פרסום:
ה"ש:
.63
נוהל:
03..0
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0.02
עמוד  0מתוך
00

משרד העלייה והקליטה
כללי הסיוע לעולים
י"ז אדר ,תשע"ז
 01מרץ7102 ,
אל  :תפוצת נהלים
שלום רב,
הוראת שעה מספר .63
הנדון :תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל 0.02
30

רקע:
בהתאם לקווי היסוד של הממשלה ובהתאם למדיניות הממשלה לפעול לחיזוק
אזורי הנגב והגליל ולפעול ליישום תכניות ייחודיות לעידוד העלייה והפניית
עולים חדשים להתיישבות קבע ביישובי הנגב והגליל ,החליט משרד העלייה
והקליטה לצאת בתכנית לעידוד עולים להתיישב ביישובי הנגב ובגליל.
התכנית תשווק בחו"ל באמצעות הסוכנות היהודית ובארץ באמצעי התקשורת
השונים .
.0.0

.0.7

.0.8
.0.1

קובץ:

מטרות התכנית הינן לעודד עלייה לישראל בכלל ולאזורי הנגב
והגליל בפרט ,להקל על קליטת העולים ,לשלבם בישוב בתחומי
הנגב והגליל בו בחרו לגור ולחזק את הישובים באזורים אלו
באוכלוסייה איכותית.
הסיוע המיוחד שיינתן על ידי משרד העלייה והקליטה במסגרת
תכנית זו הוא בתחומי התעסוקה ,היזמות ,שילוב הילדים וכן מענק
הסתגלות שנועד לסייע בהוצאות המיוחדות שיש למשפחות
המתגוררות באזורים אלה.
ברשויות בהן מועסקים פרוייקטורים לעידוד עלייה  ,יש להביא
לידיעתם על העולים העוברים לגור בתחומי היישובים שבאחריותם,
על מנת שיילוו את המשפחות.
הסיוע המפורט בהוראת שעה זו לא בא במקום הסיוע הרגיל הניתן
על ידי משרד העלייה והקליטה לעולים  ,אלא כתוספת
למשתתפי תכנית זו.

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:
ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
תחולה .03.030.02 :תפוגה:
0.3..30.02
תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל
כללי הסיוע היסודיים

.0.1

0.02
עמוד  0מתוך
00

העומדים בתנאי
יהיו זכאים לסיוע כמשתתפי התכנית רק עולים
הזכאות כאמור בסעיף  7להלן ,אשר נרשמו אליה וקיבלו אישור
בכתב מהיחידה לתיעוד וזכאות במשרד העלייה והקליטה כי אושרו
להיכלל במשתתפי התכנית.
מאחר וכאמור הזכאות להשתתף בתוכנית מותנית ברישום מראש של
העולים המבקשים להיות חלק ממנה ,יתבצע הרישום כדלקמן-
* עולים המגיעים לראשונה לישראל -הרישום באמצעות הסוכנות
היהודית טרום עלייה.
*עולים שטרם חלפו  7שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות
כעולה -רישום באמצעות לשכות הטיפול של המשרד.
הרישום של עולים מכל אחת מהקבוצות הנ"ל ,יעשה לפי סדר מועד
ההרשמה והוא יהא תקף ל 6-חודשים בלבד .לאמור :מי שנרשם ולא
המציא למשרד טופס אישור תושבות מהרשות  ,או אישורי תשלומי
מיסים על שמו לרבות ארנונה  ,הוכחה למעבר למגורים בפועל
לתחומי הנגב והגליל תוך  6חודשים ,תבוטל השתתפותו בתכנית
והוא לא יהא זכאי לאיזה מהסיועים המפורטים בהוראת שעה זו.

.0.6

הזכאות לקבלת סיוע במסגרת תוכנית זו ,מותנית בכך שהזכאי
מתגורר ביישוב הנמנה על יישובי הנגב והגליל ,כאמור בסעיף 1
להלן .

.0.2

עולים שנכללו בתכנית ושינו את מקום מגוריהם לישוב אחר ,שאינו
בתחומי הנגב והגליל ,תופסק זכאותם לסיוע במסגרת התוכנית ,על
פי הוראת שעה זו ,ממועד עזיבתם את היישוב המקורי ,אך לא יידרש
מהם החזר הסכומים ששולמו להם עד למועד העזיבה.
במקרה שעברו ליישוב אחר בתחומי הנגב והגליל ,ימשיכו להשתתף
בתכנית זו ולקבל סיוע בהתאם.

