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הקדמה: שרת העלייה והקליטה
חה"כ סופה לנדבר

מכובדיי,

בשנת 2017 עלו לישראל כ-29,000 עולים ושבו לישראל יותר מ-5,300 תושבים חוזרים. השנה נמשכה העלייה 
המסיבית מאוקראינה, אך העלייה מצרפת פחתה. במהלך השנה ביצענו ניתוח אסטרטגי, אשר סייע באיתור 
חלק מהגורמים שהאטו את קצב העלייה מצרפת. בהתאם לכך, ביצענו מהלכים לשיפור המצב. קיימנו יריד 
עלייה בפריז בהשתתפות עובדי המשרד ונציגי קופות החולים. בתקצוב המשרד נפתחו בפריז כ-150 כיתות 

אולפן ללימוד השפה העברית למיועדים לעלייה. 

פעילות עידוד העלייה נמשכה, כמו כן נמשכה הפעילות לשיפור הקליטה ולהטבת התנאים לעולים נזקקים. 
בתחום עידוד העלייה הקים המשרד מרכז מידע, המעניק מענה לעולים ולתושבים חוזרים ב-7 שפות שונות, 
ומסייע בכך למתעניינים בקבלת החלטות מהירות יותר בנוגע לעלייתם או חזרתם לישראל. בנוסף, המשיך 
המשרד לפעול לעידוד האכלוס של הנגב והגליל. בתחום הקליטה - בכל הקשור לצורכי דיור, השנה הגדיל 
המשרד את ההשתתפות בשכר דירה לקשישים הנמצאים בתור לדיור ציבורי. בניית הדיור הציבורי לעולים 
הסתיימה.  שבנייתן  דירות  כ-250  עוד  באשדוד  יאוכלסו  זו  שנה  סוף  ועד  נמשכה,  חומה  קרקע  על  נזקקים 
בנוסף, הגדלנו את פעילותנו בתחום קליטת העלייה במגוון נושאים: הורחבו פרויקטים לתמיכה באוכלוסיות 
מיוחדות; בשיתוף עם משרד החינוך הורחבה תכנית לתגבור לימודים לילדי עולים ולילדי תושבים חוזרים; 

תקציב התמיכה בעמותות הוגדל במידה ניכרת; והוכפלו המענקים למשתתפים בקורסים מקצועיים.

עולים  של  העלייה  בממדי  לגידול  תביא  זו  ששנה  מצפה  אני   .2018 שנת  פני  צופים  קדימה,  הפנים  עם  אנו 
ושל תושבים חוזרים. אני בטוחה ובוטחת בכל עובדי משרד העלייה והקליטה, מתנדבי העמותות, הרשויות 
ישראלי".  "אופק  חברת  הציונית,  ההסתדרות  היהודית,  הסוכנות  עלייה,  המעודדים  הגופים  המוניציפליות, 

בשילוב ידיים ובמאמץ משותף נשיג כל יעד ומטרה. 

הקליטה החמה והמחבקת מהווה כרטיס ביקור לעידוד העלייה. 

בברכה ,

חה"כ סופה לנדבר

שרת העלייה והקליטה
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הקדמה: מנכ"ל משרד העלייה והקליטה
אלכס קושניר

אני גאה להגיש את תכנית העבודה המשרדית לשנת 2018 של משרד העלייה והקליטה. 

במהלך שנת העבודה 2017 עבר המשרד שינוי ארגוני, אשר מטרתו העיקרית הייתה יצירת סינרגיה בין גופי 
המטה השונים לצורך טיוב תהליכי העבודה ושיפור תכניות הסיוע לעולים החדשים ולתושבים החוזרים. אני 
שמח לציין, כי המשרד השיג את רוב היעדים, אשר הציב לעצמו בתוכנית העבודה לשנת 2017. זאת בזכות 
עבודה מאומצת של כלל עובדי המשרד - הן עובדי השטח, אשר מהווים את חוד החנית של פעילות המשרד, 

והן עובדי המטה והנהלת המשרד.

בסיס  היוותה  אשר  משרדית,  מצב  הערכת  של  בבנייה  החל   2018 לשנת  עבודה  תכניות  של  הבנייה  תהליך 
לתכנון נכון ויעיל של כל אגף ואגף. בבניית התוכניות התייחסנו לארבעה פרמטרים עיקריים: )1( הגדרת קהל 
היעד לכל תכנית, )2( מיפוי הצרכים שלו, )3( מידת תרומתה של כל משימה לצמצום אי-הוודאות בחוויית 
הקליטה של העולה, ו-)4( רמת ההיתכנות לביצוע. מעבר לכך הצבנו לעצמנו מדדי תפוקה ותוצאה מאתגרים 

ביותר. כל זאת במטרה להביא לידי ביטוי את כלל יכולות המשרד.

במהלך שנת העבודה הבאה נמשיך לשפר את רמת השירות לעולים ולתושבים החוזרים, נסיים את מהפכת 
השירות הדיגיטלי אשר התחלנו השנה, נהדק קשרי עבודה עם השותפים העיקריים שלנו בתחום של עידוד 

וקליטת העלייה ונפעל להרחיב את מניפת הסיוע שהמשרד מעניק לפרט. 

בשנת 2018 נציין 70 שנות עצמאות למדינת ישראל וכן 50 שנה להקמת משרדנו. להצטלבות של שני מועדים 
של  ובבסיסה  הציונית  התנועה  של  ביסודה  עמד  העלייה  שמפעל  ספק  אין  הרי  סימבולית;  משמעות  אלה 
הקמת מדינת ישראל, ובעשורים האחרונים מהווה אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים והחברתיים העיקריים 

של מדינת ישראל.

אני מאחל לכולם שנת עבודה פורייה, מאתגרת ומהנה ומבקש שנעשה הכל כדי שהעולים ירגישו בבית. 

בברכה,

אלכס קושניר

המנהל הכללי

משרד העלייה והקליטה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד1  

מגמה20172018

29,00030,000עולים12
30,000 | 2020 30,000 | 2019

6,9717,500תושבים חוזרים23
6,500 | 2020 6,500 | 2019

10,62410,000צעירים עולים34
10,000 | 2020 10,000 | 2019

עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות 4
171200שניתנו לעולים5

7,9565,700מושמים בעבודה באמצעות תכניות המשרד56

המשרד החליט שבשלב זה לא יכלול את המדד המרכזי "פתרונות דיור לקשישים עולים שנחתם חוזה לבנייתם" והמשימה שאליה הוא משויך   1
"בניית פתרונות דיור לקשישים על קרקע חומה" בתכנית העבודה לשנת 2018 משתי סיבות מרכזיות. ראשונה, המשרד זיהה, כי התגלו קשיים 
רציניים למימוש התכנית כתוצאה מעלות ההשתתפות של המדינה בהקמת יחידות הדיור. הסיבה השנייה היא, כי המשרד סיכם עם אגף 

התקציבים במשרד האוצר על הקמת צוות חשיבה בשנת 2018 למתן מענים לבעיה.
הגידול הצפוי במספר העולים מתבסס על פעולות ייחודיות לעידוד העלייה. בין פעולות אלו אשר לציין במיוחד פעילויות, כגון אולפני עברית   2
וסמינרים וסדנאות במדינות שקיימים בן ריכוזים גדולים של זכאי עלייה. פעילויות אלו מתקיימות במערב אירופה ובמזרחה, בדרום אמריקה 
ובמרכזה, ובשיתוף פעולה עם גורמים נוספים באמצעות חברת "אופק ישראלי" )חל"צ(. התחזית מבוססת על ירידה במספר העולים מצרפת 
בשנת 2017 ומגמת עלייה במספר העולים מאוקראינה. בנוסף, התחזית לשנת 2018 לוקחת בחשבון חידוש מגמת העלייה מארצות שונות 

והגברתה בעקבות מאמצי המשרד לעידוד עלייה.
אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ששבו לישראל. מספר התושבים החוזרים השבים נמצא בשנים האחרונות במגמת ירידה מאז סיומו של   3
המבצע האחרון לתושבים חוזרים ב-2012. על פי נתוני המשרד, בשנת 2016 שבו לישראל 6,284, לעומת כ-5,500 בשנת 2017. העלייה הצפויה 
במספר התושבים החוזרים בשנת 2018 נובעת מהשקת מבצע מיוחד לעידוד חזרה לרגל 70 שנה להקמת מדינת ישראל. בשנים לאחר מכן יהיה 

המספר מותנה במדיניות הממשלה.
2015 עמד מספר הצעירים  מספר צעירים עולים מתוך כלל העולים. מספר הצעירים העולים נשמר יציב בשלוש השנים האחרונות. בשנת   4

העולים על 10,660, ב-2016 - על 10,366 וב-2017 הוא צפוי להגיע לכ-10,000.
עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות, שניתנו לעולים על-ידי קרן ההלוואות הממונפת, בהתבסס על ספירת מספר ההלוואות בפועל.   5

בשנת 2016 ניתנו 213 הלוואות.
באמצעות תכניות אגף תעסוקה - הכשרה באמצעות שוברים )Voucher(, קידום העסקה, מרכזי תעסוקה ועוד, וכן באמצעות אגף קליטה   6
במדע להשמת מדענים. בשנת 2018 צפויה מגמת ירידה במספר המושמים בעבודה, בין היתר בשל השינוי בתמהיל העולים. פרופיל העולים 
בשנת 2018 צפוי לכלול מספר גדול יותר של עולים ללא משלח יד מוגדר. עולים אלו זקוקים הן לסיוע בשיפור מיומנויות והן לסיוע בהשמה, 

אשר יחד אורכים זמן ממושך יותר. על כן, השמתם של חלק מהעולים בשנת 2018 תימשך גם בתום שנת העבודה.
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עיקרי תכנית העבודה7

הגדלת מספר העולים והתושבים החוזרים   1

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

משימות מרכזיות:
"אופק ישראלי" - פרויקט לאומי לעידוד עלייה8 ■
הכרה במדענים בטרם עלייתם/חזרתם לישראל  ■
הפעלת מרכז תעסוקה מעבר לים לעולים ולתושבים חוזרים9  ■
עריכת סמינרי הסברה בחו"ל לתושבים חוזרים על-ידי "הבתים הישראליים" ■
קיום ירידי מידע בחו"ל לצעירים המועמדים לעלות וללמוד בישראל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-4080%12/2018 -אחוז ביצוע תכנית "אופק ישראלי"

מדענים עולים שהוכרו בטרם עלייתם10
 24

)2016(
122412/2018-

מועמדי עלייה המקבלים ייעוץ תעסוקתי 
מעבר לים11

- -40012/2018-

משתתפים בסמינרי ההסברה ב"בתים 
הישראליים"12

- 20040012/2018-

-2412/2018 -סמינרי ההסברה בשנה ב"בתים הישראליים"

שיעור ההשתתפות של נציגי המינהל בירידי 
מידע לצעירים בחו"ל13

90%-90%12/2018-

הנתונים  התקבלו  טרם  התכנית  כתיבת  שבמועד  מכיוון  וזאת,   ,2017 לשנת  הערך  מופיע  לא  העבודה  תכנית  לאורך  מהמדדים  חלק  עבור   7
העדכניים עבור מדדים אלו. הנתונים יפורסמו במלואם בהמשך שנת העבודה.

