים ותושבים חוזרים  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

מיזמים טכנולוגיים שגובשו ונבנתה להם 
תכנית עסקית

-2412/2017-

יעד 5.2: הגדלת היקף העולים והתושבים החוזרים המשתקעים באזורי עדיפות 
לאומית

משימות מרכזיות:
העתקת עסקים לעולים הפותחים עסקים בירושלים40  ■

מתן תמריצים לעולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה בעלי עסקים41  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

בעלי עסקים שקיבלו תמריצים להקמת 
עסק בירושלים

-134012/2017-

בעלי עסקים שקיבלו תמריצים להקמת 
עסק 

--3012/2017-

בהתאם להוראת שעה 364, המשרד מעניק תמריץ עד לגובה 43 אלף ש"ח ליזמים שהקימו עסק בירושלים החל מ 1.3.2016. המשרד מקיים   40
ועדות ובוחן את הבקשות ובהתאם להחלטות הוועדה מאשר/דוחה את הבקשה למענק. המשרד מעביר ליזמים אשר אושר להם מענק את 

המענק דרך מערכת עולים.
בהתאם להחלטה מספר 1702 של הממשלה מיום 21.07.2016.   41
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קידום איכות השירות של המשרד בדגש על המטה, המחוזות והמרחבים   6

יעד 6.1: ייעול התנהלות הרשות המקומית מול המשרד ופישוטה

משימות מרכזיות:
הפעלת ועדה לפישוט הבירוקרטיה במשרד  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

הגשת מסקנות הוועדה לפישוט 
הבירוקרטיה במשרד

-12/2017ג--

יעד 6.2: הנגשת המידע וניהול הידע באמצעות פלטפורמה ישירה ובלתי אמצעית 

משימות מרכזיות:
הטמעה של מערכת סע"ר ) סביבת עבודה רוחבית(  ■

הנגשה של מאגרי-מידע  ■

הקמת אתר אינטרנט חדש  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-412/2017--יחידות בהן הוטמעה מערכת סע"ר

-12/2017ג--הנגשה של מאגרי מידע לקהל

-8016012/2017-פוסטים בפייסבוק שנכתבו בשפה האנגלית

-8016012/2017-פוסטים בפייסבוק שנכתבו בשפה הרוסית

-7014012/2017-פוסטים בפייסבוק שנכתבו בשפה הצרפתית
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יעד 6.3: קידום התמקצעות עובדי המשרד

משימות מרכזיות:
הדרכה והכשרה ליועצי הקליטה במרחבים  ■

הדרכות והשתלמויות לעובדים בנושא תיעוד וזכאות  ■

הדרכות ממוקדות לעובדים  ■

הדרכות תיעוד וזכאות ליועצים  ■

הכשרת יועצי הקליטה במרחבים  ■

קורסי הכשרה לעובדי המשרד  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

מפגשי הדרכה לעובדים סוציאליים 
שהתקיימו במרחבים

-163012/2017-

-41012/2017-הדרכות שהתקיימו בנתב"ג

הדרכות המועברות על ידי אגף עידוד עלייה 
ותושבים חוזרים

4-412/2017-

הדרכות המתקיימות בשנה בנושא תיעוד 
וזכאות

-4612/2017-

עובדים המשתתפים בהכשרות מקצועיות 
חיצוניות בתחום התעסוקה

-10020012/2017-

-163212/2017-עובדים שעברו הדרכה בארגון אגף הדרכה

ימי השתלמויות, הדרכות וקורסים להעמקת 
התמקצעות העובדים בארגון אגף הדרכה

-1,2502,50012/2017-

יעד 6.4: הגברת תהליך הבקרה של המשרד על ניצול התקציבים המוקצים לרשויות

משימות מרכזיות:
פיתוח נוהלי עבודה חדשים לרשויות עבור שנת העבודה 2018  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

בניית נהלי עבודה חדשים לרשויות עבור 
שנת 2018

-12/2017ג--
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יעד 6.5: התאמת השירות על-פי אוכלוסיית יעד

משימות מרכזיות:
תכנית "טנא בריאות" - לעולי אתיופיה42   ■

תכניות ברשויות לעולי אתיופיה43  ■

תשלום אגרות חינוך לעולים מאתיופיה  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

משתתפים בתכנית "טנא בריאות" לעולי 
אתיופיה בשנה

-2,000-3/2017-

-18,00012/2017- -משתתפים בתכניות ברשויות לעולי אתיופיה 

יעד 6.6: ייעול התנהלות העולה והתושב החוזר מול המשרד ופישוטה

משימות מרכזיות:
הקמה של אתר אינטרנט חדש  ■

הקמה של מערכת לניהול פניות למרכז מידע משודרג  ■

זימון תורים באינטרנט ובמובייל  ■

מערכת לניהול ממוחשב של תורים  ■

הפעלת פיילוט להכנת אמנת שירות יחידתית  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017ג--השקה של יישומון