.0.3

.7

הזכאות להשתתפות בתוכנית:
הזכאות להשתתף בתוכנית הינה לזכאים העומדים בכל התנאים
המפורטים להלן:
"עולה" בהוראת שעה זו משמעו -לרבות קטין חוזר ואזרח עולה.

קובץ:

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:
ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
תחולה .03.030.02 :תפוגה:
0.3..30.02
תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל
כללי הסיוע היסודיים

.7.0

.7.7
.7.8
.7.1
.7.1

.7.6
3.

0.02
עמוד  .מתוך
00

עולים שקיבלו מעמד עולה3זכאות כעולה מיום  .03.030.02ועד
ליום  0130030.02ואינם מקבלים3קיבלו סיוע מוגדל ממשרד
העלייה והקליטה או הסוכנות היהודית  ,למעט מענק נמלטים עפ"י
הוראת שעה .076
עולה אשר קיבל מעמד עולה  3זכאות כעולה  -וטרם חלפו  7שנים
מתאריך הענקת המעמד או הזכאות כעולה ועד מועד ההרשמה
לתכנית3
אחד מראשי המשפחה לפחות בעל כושר השתכרות וגילו  70עד 12
שנים.
זכאים להשתתף בתכנית זו רק עולים שיעברו למגורים בתחומי הנגב
והגליל ממקום מגורים שאינו בתחומי הנגב ובגליל החל מיום פרסום
הוראת שעה זו .
מתגורר בפועל ביישוב המשתייך ליישובי הנגב והגליל הנכללים
בתוכנית.
יודגש ,כי מגורים במרכזי קליטה ו3או במסגרות של הסוכנות היהודית
לרבות בית ראשון במולדת ותכניות תעסוקתיות וכן מגורים במעונות
סטודנטים בתחומי הנגב והגליל אינם מזכים את המתגוררים בהם
להשתתף בתכנית או לקבל איזה סיוע מאלו המפורטים בהוראת
שעה זו ,בהיותם מגורים זמניים בלבד ,עולים אלו יוכלו להירשם
לתוכנית אם טרם חלפו  7שנים מתאריך הענקת המעמד ביום הגשת
הבקשה ובתנאי שהמציאו אישור על סיום התכנית
הרישום לתכנית לשנת  ,7102ייסגר ביום  , 0130030.02או ביום
גמר התקציב המוקדם מבניהם .

אישור רשימת המשתתפים:
.8.0
.8.7
.8.8

מועמדי עלייה וכן עולים גוררי זכאות המעוניינים להיכלל בתכנית
ירשמו באמצעות הסוכנות היהודית טרום עלייתם ,ויועברו לאישור
היחידה לתיעוד וזכאות במשרד הראשי.
עולים הנמצאים בישראל וטרם חלפו  7שנים מיום קבלת מעמד,
ירשמו באמצעות לשכת הטיפול במקום מגוריהם הנוכחי .בקשתם
תועבר ע"י הלשכה לאישור היחידה לתיעוד וזכאות במשרד הראשי.
לא תוכר זכאות להשתתפות בתוכנית ,ללא אישור בכתב מהיחידה
לתיעוד וזכאות במשרד הראשי.

רישום ,ניהול  ,מעקב ובקרה על התוכנית יעשה ע"י היחידה לתיעוד וזכאות
במשרד הראשי .

קובץ:

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
תחולה .03.030.02 :תפוגה:
0.3..30.02
תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל

ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

כללי הסיוע היסודיים

31

0.02
עמוד  1מתוך
00

הרשויות המשתתפות:
ערים ויישובים בנגב ובגליל .

35

530

530

53.