חברת "אופק ישראלי" )חל"צ( קמה על בסיס החלטת הממשלה מס' 1736 מיום 22/6/2014 להקמת פרויקט לאומי לעידוד עלייה. החברה   8
עוסקת בהפעלת תכניות לעידוד עלייה במדינות רוסיה, אוקראינה, צרפת, בריטניה, בלרוס, מולדובה, ארצות הברית, ארגנטינה וברזיל. פעילות 

החברה הוארכה במסגרת החלטת הממשלה מס' 3181 מיום 23/11/2017.
המרכזים התעסוקתיים מעבר לים מספקים ייעוץ ראשוני בנושא תעסוקה למתעניינים בעלייה או בחזרה לישראל בשפות אנגלית, רוסית   9

וצרפתית באמצעות הדואר האלקטרוני.
המושג "מדענים תושבים חוזרים" מתייחס לישראלים השוהים בחו"ל, מועמדים פוטנציאליים לשוב לישראל. מתוך מספר המדענים העולים   10

שהוכרו טרם עלייתם, 7% עלו לישראל. מתוך המדענים הישראלים השוהים בחו"ל שהוכרו כמדענים, 40% שבו לישראל.
מספר מועמדי עלייה המקבלים ייעוץ בנושא תעסוקה הוא פונקציה של כמה גורמים, כגון: נגישות העולים למידע בנושא תעסוקה, מדינת   11
המוצא של העולים, קשריהם עם קרובי משפחה או מכרים בישראל, שליטה בשפות ועוד. גורמים אלו יכולים להשפיע על גידול או ירידה 

במספר מקבלי השירות.
מחוץ  החיים  הישראלים  עם  הקשר  לשמירת  ייחודי  פרויקט  בחו"ל  והקונסוליות  השגרירויות  באמצעות  מפעיל  והקליטה  העלייה  משרד   12
לישראל - "הבית הישראלי". ייעודו העיקרי לספק ייעוץ והכוונה למתעניינים באפשרויות השיבה הביתה ולהעניק ליווי וייעוץ אישי בתכנון 
הישראלים  בפניות  טיפול  הינו  הישראליים"  "הבתים  רכזי  פעילות  עיקר  לישראל.  מחוץ  ישראליים"  "בתים   13 יפעלו   2018 בשנת  החזרה. 
המעוניינים לשוב לישראל. בנוסף, בכל "בית ישראלי" מתקיימות פעילויות שונות בהתאם לפרופיל קהילת הישראלים השוהה באותה מדינה. 

דוגמאות לפעילויות אלו הן: תכניות ללימודי עברית, הרצאות בנושא אקטואליה, שעות סיפור, "מבשלים עברית", פעילות סביב חגים ועוד.
עלייה,  זכאי  לצעירים  לימודים  תומך  וחברתי  לימודי  סיוע  במתן  העוסק  והקליטה,  העלייה  במשרד  אגף  הינו  עולים  לסטודנטים  המינהל   13
מידע  מתן  לצורך  נחוצה  ונוכחותם  עולים  לסטודנטים  המינהל  נציגי  השתתפות  בישראל.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ללמוד  המעוניינים 
המותאם לרקע של כל אחד מהמשתתפים בירידים. זהו מידע חשוב ומהותי עבור מועמדי העלייה, מכיוון שבעזרתו הם יכולים לקבל החלטה 

על עלייתם ולבחור בתכניות קליטה רלוונטיות עבורם. ירידים אלו מאושרים על-ידי המשרד לאוכלוסייה הנדונה.

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור המדענים החוזרים הפוטנציאליים 
שהוכרו בטרם חזרתם מתוך הפונים בשנה 

הקודמת14

53%
)2016(

-65%12/2018-

שיעור המדענים החוזרים שהוכרו בטרם 
חזרתם מתוך הפונים בשנה השוטפת15

53%
)2016(

-55%12/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון מסמינרי ההסברה 
ב"בתים הישראליים"16

- -80%12/2018-

-1,800-2,00012/2018פונים לשירות טרם עלייה בעקבות החשיפה

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

משימות מרכזיות: 
הפעלת תכניות לגיוס ועלייה לישראל - "צבר"17 ■
הפעלת תכניות לגיוס ועלייה לישראל - "איתנו"18 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-320-32012/2018חניכים בתכנית "צבר"

-160-16012/2018חניכים בתכנית "איתנו"

ההחלטה של מדענים ישראלים השוהים בחו"ל לשוב לישראל יכולה להתקבל בטווח של בין כמה חודשים לשנה מיום הפנייה. לכן, החל משנת   14
2018 שיעור השבים נבדק הן ביחס למדענים שהוכרו בשנת הפעילות באותה שנה והן ביחס למדענים שהוכרו בשנה קודמת. המדד נמדד על-

ידי ספירה של האישורים שניתנו למדענים פוטנציאליים חלקי מספר הפונים בפועל. קיימים ערכים לסוף 2016 בלבד.
2018 חולק המדד לשני מדדים: אחד, המודד את שיעור  2016 המדד היה "שיעור המדענים העולים שהוכרו בטרם חזרתם". משנת  בשנת   15

המדענים העולים מסך הפונים באותה שנה, והשני - מתוך אלו שפנו בשנה הקודמת.
שיעור המדווחים על שביעות רצון טובה עד טובה מאוד מתוך המשיבים לסקר שנשלח באמצעות נציגויות "הבתים הישראליים" למשתתפים   16

בסמינרי הסברה.
תכנית "צופים גרעין צבר” הינה פרויקט ייחודי, המספק תמיכה וליווי לצעירים יהודים ובני ישראלים שבחרו לחזור או לעבור לחיות בישראל   17
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 של הכנה נפשית ומנטאלית ומקבלים ליווי עוד במדינות 
המוצא שלהם, החל בתהליכים המקדימים לגיוס ועד קליטתם בחברה הישראלית. ליבת התוכנית מתבצעת במהלך שירותם הצבאי, שבו 

הצעירים חיים בקבוצה.
תכנית "איתנו" לליווי חיילים עולים בודדים )במסגרות קבוצתיות(. במסגרת התכנית, קבוצות צעירים וצעירות יהודים ובני ישראלים עולים,   18
אשר לא חלפה לגביהם שנה מתאריך קבלת המעמד "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" ) נוער לפני הורים(, "מסע", "אולפן קיבוץ", "אולפן עציון", 
משמעותי  לשירות  לצה"ל  להתגייס  מעמדם,  לשנות  ומעוניינים  הוריהם  ללא  בישראל  הנמצאים  וכד',  הורים(  לפני  )סטודנטים  "סל"ה" 
ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחי מדינת ישראל. התכנית מיועדת גם לעולים בודדים, למועמדים לשירות ביטחון שאינם בוגרי תכניות, 

שעלו ללא הוריהם ולא חלפה עבורם שנה מתאריך קבלת המעמד "עולה".
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המשפחות שמקבלות תשלום שלישי 
בגין מעבר/עלייה לנגב19

20--80%12/2018-

שיעור החניכים הנשארים בישראל )עולים 
או קטינים חוזרים( בתום השנה השנייה 
 להשתתפותם בתכנית גיוס לצבא "צבר" 

או "נטע" )מרכז חיים בארץ( מתוך כלל 
החניכים המשתתפים התכנית21

-70%12/2018-מדד חדש

שיעור שביעות הרצון של חיילים מהתכנית 
לשירות צבאי ועידוד עלייה

--70%12/2018-

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

משימות מרכזיות: 
הפעלת קורסים ומתן ייעוץ ליזמים עולים ותושבים חוזרים )"ביזנס IL" מערב(22 ■
הפעלת קורסים למתן ייעוץ ליזמים עולים ותושבים חוזרים )"ביזנס IL" מזרח(  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4ערך 232017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים )פוטנציאליים( 
המקבלים ייעוץ בתכנית "ביזנס IL" מערב

1,3005501,30012/2018-

 "IL קורסים, סמינרים ומפגשים ב"ביזנס
מערב

1141212/2018-

עולים ותושבים חוזרים )פוטנציאליים( 
המקבלים ייעוץ ב"ביזנס IL" מזרח

50035070012/2018-

 "IL קורסים, סמינרים ומפגשים ב"ביזנס
מזרח

1161212/2018-

התשלום השלישי בתכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ישולם לאחר 12 חודשים מיום העלייה/מעבר ליישוב הנכלל ביישובי   19
הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או אישורי תשלומי מסים על שם הזכאי, לרבות ארנונה מהרשות שבה העולה מתגורר. 