-12/2017ג--השלמת האתר הייעודי החדש

הפעלת מערכת לניהול הפניות למרכז המידע 
המשודרג

-6/2017-ג-

השלמת אמנת שירות במינהל לסטודנטים 
עולים

-12/2017ג--

השלמה של פריסת המערכת לניהול תורים 
באתרי המשרד

-12/2017ג--

העברת סדנאות והרצאות בנושאי בריאות הגוף לקבוצות עולים יוצאי אתיופיה. הסברה שנועדה לגשר על הפער ולהעלות את המודעות על   42
מחלות כרוניות נפוצות בישראל )כולסטרול, יתר לחץ דם, סוכרת וכד'(.

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 324 מיום 31/07/2015 בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה   43
הישראלית. מיועד לעולים שעלו ב-15 השנים האחרונות.
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יעד 6.7: שיפור הפיקוח ובקרה ברמת המטה, המחוזות, המרחבים ונתב"ג

משימות מרכזיות:
ביצוע בקרה של תכניות העבודה לשנת 2017  ■

הרחבה של מערכת תו"ת )תכנון ותקצוב(  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

הרחבה והוספת פונקציונליות במערכת תכנון 
ותקצוב

-12/2017ג--

יעד 6.8: שיפור פעילות העובדים 

משימות מרכזיות:
גיוס מתנדבי שירות לאומי למשרד

הפעלת ממוני איכות מחוזיים 
הפעלת צוות שיפור להקמת מרכז מידע טלפוני שלב א'

הפעלת שיטות לתגמול ותמרוץ עובדים

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-22-2412/2017מתנדבי השירות הלאומי שגויסו

עולים שממונה האיכות פוגש או משוחח 
עמם

-36090012/2017-

-6/2017-ג-הקמת מרכז מידע טלפוני בירושלים

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017  Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון ממקצועיות העובדים 
ברמה טובה עד טובה מאד

--75%12/2017-
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מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2017

מועד משוער להנגשההסבר אודות המאגרשם מאגר המידע
סטודנטים שלומדים בסיוע 

משרד העלייה והקליטה בשנים 
2016-2017

סטודנטים לפי מגדר, ארץ מוצא, 
תואר, מסלול לימודים ומוסד 

לימוד
4/2017

מאגרי מידע הפתוחים לציבור כעת

הסבר אודות המאגרשם מאגר המידע
עולים מ-1989 עד 2015 לפי יישובים ומועצותעולים מ-1989 עד 2015 לפי יישובים ומועצות

תושבים חוזרים מ-2006 עד 2015
תושבים חוזרים מ-2006 עד 2015 - לפי התפלגויות 

שונות - חודש ושנה, מקצועות, מגדר ועוד

עולים מ-1989 עד 2015 - לפי חודש ושנה
עולים מ-1989 עד 2015 - לפי חודש ושנה, 

התפלגות לפי שנה וחודש עלייה

עולים מ-1989 עד 2015 - לפי מקצועות
עולים מ-1989 עד 2015 - לפי מקצועות, התפלגות 

לפי שנת עלייה ותחום מקצועי

עולים מ 1989 עד 2015 - ארצות עיקריות
עולים מ 1989 עד 2015 - ארצות מוצא עיקריות. 

התפלגות לפי שנת עליה וארצות מוצא

עולים מ-1989 עד 2015 - מגדר
עולים מ-1989 עד 2015 - מגדר, התפלגות לפי שנת 

עלייה ומין

עולים מ-1989 עד 2015 - לפי מחוז
עולים מ-1989 עד 2015 - לפי מחוז, התפלגות לפי 

שנת עלייה ומחוזות קליטה

עולים מ-1989 עד 2015 - לפי יבשת
עולים מ-1989 עד 2015 - התפלגות לפי שנת עלייה 

ותת-יבשות מוצא

עולים משנת 1989 עד 2015 - לפי גיל
עולים מ-1989 עד 2015 - לפי גיל - התפלגות לפי 

שנת עלייה וגיל בעת עלייה

עולים שעלו משנת 1989 עד 2012 לפי שנות עלייה 
וארצות מוצא עיקריות

עולים שעלו משנת 1989 עד 2012 לפי שנות עלייה 
ותת-יבשות מוצא

עולים שעלו משנת 1989 עד 2012 לפי שנות עלייה 
וחודשי עלייה

רשימת מוסדות ציבור וארגונים מקבלי סיוע 
מעיזבונות לטובת המדינה

רשימת מוסדות ציבור מקבלי תמיכות על-ידי 
משרד הקליטה
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