מענק הסתגלות :
כאמור בדברי הרקע מטרתו של מענק זה לסייע לעולה בהוצאות
המיוחדות הכרוכות במעבר למגורים בנגב ובגליל ובכלל זה גם עלויות
המעבר ,הוצאות ההתניידות באזורים אלה וכיוצא בזה.
התשלום הראשון ישולם מיד עם העלייה ליישוב או מעבר ליישוב
הנכלל ביישובי הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות ,או אישורי
תשלומי מיסים על שם הזכאי לרבות ארנונה מהרשות בה העולה
מתגורר.
התשלום השני ישולם לאחר  6חודשים מיום העלייה  3המעבר ליישוב
הנכלל ביישובי הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או אישורי
תשלומי מיסים על שם הזכאי לרבות ארנונה מהרשות בה העולה מתגורר
ובתנאי שאחד מראשי המשפחה הציג אישור על סיום אולפן *3
התשלום השלישי ישולם לאחר  07חודשים מיום העלייה  3המעבר
ליישוב הנכלל ביישובי הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או
אישורי תשלומי מיסים על שם הזכאי לרבות ארנונה מהרשות בה העולה
מתגורר הזכאים יתייצבו במשרד לפני כל מועד תשלום ויגישו בקשה .

* ראש המשפחה במשפחה חד הורית שלא למד באולפן ,מסיבה כל שהיא ,יהיה
זכאי למחצית מסכום הסיוע של המענק  ,קבלת המחצית השנייה של
המענק מותנית בסיום אולפן והצגת אישור עד תום שנת העלייה הראשונה.

 36תשלומי המענק:
630

גובה המענק למשפחה ללא ילדים (זוגות)  ,הוא כדלקמן:
תשלום ראשון-:
למשפחות  -זוגות ללא ילדים ₪ 8,111 -

תשלום שני -:
למשפחות  -זוגות ללא ילדים ₪ 8,111 -

תשלום שלישי-:
למשפחות  -זוגות ללא ילדים ₪ 1,111 -

סה"כ מענק הסתגלות למשפחה ללא ילדים = ₪ 00,111

קובץ:

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
תחולה .03.030.02 :תפוגה:
0.3..30.02

ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל
כללי הסיוע היסודיים

630

עמוד  5מתוך
00

גובה המענק למשפחה  /משפחה חד הורית עם ילד אחד  ,הוא
כדלקמן:
תשלום ראשון-:
למשפחות  3חד הוריים עם ילד אחד -

תשלום שני-:
למשפחות  3חד הוריים עם ילד אחד -

תשלום שלישי-:
למשפחות  3חד הוריים עם ילד אחד -

סה"כ מענק הסתגלות למשפחה עם ילד אחד

63.

0.02

₪ 1,111
₪ 8,111
₪ 6,111
= ₪ 08,111

גובה המענק למשפחה /משפחה חד הורית עם שני ילדים  ,הוא
כדלקמן:
תשלום ראשון-:
 למשפחות  3חד הוריים עם שני ילדים ₪ 1,111 -
תשלום שני-:
 למשפחות  3חד הוריים עם שני ילדים ₪ 1,111 -
תשלום שלישי-:
 למשפחות  3חד הוריים עם שני ילדים – ₪ 3,111
סה"כ מענק הסתגלות למשפחה עם שני ילדים = ₪ 06,111

631

גובה המענק למשפחה/משפחה חד הורית עם  .ילדים ומעלה ,הוא
כדלקמן:
תשלום ראשון-:
 למשפחות  3חד הוריים עם שלושה ילדים ומעלה ₪ 1,111 -


תשלום שני-:
 למשפחות  3חד הוריים עם שלושה ילדים ומעלה ₪ 1,111 -
תשלום שלישי-:
 למשפחות  3חד הוריים עם שלושה ילדים ומעלה – ₪ 01,111
סה"כ מענק הסתגלות למשפחה עם  8ילדים = ₪ 71,111
קובץ:

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
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ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

כללי הסיוע היסודיים

0.02
עמוד  6מתוך
00

 32מענק עידוד עבודה
230

עולה זכאי המשתתף בתכנית זו  ,אשר עובד ומציג אישור על סיום אולפן
או אישור על עמידה בידע בעברית של מסיימי אולפן א' ו 0-תלושי שכר
לפחות בתום  07חודשים ממועד עלייתו לישראל ,במקום עבודה הנמצא
בתחומי הנגב והגליל ,יהיה זכאי בנוסף לסיוע הרגיל בתחום התעסוקה
הניתן על ידי משרד העלייה והקליטה לעולים ,ל"מענק עידוד עבודה"
בסך 3₪ 6,...