הערך יתקבל ברבעון הראשון לשנת 2018.  20
המדד נמדד מתוך כלל החניכים המשתתפים בתכנית.  21

IL" מערב מסייעים בשירותי ייעוץ עסקי לעולים ולתושבים חוזרים פוטנציאליים עוד בהיותם בחו"ל וטרם עלייתם/חזרתם  מרכזי "ביזנס   22
המוענקים  השירותים  בין  בישראל.  השקעה  ו/או  עצמאי  עסק  ובהקמת  לישראל  חזרה  ו/או  בעלייה  התעניינותם  הביעו  אשר  לישראל, 
במרכזים: מתן ייעוץ וליווי עסק, הפעלת קורסים וסדנאות בחו"ל, הפעלת ירידים וכנסי יזמות עסקית בחו"ל לעידוד עלייה וחזרה לישראל. 
המרכזים פועלים בארצות מערב אירופה וצפון אמריקה, כגון: צרפת, אנגליה, ארצות הברית וקנדה. מרכזי "ביזנס IL" מזרח פועלים ברוסיה, 
באוקראינה, בבלרוס ובמולדובה. הפעילות בשני המרכזים מתקיימת גם בארצות נוספות במזרח ובמערב אירופה, בהתאם לצרכים המשתנים 

ולמדיניות המשרד.
מרבית הערכים המופיעים לשנת 2017 ביעד זה מבוססים על הערכה.  23

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 "IL תושבים חוזרים שקיבלו סיוע מ"ביזנס
מערב, חזרו והקימו עסק בישראל

1006010012/2018-

 "IL תושבים חוזרים שקיבלו סיוע מ"ביזנס
מזרח בחו"ל, חזרו והקימו עסק בישראל

241041012/2018-

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

משימות מרכזיות: 
תכנית ללימוד עברית לבני ישראלים בחו"ל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-4-56/2019בתי ספר שמתקיימים בהם לימודי עברית

"בתים ישראליים" שמתקיימת בהם התכנית 
ללימודי עברית

3- 46/2019-

משתתפים בתכנית ללימודי עברית במסגרת 
הפעילות של "הבתים הישראליים"

4002505006/2019-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון של ההורים מלימודי 
העברית המופעלים על-ידי "הבתים 

הישראליים"
--75%12/2018-

שיעור המשפחות המדווחות כי הן שוקלות 
לחזור לישראל בהווה או בעתיד

--20%12/2018-

נובע  IL" מערב  IL" מזרח לבין בוגרי תכנית "ביזנס  ההבדל במספר התושבים החוזרים שחזרו לארץ והקימו עסק בין בוגרי תכניות "ביזנס   24
מהבדלים בהיקף הפעילות של המרכזים בשני האזורים. בשנת 2017 התכנית במזרח פעלה בהיקף פעילות מצומצם מכיוון שהופסקה באופן 
יזום על-ידי הספק. מאחר שהפסקת הפעילות לא הייתה מתוכננת, היה צורך בזמן התארגנות ליציאה למכרז חדש והתקשרות עם ספק חדש.
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יעד 1.5: עידוד חזרה לישראל בקרב ישראלים השוהים בחו"ל

משימות מרכזיות:
הפעלת תכניות סיוע לעידוד חזרה של ישראלים השוהים בחו"ל  ■
חשיפה ושמירה על קשר עם מדענים ישראלים השוהים בחו"ל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

כנסי הסברה בחו"ל במסגרת מבצע לעידוד 
עלייה וחזרה לרגל 70 שנה להקמת מדינת 

ישראל
-2412/2018-

-12/2018---משתתפים בכנסי הסברה לעידוד עלייה

מדענים המצטרפים25 כל שנה לעמותת 
Science Abroad לשמירה על קשר עם 

מדענים26
715501,0003/201927600

שיעור המדענים המשתתפים ב"וובינרים" 
)סמינרים באמצעות האינטרנט( כל שנה, 

במסגרת פעילות לשמירה על קשר עם 
מדענים

282221624873/2019650

שיעור המדענים בחו"ל שפתחו את הניוזלטר 
של ארגון Science Abroad מסך המקבלים 

60%- -3/201965%

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-6,7773,7507,50012/2018תושבים חוזרים בשנת 2018

 Science Abroad ולקשר עם מדענים ישראלים באמצעות עמותת  370. הפעלת תכנית בחו"ל לחשיפה  111, מתוך  2017 הצטרפו  עד מחצית   25
ו"הבתים הישראליים". לתכנית יש נציגויות ב-18 מרכזים בארה"ב ובקנדה. התכנית מפעילה אתר אינטרנט, מאגר, קבוצה בטוויטר, בפייסבוק 

ובלינקדין.
ארגון המדענים הישראלים בחו”ל Science Abroad הוא ארגון ללא כוונות רווח, הפועל מאז 2006 לשמירת קשר עם חוקרים ישראלים בעולם   26
יותר מ-2,600 חוקרים ישראלים ב-300 קמפוסים ברחבי העולם. הארגון מפעיל  והשבת המוחות לישראל ומהווה קהילה בינלאומית עבור 
מרכזים בארה”ב, בקנדה ובישראל המנוהלים על ידי מדענים מתנדבים. הארגון מעניק כלים, מפתח קשרים ופותח דלתות למדענים ישראלים 
המבקשים לשוב לישראל על מנת שיביאו עמם את הידע, הכישרון, הניסיון והקשרים שצברו לאקדמיה ולתעשייה כמנוע צמיחה לישראל. 

חברי Science Abroad מעורבים בפרויקטים לשיפור תדמיתה של ישראל ומיתוגה של ישראל כמדינת מחקר ופיתוח. 
הירידה הצפויה במספר המצטרפים מוסברת בכך, ששנת 2017 הייתה שנת פעילות יוצאת דופן מבחינת מספר המצטרפים.  27

נכון למחצית שנת 2017.  28
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 יעד 1.6: שיפור הקליטה של העולה/התושב החוזר החל משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל 

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית קליטה ראשונית עבור עולי בני המנשה ■
פעולות בהתאם לחוק, המסייעים לנטרול פעולות צ'רנוביל29 ■
תהליכי תכנון לקליטת עולים ותושבים חוזרים עם צרכים מיוחדים  ■
טיפול פרטני בעולים שנקלעו למצבי מצוקה שונים ■
פיתוח, הרחבה ושדרוג של מערכות הליבה   ■
יצירת רצף טיפול בעולה  ■

ערך במועדמועד סיוםQ4Q2 2017מדדי תפוקה:

שיעור עולי בני המנשה העוזבים את מתחם 
הקליטה תוך חודשיים וחצי

-100%-12/2018-

מסייעים לנטרול פעולות צ'רנוביל שקיבלו 
מענק בהתאם לחוק

1,3701,340-12/2018-

-302415-201012/2018מסייעים לנטרול פעולות צ'רנוביל שהוכרו 

פניות בשנה של מועמדי עלייה ותושבים 
חוזרים בעלי צרכים מיוחדים

 
-

70- 12/2018-

שיעור המענה לפניות בנושא עולים ותושבים 
חוזרים בעלי צרכים מיוחדים

-12/2018 -100%מדד חדש

התערבויות31 )למשפחות( שנעשו על-ידי 
עובדים סוציאליים בקרב עולים שנקלעו 

למצבי מצוקה שונים
 321,3942,400-12/2018-

-12/2018 -810שירותים מקוונים שעלו לאוויר33

שיעור השיבוץ של מועמדי עלייה ליועצי 
קליטה טרם העלייה, מסך מועמדי העלייה 

-30%-12/2018-

המשרד מעניק סיוע למנטרלים מצ'רנוביל שעלו לישראל לאחר התמוטטות ברית-המועצות, אשר עסקו בפעולות לנטרול תוצאות אסון   29
צ'רנוביל. סיוע זה ניתן מכוח חוק "המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001". הזכאים לסיוע מקבלים מענק שנתי חד-פעמי.

בשנת 2017 - מתוך 38 בקשות אושרו 24. חלק מהבקשות שלא אושרו נדחו לדיון חוזר וחלקן נדחו בשל אי-עמידה בתנאי הזכאות.  30
זכויות,  מיצוי  על  הסבר  מתן  מצב,  והערכת  התרשמות  שיחות,  כגון:  עולים,  משפחות  מול  הפגישות  במספר  הכוונה  "התערבויות",  במונח   31
והפניות לגורמי משרד ומחוץ למשרד. קיימות  התייעצות עם איש מקצוע, שיחת תמיכה, מתן טיפול פסיכוסוציאלי, בניית תכנית טיפול 
התערבויות פנימיות וחיצוניות. דוגמאות להתערבויות פנימיות: סיוע של קרן מנהל המחוז במשרד העלייה והקליטה, המלצה לוועדת דיור, 
המלצה לוועדה לביטול חובות וכד'. דוגמאות להתערבות חיצונית: פנייה לגורם חיצוני, פנייה לקרנות לסיוע כלכלי, פנייה לגורם חוץ כגון ביטוח 

לאומי, הפנייה למשרד החינוך, שירותי רווחה. ביקור בית, ביקור במסגרת שיקום. 
נכון לאוקטובר 2017.  32

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 10/10/2014.  33
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 יעד 1.7: שיפור והרחבה של המידע המונגש לעולה ולתושב החוזר הפוטנציאלי 
עוד בהיותו בחו"ל

משימות מרכזיות:
הפעלת מרכז מידע טלפוני ■
חשיפה ופרסום של מרכז המידע הטלפוני ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ממוצע הפניות היומיות למרכז המידע 
הטלפוני 

130-25012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון מפעילות מרכז המידע 
הטלפוני )נמדד על-ידי שליחת SMS מיד 

בתום השירות(
-55%12/2018-מדד חדש

משרד העלייה והקליטה
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שיפור הצלחת הקליטה של העולים והתושבים החוזרים   2