230

עולה שטרם עברו  7שנים מיום הענקת המעמד ומשתתף בתוכנית זו אשר
עובד ומציג  6תלושי שכר לפחות בתום  07חודשים ממועד המעבר שלו
ליישוב בתחומי הנגב או הגליל ,במקום עבודה הנמצא בתחומי הנגב
והגליל ,יהיה זכאי בנוסף לסיוע הרגיל בתחום התעסוקה הניתן על ידי
משרד העלייה והקליטה לעולים ,ל"מענק עידוד עבודה" בסך .₪ 6,111
יחידה משפחתית זכאית למענק עידוד עבודה אחד בלבד  ,בתנאי שאחד
מראשי המשפחה עובד ויציג תלושי שכר כאמור.
המענק ישולם בתשלום אחד לכל המוקדם כעבור  07חודשים מתאריך
קבלת מעמד .
המענק ישולם בתשלום אחד.

23.
231
235

 33סיוע במימון שכר עולים – קידום העסקה
330
330
33.

המשרד יעניק למעסיקים הקולטים זכאים כעובדים ,במקום עבודה הנמצא
בתחומי הנגב והגליל ,סיוע בסכום השווה לסך  21%מגובה שכר מינימום
כאמור בנוהל לתקופה של  6חודשים.
הסיוע יינתן כנגד התחייבות המעסיק להמשיך ולהעסיק את העולה לפחות
לתקופה הזהה לתקופת משך הסיוע.
מעסיק אשר יעסיק את העולה לפחות  71חודשים ברציפות ,יקבל בתום
 71חודשים מיום תחילת העסקה ,מענק חד פעמי ,בנוסף לאמור בסעיף
 3.0בגובה של  21%משכר המינימום ,כפול שלושה חודשי סיוע.

 39הכשרה מקצועית
עולה זכאי במסגרת התוכנית לקבלת ואוצ'ר לצורך הכשרה מקצועית מותאמת
לאפשרויות שוק העבודה בנגב גליל בנוסף ובמקביל לכל סיוע אחר.
גובה הסיוע לזכאי עד  ₪ 2,111ולא יותר מסך השווה ל 31% -מסך עלות
ההכשרה בפועל  71% .מהעלות תהיה השתתפות עצמית של הזכאי.
למען הסר ספק ,עולה שעבר לתחומי הנגב והגליל מאזור אחר בארץ שם מימש
קובץ:

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:
ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
תחולה .03.030.02 :תפוגה:
0.3..30.02
תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל
כללי הסיוע היסודיים

0.02
עמוד  2מתוך
00

את זכאותו לוואוצ'ר ונדרש כעת להכשרה מקצועית אחרת ,זכאי לסיוע במסגרת
זו בשנית.
למען  ,הסר ספק  ,יחידה משפחתית זכאית רק לאחד מהמענקים המצוינים
סעיפים  3ו39-
 30.מענק עידוד יזמות עסקית
זכאי המשתתף בתכנית זו ופתח עסק בסיוע משרד העלייה והקליטה בתחומי הנגב
והגליל והמציא הוכחה על כך ,יהיה זכאי בנוסף לסיוע הרגיל בתחום היזמות
העסקית ,הניתן על ידי משרד העלייה והקליטה לעולים ,גם ל"מענק עידוד יזמות"
בסך .₪ 0.,...
יחידה משפחתית זכאית למענק עידוד יזמות אחד בלבד ,בתנאי שאחד מראשי
המשפחה פתח עסק בסיוע משרד העלייה והקליטה (באמצעות אגף יזמות) והמציא
הוכחות על כך  .המענק ישולם בתשלום אחד.
המשרד יעניק לעולה תמריץ לקידום התוכנית השיווקית והתפעולי של העסק,
לצורכי התפתחות עסקית וניהולית בהיבטים הפיננסים והמקצועיים.
התמריץ הנו אישי וחד פעמי בגין ישות עסקית אחת ומיועד למימוש של אחת
או יותר מהפעילויות המוצעות כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
קובץ:

עצוב והדפסת כרטיסי ביקור
פרסום בערוצי המדיה
הפקת חומר פרסומי -ברושורים ,פליירים ,עלונים ,פרוספקטים
פרסום בעיתונות המקומית ובעיתונות הארצית
פעילויות הסברה -כנסי הסברה ,ימי עיון ,שיווק וקידום מכירות
הקמת אתר אינטרנט
קדום אתרים אורגני באינטרנט
קידום ממומן באינטרנט
קדום ברשתות החברתיות
דפי נחיתה באינטרנט -עמוד אינטרנט כפלטפורמה פרסומית (מיני
אתר לא אתר מרכזי)
פעולות מיתוג תדמית ויחסי ציבור
רכישת מערכות טכנולוגיות ומערכות מחשוב
ביטוחים עסקיים
שכירת מבנה
שיפוץ והתאמת המבנה
אחר – באישור וועדת התמריצים העסקיים