יעד 2.1: הגדלת היקף השתלבותם של עולים ותושבים חוזרים בשוק העבודה34

משימות מרכזיות:
קידום העסקה של עולים ותושבים חוזרים35 ■
הפעלת "מרכזי תעסוקה" לעולים ולתושבים חוזרים לצורך השמתם בעבודה  ■
ארגון, הפעלה ומימון קורסי הכנה לרישוי  ■
הכשרת עולים ותושבים חוזרים לתחומים הנדרשים בשוק העבודה בארץ ■
הפעלת שירות ייעוץ והכוונה אישית ליצירה והרחבה של הרישות המקצועי ברשת האינטרנט  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים המשולבים בשוק 
העבודה )כולל מקצועות רישוי( באמצעות 

קידום העסקה )סבסוד למעסיקים(
90048090012/2018-

עולים ותושבים חוזרים המופנים למרכזי 
תעסוקה36

1,0008301,50012/2018-

עולים ותושבים חוזרים העוברים קורסי הכנה 
לרישוי בסיוע המשרד 

530-60012/2018-

2,0109862,01012/20182,010עולים ותושבים חוזרים שקיבלו וואוצ'רים37

 מדענים המופנים להכשרה בנושא רישות 
מקצועי באינטרנט

-4518012/2018מדד חדש

חלק ממשימות בתכנית העבודה מקדמות את הסוגיה האסטרטגית טיפוח ומיצוי ההון האנושי.  34
כולל מקצועות רישוי.  35

מרכזי התעסוקה, המופעלים באמצעות אגף תעסוקה של המשרד, פועלים כדי לסייע לעולים ולתושבים חוזרים לבסס את קליטתם בארץ   36
השמה  וכן  תעסוקתי  ואבחון  ייעוץ  שירותי  מספקים  התעסוקה  מרכזי  כישוריהם.  את  ההולמות  ובמשרות  בתעסוקה  שילובם  באמצעות 

למקומות עבודה. מרכזי התעסוקה פרוסים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ.
הזכאים לשירות – עולים עם ותק של עד 10 שנים בארץ ותושבים חוזרים עם ותק של עד שנתיים בארץ שהינם אקדמאים ובעלי מקצוע,   
שאינם עובדים במקצועם או שעובדים במשרות חלקיות ומעוניינים להגדיל את היקף עבודתם, וכן כאלה הנמצאים בתת-תעסוקה )פוטנציאל 

שכר אינו ממוצה(.
שוברי תשלום לקורסי הכשרה והסבה מקצועית.  37
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור המועסקים מקבלי קידום העסקה 
לאחר תום תקופת הסיוע תוך 3-6 חודשים 

)ללא מקצועות רישוי(
45%-45%12/2018-

שיעור השמות במרכזי תעסוקה חדשים 
בשנה

60%-62%12/2018-

שיעור עולים ותושבים חוזרים בוגרי הכשרות 
)וואוצ'רים( העובדים בתקופה שבין 6-18 

חודשים מיום סיום הקורס
55%-55%12/2018-

שיעור המדענים העולים שהשתלבו 
בעבודה בתום השנה מתוך אלו שהופנו 

בחציון הראשון להכשרה ברישות מקצועי 
באמצעות האינטרנט

-40%12/2018 - מדד חדש

יעד 2.2: הרחבת פתרונות הדיור לעולים הזכאים

משימות מרכזיות:
אכלוס פתרונות דיור38  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הפניות לראיית דירות
 2,400

)מחצית 
)2017

1,5003,00012/2018-

משפחות שמימשו הפניות אכלוס
 936

)מחצית 
)2017

7501,50012/2018-

זכאים לפתרונות דיור )דיור ציבורי( משפחות וקשישים, על פי נהלי הזכאות של המשרד.   38

משרד העלייה והקליטה
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יעד 2.3: קידום וחיזוק השתלבותם של עולים בתחומי השפה

משימות מרכזיות:
קיום אולפני קיץ בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה ■
השתתפות המשרד במימון מעונות יום של עולים  ■
הקניית עברית תעסוקתית לעולים בעלי מקצועות רישוי  ■
הקניית עברית תעסוקתית לעולים, למעט בעלי מקצועות רישוי ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-237-20012/2018סטודנטים באולפני הקיץ

שיעור התינוקות שנכנסו למסגרות של 
מעונות יום מסך התינוקות הזכאים נכון 

ל-31.12
-- %9012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-90%12/2018-90%שיעור מסיימי אולפן קיץ

עולים המסיימים בהצלחה קורס עברית 
מתקדמת למקצועות רישוי

-29975012/2018-

עולים המשתתפים בכיתות לעברית 
תעסוקתית למעט לבעלי מקצועות רישוי

-8731,50012/2018-

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

תעסוקתית )למעט מקצועות רישוי(
50%-50%12/2018-
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יעד 2.4: חיזוק והעמקת הזהות והזיקה של העולים לישראל, לצד הגברת המודעות 
לתרבות ולמורשת העולים

משימות מרכזיות:
"קול קורא" ברשויות - תכניות לקליטת עולים בקהילה39 ■
פעילות של הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות40 ■
"קול קורא" רשויות - הפעלת חדרי הוקרה והנצחה וציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית ■
קיום פעילות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה: פעילויות חברתיות, פעילויות  ■

לזהות יהודית ישראלית, פעילויות להכרת הארץ
קידום תכניות ברשויות המקומיות לעולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ41   ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עולים שהשתתפו בפעילויות של תכניות 
לקליטת עולים בקהילה42

--
מדידה 
חדשה43

12/2018-

תיקים שהוגשו לוועדות של הרשות לאסירי 
ציון במהלך השנה

-8417012/2018-

-12/2018ג --קיום אירוע הוקרה לאסירי ציון והרוגי מלכות

-5001,00012/2018-פניות שטופלו ברשות לאסירי ציון
12/2018ג--קיום צעדה ארצית בירושלים44

משתתפים בתכניות לעולי אתיופיה 
ברשויות45

- - 20,00012/2018-

 

בנוגע לכל "הקולות הקוראים" המופיעים בספר תכניות העבודה - ידווח ביצוע במחצית 2019.  39
בהתאם לחוק התגמולים לאסירי ציון, במשרד לקליטת העלייה פועלת הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות. הרשות מוסמכת להכיר או לא   40
במשרד  זכאותם  לתקופת  קשר  ללא  מלכות  הרוגי  ובשארי  במשפחותיהם  ציון,  אסירי  באוכלוסיית  ומטפלת  ציון"  כ"אסיר  במבקש  להכיר 

הקליטה.
הפעילות מיועדת לעולים שעלו מאתיופיה ב-15 השנים האחרונות. זאת, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 324 מתאריך 31/7/2015 בנושא   41
שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה. "הקול הקורא" כולל דגשים במגוון תחומי הקליטה, ובהם מורשת העולים וחיזוק הזהות של העולים לישראל. 
עם זאת, יש דגשים ב"קול הקורא" שלא עונים ליעד שאליה שויכה המשימה. עם זאת, המשימה שויכה ליעד זה מכיוון שלא ניתן לפצל את 
המשימה לפי הדגשים שלה. כך, לדוגמה, בין הדגשים של "הקול הקורא" אפשר למנות: אוריינות ומעבר לכיתה א'; פעילות קיץ וקייטנות לילדי 
העולים מאתיופיה בגילאי 5-14, אשר הם או לפחות אחד מהוריהם עלו לארץ ב-15 השנים האחרונות; תכניות בתחום המורשת התרבותית 
האתיופית, הזהות היהודית והישראלית; סדנאות בתחומים כמו: העצמת נשים וגברים, אלימות במשפחה, מניעת שימוש באלכוהול ;עידוד 

הורים למעורבות בחינוך ילדיהם.
מספר המשתתפים הצפויים להשתתף בפעילויות תחת "הקול הקורא", המבוסס על הגשת בקשות של הרשויות המקומיות.   42

עם השלמת בדיקת הבקשות שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות להפעלת תכניות, יעודכן ערך המדד.  43
צעדת וטרנים לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.  44

הרבעון  בסוף  מתקבלים  מהרשויות  שהדיווחים  מאחר   ,2019 במחצית  יתקבל  ביצועה  על  הדיווח  אך   ,2018 בדצמבר  מסתיימת  זו  משימה   45
הראשון לשנת 2019.

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

רשויות שקיימו אירוע או סדרת אירועים 
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית

- -6012/2018-

חדרי ההנצחה שמופעלים ברשויות במהלך 
השנה

- - 5012/2018-

-1,9821,4601,96012/2018סטודנטים המשתתפים בפעילויות חברתיות

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

משימות מרכזיות:
הפעלת התכנית הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער במצבי סיכון46 ■
ייעוץ ותמיכה "רגישת תרבות" לנוער עולה ■
ליווי וסיוע לבני נוער עולים עוברי חוק והוריהם  ■
תכנית קייסים47 ■
הפעלת תכניות למניעת שימוש לרעה באלכוהול ובסמים  ■
הפעלת תכניות לעידוד יזמות וחיזוק גורמי הגנה וחוסן48 ■
הפעלת תכנית "עולים לדרך" - טיפול במשפחות במשבר  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ילדים ובני נוער עולים המשתתפים בתכנית 
הלאומית לטיפול בילדים ובנוער במצבי 

סיכון
4,500-4,50012/2018-

בני נוער עולים אשר הסתייעו בשירותי ייעוץ 
ותמיכה "רגישת תרבות"

2,000-2,10012/2018-

יישובים שפועלים בהם מרכזי מידע וייעוץ 
לנוער עולה

12-1312/2018-

בני נוער עוברי חוק המשתתפים בתכנית 
למניעת עבריינות חוזרת47

440- 350-40012/2018-

הורים המשתתפים בתכניות למניעת 
עבריינות חוזרת

140- 10012/2018-

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 4244 )חכ/258( מיום 9/2/2012.   46
הקייסים, כחלק מהנהגת העדה, מקיימים מפגשי הסברה בנושא מניעת אלימות במשפחה.  47

תכניות המקדמות חוסן ומיקוד שליטה פנימית.  48
התכנית פעלה כמיזם משותף עם עמותה שהפסיקה את פעילותה בשנת 2017. על כן ירד מספר היישובים שמתקיימת בהם הפעילות, ומכך   49

נובעת הירידה הצפויה במדדי התכנית.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

יישובים שפועלות בהם התכניות למניעת 
עבריינות חוזרת

45-3212/2018-

קבוצות של עולי אתיופיה המשתתפות 
במפגשי הסברה למניעת אלימות במשפחה 

המועברים על-ידי הקייסים 
- -3012/2018-

קבוצות שפעלו במסגרת התכניות השונות 
למניעת שימוש לרעה באלכוהול ובסמים

27- 20-3012/2018-

בני נוער והורים המשתתפים בתכניות 
השונות למניעת שימוש לרעה באלכוהול 

וסמים
370-50012/2018-

בני נוער עולים המשתתפים בתכניות לעידוד 
גורמי הגנה וחוסן

200- 200-30012/2018-

משפחות המשתתפות בתכנית "עולים 
לדרך" 

40- 40-5012/2018-

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

משימות מרכזיות:
הפעלת מרכזי קליטה ■
בניית תכנית תעסוקתית פרטנית לעולים ולתושבים חוזרים50 ■
בניית תכנית תעסוקתית פרטנית לעולים ולתושבים חוזרים הנמצאים עד חצי שנה בארץ ■
ליווי ותמיכה אישית בסטודנטים על-ידי צוותי מדריכים בשטח בקמפוסים51 ■
"קול קורא" ברשויות - פרויקטים לבני המנשה52 ■
"קול קורא" ברשויות - פרויקטורים )מלווי עולים(53 ■

תכנית תעסוקתית הינה תכנית, המסייעת לעולה להגשים את מטרותיו התעסוקתיות בישראל. במסגרת התכנית נלקח בחשבון הפרופיל   50
התעסוקתי של העולה, הכשרתו, השכלתו ניסיונו וצרכיו האישיים ונבנית עבורו תכנית אישית, השואפת למקסם את רצונות העולה בתחום 

התעסוקתי בהתאמה לאפשרויות התעסוקה בארץ.
צוותי מדריכים חברתיים, המלווים סטודנטים עולים באמצעות מפגשים פרטניים וקבוצתיים בקמפוסים במכללות ובאוניברסיטאות.  51

על-פי החלטת הממשלה מס' 1652 מיום 10/7/2016 בנושא תכנית סיוע מיוחדת קריית ארבע וליישוב היהודי בחברון, משרד העלייה והקליטה   52
הונחה להפעיל תכנית לסיוע בקליטה ובהשתלבות של עולים מ"בני המנשה" בקריית ארבע.

הפרויקטור הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת של העולה ברשות. הוא מסייע בתהליכי הקליטה של   53
העולה מול הרשות בתחומים שונים, כגון: סיוע ברישום לאולפן, סיוע בהתארגנות לדיור קבע, סיוע בהבנת מערכת החינוך וכד'.

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

שיעור המשתתפים באולפני עברית מסך 
המתגוררים במרכזי קליטה בני 17 ומעלה 

שהיו אמורים לסיים עד סוף תקופת האולפן
-80%12/2018-מדד חדש

שיעור העולים המשתתפים בסדנאות 
במרכזי קליטה )לימודי יהדות, חגים, 

מורשת, פתיחת חשבון בנק וכד'(
-40%80%12/2018מדד חדש

 תכניות תעסוקתיות פרטניות הנבנות 
-14,0007,00014,02012/2018לעולים ולתושבים חוזרים

תכניות תעסוקתיות הנבנות לעולים 
-8,5004,2508,61012/2018ולתושבים חוזרים עד חצי שנה בארץ

שיעור הסטודנטים שעמם קיימו צוותי 
המדריכים שיחת היכרות קצרה, מתוך 

כלל הסטודנטים בשנה א' בטיפול מינהל 
הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה

82%80%-6/2018-

ילדים מקהילת בני המנשה המשתתפים 
- 10012/2018 - -בפעילות בקריית ארבע 

-12/2018 95- -פרויקטורים ברשויות

-12/2018 50- -רשויות שבהן עובדים פרויקטורים

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-90-100%12/2018-100%שיעור העולים שעברו תהליך גיור54

שביעות רצון מהאירוע "עולים כיתה" לילדי 
-80%12/2018--העולים

שיעור עולים ותושבים חוזרים מתוך כלל 
העולים והתושבים החוזרים עד חצי שנה 

בארץ, בעלי תכניות תעסוקתית
40%45%46%12/2018-

שיעור הסטודנטים שדיווחו על שביעות רצון 
במידה רבה עד רבה מאוד משירותי מינהל 

הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה
80%-80% 12/2018-

סטודנטים עולים שהצהירו כי הם מתכוונים 
-85-90%12/2018-97%להישאר בארץ לאחר סיום לימודיהם55

שיעור העולים בני המנשה שהשתתפו 
-60%12/2018--בפעילויות ברשויות, מסך הזכאים

 - -עולים בטיפול56 הפרויקטורים ברשויות 
מדידה 
חדשה57

12/2018- 

המתגוררים במרכזי קליטה.   54
הנתונים מבוססים על סקר בקרב סטודנטים שסיימו את לימודיהם בתשע"ח.  55

מספר העולים בטיפול הפרויקטורים מדווח באמצעות דיווח חודשי. הטיפול כולל פגישות ייעוץ, ליווי משפחות לפגישות עם גורמי חינוך וכד'.  56
ערך המדד יעודכן ברבעון הראשון לשנת 2018.  57
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יעד 2.7: שיפור מצבם של העולים הנמצאים במצוקה כלכלית

משימות מרכזיות:
הארכת התקשרות למקבצי דיור ומרכזי קליטה58 ■
"קול קורא" ברשויות - פרויקט "מחוברים" לנוער מתגודד59 ■
קליטה מיטיבה - תכניות לליווי עולים שנקלעו למצבי מצוקה בתהליך קליטתם ■
הפעלת קרן מנהל מחוז60   ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מקבצי דיור ומרכזי קליטה שהוארכה 
ההתקשרות בגינם בשנת העבודה61

28- 2812/2018-

משפחות המשתתפות בתכנית "קליטה 
מיטבית"

מדד 
חדש62

-30012/2018-

-650325500-65012/2018עולים שקיבלו סיוע מקרן מנהל המחוז

יחידות דיור שהמשרד חתם על המשך 
השכירות שלהן

 1,390
)מחצית 
 )2017

-4,19912/2018- 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הדו"חות שהוגשו בזמן על-ידי 
הרשויות בפרויקט "מחוברים" לנוער 

מתגודד
- - 70%12/2018-

הארכת משך שכירות המבנים לאכלוס קשישים עולים הזכאים לפתרונות דיור ציבורי, וכן הארכת משך השכירות של מרכזי קליטה עבור   58
עולים מאתיופיה.

התוכנית "מחוברים", המיועדת לאיתור, ליישוג, למניעה ולטיפול בתופעת ההתגודדות והשוטטות בקרב בני נוער עולים. התוכנית מיועדת   59
לטפל בבני נוער המצויים על-פני הרצף הנע בין בני נוער עולים נורמטיביים ועד בני נוער עולים במצבי סיכון, המשוטטים ומתגודדים בלילות 

בגנים ובמקומות ציבוריים ומפגינים התנהגויות סיכון. 
סיוע חד-פעמי לעולים הנקלעים למצבי מצוקה, הניתן לעולים חדשים עד 5 שנים בארץ.  60

המשרד שוכר 75 מקבצי דיור ו-5 מרכזי קליטה.  61
התכנית הופעלה בעבר על-ידי גורם אחר, המשרד יוצא במכרז חדש. התכנית עוסקת בליווי אישי של משפחות עולים ממצב סוציו-אקונומי   62

נמוך. הליווי כולל מלווה אישי, עובד סוציאלי טיפולי וסל תקציב גמיש לסיוע.

משרד העלייה והקליטה
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יעד 2.8: הנגשה של המידע ושל השירות לעולה ולתושב החוזר בכל מקום ובכל זמן

משימות מרכזיות:
"נושאי מידע" - הפקה והפצה של פרסומים בנושאים ובשפות שונות63 ■
הטמעת תהליך הגשה עצמית באמצעות האינטרנט של מועמדות להכרה כמדען  ■
תרגום והתאמה תרבותית של מידע בשפות שונות לאתר האינטרנט, לפרסומים וליחידות המשרד  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-1412/2018 -12נושאי הפרסום בשפה האנגלית

 נושאי הפרסום בשפה הספרדית, 
האמהרית ורב-לשונית

11- 1212/2018-

-712/2018 -7נושאי הפרסום בשפה העברית

-10-812/2018נושאי הפרסום בשפה הצרפתית

-1912/2018 -18נושאי הפרסום בשפה הרוסית

 בקשות להכרה כמדען שמולאו עצמאית 
על-ידי מועמדים

-4012012/2018 מדד חדש

יעד 2.9: שיפור רווחתם ומיצוי זכויותיהם של צעירים עולים חיילים

משימות מרכזיות:
כנסי הסברה לחיילים ולמועמדים לשירות ביטחון )מלש"בים( עולים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

 כנסי הסברה לחיילים ולמלש"בים 
)מועמדים לשירות ביטחון(

1031012/2018-

דוגמאות לנושאי הפרסומים: צעדים ראשונים, חיילים עולים, חינוך ולימודים גבוהים, דיור ובריאות.  63
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טיפוח ההון האנושי ושיפור הישגיות בקרב העולים   3

יעד 3.1: קידום הישגי התלמידים העולים ובני תושבים חוזרים

משימות מרכזיות:
אישור מלגות דוקטורט לעולים ותושבים חוזרים ■
הפעלת תכנית פנימייה ללימוד מסלול "משטרה" לעולי אתיופיה ■
הפרויקט הלאומי - סיוע לימודי ומרכזי נוער לעולים מאתיופיה64 ■
תכנית "יע"ל" )ילדים עולים לומדים - סיוע לימודי לתלמידי בתי ספר יסודיים(65 ■
תכנית "פל"א" )פעילות לימודית אחרת - סיוע לימודי לתלמידי בבתי ספר תיכוניים( ■
תשלום סל חינוך66  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-122512/2018 -מקבלי מלגות תלמידי מחקר – שנה א'