הוראת שעה מספר  - 863תכנית עידוד עלייה לעולים
המתיישבים בנגב ובגליל 7102

שם השומר :
דוריס קריאף

שמירה:
10:16:11 7131837102

הדפסה:
10:16 7131837102

פרסום:
ה"ש:
.63
נוהל:
03..0

משרד העלייה והקליטה  -כללי הסיוע לעולים
0130030.02
תחולה .03.030.02 :תפוגה:
0.3..30.02
תכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל
כללי הסיוע היסודיים

0.02
עמוד  3מתוך
00

 0.30תבחינים לקבלת תמריץ לפיתוח עסקי
בקשות לקבלת התמריץ לפיתוח עסקי ידונו בהתאם לסדר הגעתן ותינתן
עדיפות לעסק עם מחזור פעילות חודשי בממוצע מעל  ₪ 3,111בשלושה
חודשים אחרונים.
 0.30תהליך אישור הזכאות לסיוע ותשלום הסיוע
 01.7.0לצרכי הפעלת הוראת שעה זו ,תוקם וועדת תמריצים עסקיים
הכוללת את בעלי התפקידים הבאים :מנהל מחוז הרלוונטי או סגנו,
גזבר המחוז או נציג מטעמו ,נציג אגף היזמות מהמחוז ,ונציג
החברה המפקחת על מעלו"ת מטעם משרד העלייה וקליטה.
 01.7.7וועדת תמריצים עסקיים סוברנית לאשר או לדחות את התוכנית
השיווקית שהגיש היזם במלואה או בחלקה.
 01.7.8הבקשה לתמריץ תוגש ע"י היזם למעלו"ת (מרכזים עסקיים לעולים
ותושבים חוזרים) ,בצירוף אסמכתאות למיקום עסקו ,ולמחזור
המכירות של העסק בשלושת החודשים האחרונים.
 01.7.1המעלו"ת יזין את פרטי היזם למערכת המחשוב לצורך בדיקת
זכאות לפעילות במעלו"ת .לאחר קביעת הזכאות ,היזם ,בסיוע
המעלו"ת ,יכין לקבלת תמריץ מפורטת וישתתף ככל הניתן,
בסדנא מעשית המתקיימת במעלו"ת בהתאם למבוקש.
 01.7.1ועדת תמריצים עסקיים תתכנס לבדיקת הבקשה לתמריץ וקבלת
החלטה בדבר אישורה או דחייתה  .לאחר קבלת החלטה לאשר
בקשה מסוימת תפתח התחייבות על שם היזם במערכת עולים
שתועבר למערכת מרכבה ויונפק אישור זכאות ליזם בחתימת יו"ר
הוועדה והגזבר המחוזי .תוקף אישור הוועדה עד  8חודשים
קלנדריים ולא יותר מתום  011ימים מיום קבלת ההחלטה
בוועדה3
 0.3.היזם יגיש דרישה לתשלום בצירוף אסמכתאות להוכחת ביצוע התוכנית
שאושרה בוועדה ,עד לא יאוחר מתום  8חודשים מהנפקת אישור
הזכאות כאמור .אסמכתאות  -לרבות חשבוניות מס ,קבלות ,העתקים
מהחומר הפרסומי ,העתקים של פוליסות ביטוח ,העתקי חוזים עם
ספקים וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המשרד לצורך הוכחת ביצוע
התכנית ועלותה בפועל.
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רכזת היזמות המחוזית תבקר במקום פעילות העסק  ,לאחר הביקור
רכזת היזמות העסקית המחוזית או הלשכתית וגזבר המחוז או נציג
מטעמו יבדקו את דרישת התשלום ויאשרו אותה בחלקה או במלואה
או ידחו אותה בהתאם לנוהל זה .במידה והתשלום יאושר ,התמריץ יועבר
לחשבון הבנק של היזם דרך מערכת תשלומים של משרד העלייה
והקליטה .
 0.31מעקב ובקרה
רכזת היזמות המחוזית תבצע מעקב ובקרה אחרי היזמים שקיבלו תמריצים
במסגרת הוראת שעה זו.
 300סיוע מיוחד לילדי עולים בעלי לקויי למידה
 0030המשרד ישתתף בסיוע לאוכלוסיית ילדי עולים בעלי צרכים מיוחדים,
הנמנים על המשפחות המשתתפות בתכנית זו ,לצורך אבחון פסיכו-
דידקטי באמצעות שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) ,או כל גורם אחר
המוסמך לתת אישורים אלה ובהמלצת הרשות.
הצורך באבחון יוגדר ע"י גורם מקצועי ברשות בעקבות המלצה בית הספר
ויאושר ע"י נציג המחלקה לחינוך ברשות ובאשרור העו"סית המחוזית של
משרד העלייה והקליטה ויועבר לתשלום במשרד הראשי בכפוף להצגת
קבלות על האבחון .
אופן הביצוע-:
0030
003.
0031
0035