שיעור בעלי תעודת בגרות מתוך בוגרי תכנית 
הפנימייה ללימודים במסלול "משטרה"67

--70%10/2018-

שיעור בוגרי מסלול "משטרה" המתגייסים 
לשירות צבאי

-95-100%10/2018-מדד חדש 

רשויות שבהן פועל הפרויקט הלאומי – סיוע 
לימודי לעולי אתיופיה 

32-3212/2018-

תלמידים המשתתפים בתכנית לסיוע לימודי 
לעולי אתיופיה )הפרויקט הלאומי(68

--2,77312/2018-

קבוצות המופעלות ברחבי הארץ במסגרת 
תכנית "פל"א" )פעילות לימודית אחרת(

-26012/2018 - מדד חדש

קבוצות המופעלות ברחבי הארץ במסגרת 
תכנית יע"ל )ילדים עולים לומדים(

- -21112/2018-

ילדים הלומדים בפרויקט פל"א )פעילות 
לימודית אחרת(

- -2,70012/2018-

תלמידים עולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ 
המקבלים סיוע 

-6988412/2018 -כ-10,000

שיעור התלמידים המקבלים סיוע בפועל מתוך 
סך הזכאים לסיוע, באמצעות תשלום סל חינוך 

-85%12/2018- מדד חדש

הפרויקט פועל על בסיס החלטת ממשלה מס' 414 מ-12/7/2001.  64
התכנית מסייעת לעולים בגילאי 6-12 שהגיעו לארץ ב-10 השנים האחרונות מכל הארצות, ולעולים בגילאי 6-12 מאתיופיה או מקהילת בני   65

המנשה שהגיעו לארץ ב-15 השנים האחרונות.
תשלום סל החינוך מעניק למשפחות עולות אתיופיה סבסוד בתשלום סל חינוך חובה. סבסוד זה הינו משמעותי לאוכלוסייה זו, אשר מאופיינת   66

ברמות השתכרות נמוכות מאוד ביחס לכלל קבוצות העולים.
הלימודים כוללים לימודים על עבודת המשטרה, אזרחות, משמעת ותרומה למשטרה.  67

בשנת תשע"ו השתתפו בתכנית 3,814 תלמידים. הירידה במספר התלמידים נובעת מהגדרה מחדש של אוכלוסיית היעד )עולים עד 15 שנים בארץ(.  68
הירידה נובעת משינוי בקהל היעד של המשרד, שלפיו המשרד יפעיל את התכניות בקרב עולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ. זאת, כחלק מיישום   69
החלטת הממשלה מס' 324 מיום 31/7/2015 בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית. 

משרד העלייה והקליטה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   499



 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור תלמידי המחקר הממשיכים משנה א' 
לשנה ב' 

90%- 90%12/2018-

שיעור תלמידי המחקר הממשיכים משנה ב' 
לשנה ג'

90%-95%12/2018-

שיעור מסיימי שנה ג' הממשיכים ללא סיוע 
להשלמת הדוקטורט

92%- 92%12/2018-

שיעור התלמידים המשתתפים בפרויקט 
הלאומי הזכאים לבגרות מתוך המשתתפים 

בפרויקט שסיימו את לימודיהם השנה
74%- 76%12/2018-

ציוני התלמידים העולים המשתתפים 
בפרויקט "פל"א"

-- 12/2018-

 שיעור צמצום הפער בשיעור הזכאות 
לבגרות בין עולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ 

לבין האוכלוסייה הכללית
-- 1%12/2018-

יעד 3.2: עידוד יזמות ותמיכה ביזמים להקמת עסקים מצליחים

משימות מרכזיות: 
אישור הלוואות מהקרן הממונפת באמצעות ועדת אשראי70 ■
הפעלת מרכז מידע עסקי לעולים ותושבים חוזרים לאחר העלייה והחזרה ■
הפעלת סדנאות בנושאים עסקיים רחבים בישראל ■
הפעלת מרכזים עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים )מעל"ות( ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים שהגישו בקשה לקרן 
הממונפת למתן הלוואות

30016040012/2018-

עולים שאושרה להם הלוואה מהקרן 
הממונפת

171100200-22012/2018-

עולים ותושבים חוזרים שקיבלו שירות 
ממרכז המידע העסקי 

6015030012/2018-

-40020042012/2018סדנאות בנושאים עסקיים רחבים

העולה/התושב החוזר מקבל באמצעות המשרד סיוע בבניית תכנית עסקית שמוגשת לוועדת אשראי. מטרת ההלוואות היא סיוע מימוני   70
לפתיחת עסקים ולהרחבתם. ההלוואות ניתנות בתנאים מיוחדים. התנאים לזכאות: לעסק בהקמה - שנתיים מיום ההקמה, לעסק קיים - עד 

4 שנים מיום ההקמה.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

משתתפים בסדנאות בנושאים עסקיים 
רחבים )הקמה והפעלה של עסקים(71

2,0009001,80012/2018-

מקבלי ליווי עסקי במסגרת המרכזים 
העסקיים לעולים ולתושבים חוזרים 

)מעלו"ת(
1,200600

1,300-
1,800

12/2018-

תכניות עסקיות שנבנו במסגרת המרכזים 
העסקיים לעולים ולתושבים חוזרים 

)מעל"ות(
350200-225400-45012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4 מדדי תוצאה:

שיעור העסקים השורדים יותר משנתיים 
מאז מתן ההלוואה72

65%-60-65%12/2018-

שיעור מקבלי השירותים ממרכז המידע 
עסקי שדיווחו על שביעות רצון ברמה טובה 

עד טובה מאוד
75%- 75%12/2018-

שיעור משתתפים בסדנאות בנושאים 
עסקיים רחבים שדיווחו על שביעות רצון 

ברמה טובה עד טובה מאוד
75%-75%12/2018-

עסקים שנפתחו או הורחבו בתמיכת 
המרכזים העסקיים לעולים ולתושבים 

חוזרים
50030065012/2018-

שיעור מקבלי השירותים בנושא הלוואות 
בשנת 2017 שדיווחו על שביעות רצון ברמה 

טובה עד טובה מאוד
70%-75%12/2018-

הערך הצפוי נשמר יציב ואף יורד מעט מאחר שנכנס ספק חדש להפעלת התכנית ונדרש זמן להתארגנות.  71
הנתונים יתייחסו לעסקים שנפתחו בסיוע המשרד החל משנת 2015.  72

משרד העלייה והקליטה
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יעד 3.3: קידום השתלבותם של אקדמאים וסטודנטים עולים בלימודים ובשוק 
העבודה במקצועם

משימות מרכזיות: 
סיוע אקדמי בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה ■
מתן מלגות לימוד לסטודנטים עולים, עולי אתיופיה ויוצאי אתיופיה ■
מתן מלגות קיום לאוכלוסיות מיוחדות )קיימים וממשיכים( ■
קיום תק"א )תכנית קדם-אקדמית( - תכנית קדם-אקדמית לעולים חדשים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

סטודנטים שנעזרו בסיוע האקדמי )שיעורי 
עזר( במהלך שנת הלימודים

1,0393167367012/2018-

סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה 
גבוהה בסיוע המינהל לסטודנטים עולים

5,4505,2206,43012/2018-

-2,4091,7302,40912/2018סטודנטים מקבלי מלגת קיום

סטודנטים המשתתפים בתכניות קדם-
אקדמיות לעולים חדשים

2008822612/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

 -85%12/2018-85%שיעור מסיימי תכניות קדם-אקדמיות

שיעור המסיימים את לימודיהם מקרב כלל 
הסטודנטים יוצאי אתיופיה ועולי אתיופיה74

69%-70%12/2018-

שיעור המסיימים את לימודיהם מקרב כלל 
הסטודנטים שהינם עולים חדשים

74%-72%12/2018-

שיעור המסיימים את לימודיהם מקרב 
כלל הסטודנטים מקבלי סיוע )כלל העולים 

החדשים ויוצאי אתיופיה(
71%-71%12/2018-

הירידה במספר הסטודנטים שנעזרו בסיוע אקדמי נובעת מיישום החלטת הממשלה מס' 324 מיום 31/7/2015 בנושא שילוב מיטבי של   73
יוצאי אתיופיה. בהתאם לכך, המשרד הפסיק בהפעלת מערך הטיפול והתמיכה )מעטפ"ת( של המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה 
והקליטה בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות אלה, אשר כלל, בין היתר, סיוע אקדמי. במקום סיוע זה, בשנת הלימודים הנוכחית 

תפעיל המועצה להשכלה גבוהה תכנית הנגשה ליוצאי אתיופיה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, אשר תעניק מענה לצורך. 
המשרד ממשיך במימון לימודיהם של סטודנטים עולי אתיופיה ויוצאי אתיופיה בשנת 2018.  74
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יעד 3.4: קידום עולים ותושבים חוזרים בתחומי אמנות וספורט לטובת מדינת ישראל

משימות מרכזיות: 
הפעלת מרכז לקליטת אומנים עולים ותושבים חוזרים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-1,10012/2018 -1,100עולים המשתלבים בפרויקטים אמנותיים75

משרד העלייה והקליטה תומך בהופעות של כ-1,100 אמנים בפרויקטים אמנותיים.   75

משרד העלייה והקליטה
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הגדלת תרומתם של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה והגברת    4
המודעות לכך

יעד 4.1: הגברת החשיפה לתרומתם של העולים לחברה, למדע ולכלכלה

משימות מרכזיות:
קיום טקס אזכרה ממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם ■
הפעלת מוקד סטארט-אפ לעולים ותושבים חוזרים76 ■
"קול קורא" ברשויות לציון יום העלייה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

 מיזמים טכנולוגיים שגובשו ונבנתה להם 
תכנית עסקית/מודל עסקי

40-2212/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

קיום טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של 
יהודי אתיופיה שנספו בדרכם

-12/2018ג --

-5512/2018--רשויות המקיימות אירוע לציון יום העלייה

שיעור מקבלי השירותים בשנת 2017 במוקד 
סטארט-אפ, שדיווחו על שביעות רצון ברמה 

טובה עד טובה מאוד
-75%12/2018 - מדד חדש

קיום אירוע מרכזי לזכרם של יהודי אתיופיה 
שנספו בדרכם

-12/2018ג--

אגף יזמות עסקית במשרד העלייה והקליטה מאפשר ליזמים טכנולוגיים, למדענים, לאנשי היי-טק וביו-טק המעוניינים בהקמת סטארט-  76
אפים בתחום המדעים וההיי-טק בישראל לקבל סיוע באמצעות מסלול מיוחד בתחום זה. הזכאים נהנים משירותים ומתמיכה מקצועית, כגון: 
בדיקת היתכנות עסקית, ייעוץ וליווי עסקי צמוד, סיוע בגיבוש המודל העסקי, מימון הלוואות בתנאים מועדפים, הכנת תכנית עסקית בעלות 

מסובסדת, קורס הקמה וניהול חברות סטארט-אפ, ייעוץ במיסוי לעולים ולתושבים חוזרים.
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יעד 4.2 : הגדלת היקף העולים והתושבים החוזרים המשתקעים באזורי עדיפות 
לאומית

משימות מרכזיות:
הכנה והפעלה של תכניות לעידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ■
מתן תמריצים לבעלי עסקים הפותחים עסקים באזורי עדיפות לאומית  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

יזמים עולים שקיבלו תמריצים לפתיחת 
עסקים באזורי עדיפות לאומית77

25-1-2512/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

משפחות שעלו לנגב ולגליל במסגרת 
התכנית לעידוד עלייה לנגב ולגליל

בתי אב 
800

משפחות 
 782,400

-  79-12/2018-

שיעור המשפחות שמקבלות תשלום שלישי 
בגין מעבר/עלייה לנגב80

--80%12/2018-

יעד 4.3: שילוב מדענים במחקר ובאקדמיה הישראלית ומימוש הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר והפיתוח של מדינת ישראל

משימות מרכזיות:
שילוב מדענים בפרויקטים ביטחוניים ■
השמת מדענים עולים ומדענים חוזרים לתעסוקת מחקר ו/או פיתוח בישראל ■
שילוב מועמדים בתכניות "קמ"ע" )קליטת מדענים עולים(81 ■

1739 מיום 22/6/2014(. במידה ושיתוף  364(, הנגב והגליל ונפת הגולן )על-פי החלטת הממשלה מס'  באזורי ירושלים )על-פי הוראת שעה   77
הפעולה עם המשרד לענייני ירושלים ימשיך, הצפי לערך המדד בתום שנת 2018 הוא לפי הטווח העליון המוצג. בהתאם להוראת שעה 364, 
המשרד מעניק תמריץ עד לגובה 43 אלף ש"ח ליזמים שהקימו עסק בירושלים. המשרד מקיים ועדות ובוחן את הבקשות, ובהתאם להחלטות 

הוועדה מאשר/דוחה את הבקשה למענק. המשרד מעביר ליזמים את המענק אשר אושר להם דרך מערכת "עולים".
נתונים לא סופיים לשנת 2017. בשנת 2016 עלו לנגב ולגליל 340 בתי אב ו-979 נפשות.  78

המדד יעודכן במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018.  79
התשלום השלישי בתכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ישולם לאחר 12 חודשים מיום העלייה/מעבר ליישוב הנכלל ביישובי   80

הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או אישורי תשלומי מסים על שם הזכאי, לרבות ארנונה מהרשות שבה העולה מתגורר.
"מטרת תכנית "קמ""ע" )קליטה, מדענים, עולים( הינה לקלוט מדענים עולים במוסדות להשכלה גבוהה כחוקרים.  81

תכנית "קמ""ע" דור ב' - מיועדת למדענים שייקלטו בתום התכנית )5 שנים( בסגל האקדמי הבכיר במסלול קביעות.   

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-4-412/2018מועמדים לתכנית "קמ"ע" דור ב'82

מדענים הנחשפים לצרכי מערכת הביטחון 
במסגרת השתתפות בימי עיון

90-10012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-1091312/2018מדענים המשתתפים בפרויקטים ביטחוניים

שיעור המדענים העולים והתושבים החוזרים 
שהושמו מתוך כלל הפונים שהוכרו כמדענים

61%
 )2016(

- 70%12/2018-

שיעור המדענים העולים שהושמו מתוך כלל 
הפונים שהוכרו כמדענים בשנה הקודמת

-60%12/2018 - מדד חדש

שיעור השמת מדענים )עולים ותושבים 
חוזרים( במגזר העסקי, מתוך כלל ההשמות 

למדענים באותה תקופה

 45% 
)2016(

- 40%12/2018-

שיעור השמת מדענים עולים במגזר העסקי, 
מתוך כלל המדענים שהושמו באותה תקופה

-50%12/2018 - מדד חדש

בתכנית "קמ"ע" דור ב', משרד העלייה והקליטה תומך במוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים לקלוט לסגל האקדמי הבכיר מדענים עולים   82
בכירים באמצע הקריירה, באמצעות מענקים לקליטת מדענים. מאז הקמת התכנית ב-2011 תמך המשרד ב-13 מדענים.
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מיצוב המשרד כגורם מוביל ומנחה בתהליכי העלייה והקליטה בישראל  5

יעד 5.1: חיזוק שיתופי פעולה עם גורמי חוץ בנושא עידוד עלייה

משימות מרכזיות:
קיום ימי מידע לגורמי חוץ ■
מיסוד שיטת פיקוח ובקרה על ארגונים מעודדי עלייה ■
ביצוע פעולות ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים מעודדי עלייה לצורך ייעול תהליך הקליטה  ■

הראשוני בנתב"ג

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

הדרכות לגורמי חוץ )ארגונים עולים, ארגונים 
מעודדי עלייה( בנושא עידוד עלייה וקליטה

-212/2018-מדד חדש 

קבלת דו"חות בקרה בנושא עבודה עם 
ארגונים מעודדי עלייה

-12/2018ג -מדד חדש

שיעור העולים שעלו ארצה, אשר תיק העלייה 
שלהם הוזן מראש למערכת של המשרד 

-- 25%12/2018-

יעד 5.2 : שיפור המקצועיות של הרשויות המקומיות בהתמודדות עם גלי העלייה 
המגיעים אליהן

משימות מרכזיות:
"גשרים" - תכנית מניעה, לאיתור ולטיפול במניעת אלימות במשפחה בקרב עולים  ■
תכנון והכנה של נוהלי עבודה חדשים לשנת התקציב 2019 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

עובדים סוציאליים דוברי שפות העולים 
במרכזים למניעת אלימות במשפחה

40- 30-4012/2018-

עולים המטופלים במרכזים למניעת אלימות 
במשפחה

1,738-1,80012/2018-

פרסום נוהל רשויות לשנת 2019 לפי הוראות 
החשב הכללי83

-12/2018ג--

פרסום נוהל תמיכות בעמותות לשנת 2019 
לפי הוראות החשב הכללי

-12/2018ג- -

נוהל תמיכות ברשויות הינו נוהל, התומך בפעילות בקרב עולים, המבוצעת על-ידי הרשויות המקומיות ברחבי הארץ. בנוהל מפורטים תחומי   83
הפעילות שבגינן מתקבלת התמיכה, קהלי היעד וקריטריונים נוספים להגשת הבקשות ולהפעלת הפעילות.
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יעד 5.3: שיפור יכולת המיפוי והניתוח של המשרד בנוגע לצרכים ולמגמות בקרב 
מועמדי עלייה ולמצב הקליטה בארץ ככלי לתכנון מדיניות ופיתוח 

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקרים רב-שנתיים בנושאי תעסוקה, יזמות, עידוד עלייה ■
ביצוע פעולות לשיפור יכולת התכנון של המשרד ■
מחקר חלוץ בנושא "דור וחצי"84 ■
מחקר שוטף לבחינת איכות השירות לעולים ולתושבים חוזרים  ■
מחקר שוטף לבחינת נושא המידע בחוברות ובאינטרנט )משולב במחקר איכות השירות( ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

סיום מחקר בנושא יזמות, תעסוקה, עידוד 
עלייה

-12/2018ג- -

-12/2018ג --הגשת הערכת מצב משרדית

יצירת אמנת שירות עם הלמ"ס לעבודה 
משותפת - כבסיס וכלי לשיפור התכנון

-12/2018ג --

-12/2018ג - -סיום מחקר בנושא "דור וחצי"

-12/2018ג - -סיום מחקר בנושא איכות השירות

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הגידול במשימות מתוך תכנית 
העבודה, שצוינו בהן נקודות ייחוס85

- -10%12/2018-

מטרת המחקר למפות את צורכיהם של עולי "דור אחד וחצי", צעירים שהגיעו לארץ בגיל נוער, שבמחצית חייהם חיו בארץ המוצא ואז עלו   84
לישראל.