300

בקשת העולים (החתומה על ידי עו"ס מחוזית של המשרד) תועבר אל
הממונה הארצית לתעוד וזכאות  ,אשר תפתח בקשה לתשלום ביעוד
. 183
הבקשה תיבדק ותשוחרר לתשלום ע"י גזברית מחוז תל אביב והמרכז.
סכום ההחזר  ,לא יעלה על  ₪ 7,111לילד עולה בתוכנית.
סה"כ הבקשות שיאושרו לא יעלה על  11בכל תכניות לעידוד עלייה של
משרד העלייה והקליטה לשנת  7102יהיו מתקנה מס' .81071310

אופן ביצוע התשלומים:

התשלומים יבוצעו באמצעות מערכת הסיוע הממוחשבת במשרד  ,תנאי הזכאות
לאחר
וביצוע התשלומים ייבדקו ע"י יועצי הקליטה במשרד ויאושר לתשלום
בדיקת הגזברים בלשכות ובמחוזות .לא יבוצעו תשלומים במטה.
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 30.לעניין שינויים בהרכב המשפחתי ,כגון גירושין ,פטירה ,לידה וכן יציאה של
אחד מבני המשפחה לחו"ל  -ינהגו הכללים ע"פ נוהל סל קליטה .013000
 301מי שיצא עם משפחתו מישראל ליותר מחודשיים ברציפות בתוך ה07-
החודשיים הראשונים לעלייתו ,תופסק השתתפותו בתכנית ותופסק זכאותו
לסיוע ממועד העזיבה .במקרה זה ,לא יידרש החזר הסכומים ששולמו עד
למועד העזיבה.
במקרה של יציאה ליותר מחודשיים ,של אחד מבני המשפחה בלבד ,יונהגו
הכללים הכתובים בנוהל סל קליטה  01.700לעניין קוד הזכאות ליתרת
תשלומים.
הסיוע האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיומו של תקציב3
305
306

תחולה.10.10.7102 :
תפוגה:

. 71.07.7102

 302התקציב למימון תשלומי מענק הסתגלות וסיוע מיוחד לילדי עולים בהוראת
שעה זו הינם ₪ 1,111,111 :לשנת  ,7102תקנה מס' .81071310
 303התקציב למימון מענקי יזמות בהוראת שעה זו מתקנה מס' .81071701
309

התקציב למימון מענק עידוד עבודה בהוראת שעה זו מתקנה מס' .81071711

30.

התקציב למימון הכשרה מקצועית בהוראת שעה זו מתקנה מס' .81071710

 300התקציב למימון מענק עידוד העסקה בהוראת שעה זו מתקנה מס' .81071716

בברכה,
אלכס קושניר
המנהל הכללי
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העתקים:
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גב' סופה לנדבר ,ח"כ – שרת העלייה והקליטה
גב' מיכל שטרית ,עו"ד – היועצת המשפטית
גב' חני גד – חשבת המשרד
מר אופיר להב – מנהל אגף בכיר לתקצוב ומדיניות
גב' דגנית סנקר -מנהלת אגף בכיר לעידוד עלייה
גב' אלה סבן – ס 3מנהלת אגף בכיר לעידוד עלייה ותושבים חוזרים
גב' דוריס קריאף – ממונה ארצית – תעוד וזכאות
חברי הנהלה
תפוצת נהלים
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