נקודת ייחוס - הכוונה למדד על-אודות רציונל המשימה בקרב אוכלוסיות אחרות או מקומות אחרים בארץ או בעולם, המהווה בסיס להשוואה   85
בנוגע למדד ולערך שנקבע לאותה משימה. לדוגמה, שיעור העסקים השורדים יותר משנתיים מהקמתם בקרב האוכלוסייה הכללית מהווה 

נקודת ייחוס למדד שיעור העסקים השורדים יותר משנתיים מאז הקמתם בקרב העולים.
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קידום איכות השירות של המשרד בדגש על המטה, המחוזות והמרחבים  6

יעד 6.1: הנגשת המידע וניהול הידע באמצעות פלטפורמה ישירה ובלתי אמצעית 

משימות מרכזיות:
הכשרת יועצי הקליטה במרחבים ■
פיתוח, הפקה והנגשה של מידע ראשוני לעולים בנתב"ג על תהליך הקליטה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-1112/2018- -מרחבים שהשתתפו בהדרכה ורענון מקצועי86

עותקי פרסום בנושא צעדים ראשונים 
שהודפסו וחולקו בנתב"ג

5,33210,6664/201916,000מדד חדש 

שיעור העולים המדווחים על שביעות רצון 
טובה עד טובה מאוד מהקליטה בנתב"ג

65%4/201965% - מדד חדש

יעד 6.2: קידום ההתמקצעות של עובדי המשרד

משימות מרכזיות:
ביצוע הדרכות למנהלים ועובדים בנושא הערכת עובד במתכונת החדשה ■
ביצוע פעילות )בדיקות וסקרים( לשיפור השירות הניתן לעולים ולתושבים חוזרים  ■
הדרכה והכשרה לרכזים העובדים ב"בתים הישראליים" ■
הכנת אמנת שירות לעובדי המרחבים ■
הכנת תכנית העבודה המשרדית לשנת 2019 ■
פיתוח לומדות הדרכה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

סדנאות חשיפה שהתקיימו לעובדים 
לתהליך החדש להערכת עובדים

-15040012/2018מדד חדש 

גיבוש והצגה של טיוטת אמנת שירות 
לפורום הנהלת המשרד

-12/2018ג --

הקמת קהילת ידע ברשת האינטרנט לעובדי 
ה"בתים הישראליים" 

-12/2018ג -מדד חדש 

-12/2018ג --קיום הדרכה לרכזי "הבתים הישראליים"

-12/2018ג --השלמת ניסוח אמנת שירות למרחבים 

מתוך 11 מרחבים.  86
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

פיתוח לומדת הדרכה בנושא כללי הסיוע 
היסודיים

-12/2018ג --

שיעור המשימות שהמדדים שלהן עברו 
ממדדים מוחלטים למדדים איכותיים 

במסגרת תהליך הכנת תכניות העבודה
-10%12/2018 -מדד חדש 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון של העולים משירותי 
המשרד - על-פי סקר של היחידה לשיפור 

השירות במשרד ראש הממשלה
-90%12/2018 - מדד חדש 

שיעור שביעות הרצון מאיכות השירות הניתן 
במרחבים – על-פי סקר של המשרד 

70%- 75%12/2018-

שיעור שביעות הרצון מהשירות הניתן על-
ידי הרכזים העובדים ב"בתים הישראליים"

-12/2018 80% -מדד חדש 

שיעור המשימות שהמדדים שלהן עברו 
ממדדים מוחלטים למדדים איכותיים 

במסגרת תהליך ההכנה של תכניות העבודה
-10%12/2018 -מדד חדש 

יעד 6.3: התאמת השירות על-פי אוכלוסיית יעד87

משימות מרכזיות:
פיתוח אזור מידע אישי באינטרנט לעולים ■
פיתוח זימון תורים באינטרנט ובמובייל ■
 פיתוח מערכות להתייצבויות באמצעות קיוסקים של המערכת לניהול תורים88 ■
 פיתוח מערכת ליצירת ממשק בין העולים הקשישים לבין מערכות המידע של הביטוח הלאומי  ■

על מנת להקל עליהם בהגשת תביעה לקבלת פנסיה מרוסיה

בשנת תשע"ח יפתח המשרד מגוון רחב של מערכות דיגיטליות וממוחשבות, שמטרתן לתת מענה לצרכים של קבוצות שונות של עולים על-  87
פי גיל ו/או ארץ מוצא, או צרכים מיוחדים: צעירים, קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות ואחרות בהתייצבותם לקבלת מידע ושירותים מהמשרד.

עולים יוכלו להזמין תור בקלות באינטרנט ולהתייצב במועד הנוח להם בהעברת כרטיס בעמדות ה"קיוסק".  88
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

פיתוח של אזור אישי לעולה באתר 
האינטרנט של המשרד למעקב אחר 

הזכאויות שלו
-12/2018ג -מדד חדש

פיתוח של מערכת לזימון תורים באינטרנט 
ובמובייל

-12/2018ג-מדד חדש

פיתוח תת-מערכת לתמיכה בהתייצבות של 
עולים באמצעות עמדות ממוחשבות לניהול 

תורים
-12/2018ג -מדד חדש

פיתוח מערכת ליצירת ממשק בין העולים 
הקשישים לבין מערכות המידע של הביטוח 

הלאומי לצורך הגשת תביעה לפנסיה 
מרוסיה

-12/2018ג-מדד חדש

יעד 6.4: ייעול ופישוט ההתנהלות של העולה והתושב החוזר מול המשרד

משימות מרכזיות:
ביצוע פעולות לצורך ייעול תהליך הקליטה הראשוני בנתב"ג ■
הפעלת ממשק אינטרנט להצטרפות לשנת הסתגלות )בשיתוף עם רשות המסים(89 ■
מיסוד הליך הטיפול במדענים בטיפול באמצעות מערכת "עולים"90 ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

שיעור העולים שעלו ארצה אשר תיק העלייה 
שלהם הוזן מראש במערכת של המשרד 

-- 25%12/2018-

העולים ותושבים חוזרים שנרשמו לשנת 
הסתגלות 

80308512/2018-

ראיונות הכוונה ראשוניים שבוצעו למועמדים 
הכולל אישור הפרופיל המקצועי במערכת 

"עולים" של המשרד 
-307012/2018 מדד חדש

בשנת הסתגלות המדינה מעניקה לעולים תקופה של שנה לצורך הסתגלות והתאקלמות. באותה שנה העולים יכולים לבחור לא להיחשב   89
כתושבי ישראל לעניין פקודת מס הכנסה. המשרד מאפשר לעולים, בשיתוף פעולה עם רשות המסים, להירשם לשנת ההסתגלות באמצעות 

אתר האינטרנט של המשרד.
תיעוד הטיפול במדענים באמצעות המערכת הממוכנת של המשרד יאפשר שקיפות לעולה/תושב חוזר בנוגע לטיפול שלו וישפר את הבקרה   90

במטרה לחזור למדענים שהטיפול בהם טרם הסתיים.
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יעד 6.5: שיפור תנאי העבודה של עובדי המשרד 

משימות מרכזיות:
הגדלת מאגר איכותי וכמותי של מתנדבי השירות הלאומי ■
הפעלת ממוני איכות מחוזיים לביצוע בדיקות לאיכות השירות הניתן במרחבים לעולים  ■

ולתושבים חוזרים
הפעלת שיטות לתגמול ולתמרוץ עובדים ■
הפעלת תהליך קליטת עובד חדש עד תום תקופת הניסיון91 ■
קיום פעילויות להעלאת המודעות למניעת הטרדה מינית בעבודה ולמניעת אלימות במשפחה  ■
ביצוע פעולות לקידום שוויון בין המינים וייצוג ההולם  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

פעולות חשיפה ושיווק המשרד בקרב בני 
ובנות השירות הלאומי92

-212/2018 - מדד חדש

עולים שעמם נפגשו ממוני האיכות 
המחוזיים 

22022545012/2018-

השלמת בחינת שיטת חישוב שכר העידוד 
במטה הראשי ובמחוזות

-12/2018ג--

סיום הטמעת תהליך קליטת עובד חדש 
בארגון

-12/2018ג--

ימי עיון במחוזות ובמשרד בנושא העלאת 
המודעות למניעת הטרדה מינית ואלימות

3- 312/2018-

עובדי המרחבים המשתתפים בימי עיון 
בנושא מתן שירות איכותי 

-10025012/2018מדד חדש 

קורסים לפיתוח עתודה ניהולית בהיבט 
מגדרי לקידום השוויון והייצוג ההולם 

1-212/2018-

תהליך קליטת עובד חדש כולל מערך אוריינטציה, שיחות כניסה לתפקיד, שיחות הערכה וחוברות מידע התומך בקליטה מיטבית של העובד   91
במשרד.

השתתפות המשרד בפעולות חשיפה ושיווק במסגרת ימי חשיפה לארגונים שבהם בנות ובני שירות לאומי יכולים להתנדב.  92
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הגידול בקרב בני ובנות השירות 
הלאומי המתעניינים בשירות במשרד

-4%10%12/2018-

-12/2018ג  הטמעת תהליך קליטת עובד חדש בארגון

שיעור הגידול בשביעות רצון העולים 
מהשירות הניתן, על-פי סקר שביעות רצון93

-- 10%12/2018-

שיעור שביעות הרצון מהיחס הניתן לעולים 
על-ידי יועצי הקליטה )על-פי סקר בקרב 

עולים( 
- - 75%12/2018-

השיפור צפוי כתוצאה מהפקת לקחים בעקבות עבודת ממוני האיכות וכתוצאה מהשתתפות יועצי הקליטה ביום עיון בנושא מתן שירותי   93
איכותי לעובדי המרחבים.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

מדענים
עולים או תושבים חוזרים בעלי תארים גבוהים 
שנרשמו במרכז לקליטה במדע ונמצאו זכאים 

לסיוע
2/2018

אמנים
אמנים עולים בתחומי הספורט, המוזיקה 

והתיאטרון שהוכרו במשרד העלייה והקליטה
5/2018

סיוע כספי ששולם לעולים
מידע על סיוע כספי שעולים קיבלו במסגרת 

עלייתם לישראל, כגון סל קליטה והבטחת הכנסה 
8/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
מידע על עולים שעלו לישראל לפי יבשות, ארצות מוצא, גיל, ועודעולים 

תושבים חוזרים
מידע על ישראלים שחיו בחו"ל לפחות שנתיים והוכרו במשרד 

הקליטה כתושבים חוזרים

סטודנטים
מידע על סטודנטים עולים המקבלים סיוע בשכר לימוד מהמינהל 

לסטודנטים עולים של משרד העלייה והקליטה

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות ממשרד העלייה והקליטהתמיכות
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