
 הלאומית להשבת אקדמאיםהתכנית  – ריכוז הטבות כלליות לתושבים חוזרים

  
  

החל  –כאן תמצאו פירוט מסודר ופשוט של הטבות לתושבים חוזרים ? אילו הטבות ממשלתיות זמינות עבורכם 
שעות לימוד ותגבור לילדים וכלה בתכניות ייעודיות , הטבות מס לתושב חוזר, ממחיר אחיד לטיסה חזרה לישראל

 .ליזמים בתעשייה ולמצטיינים באקדמיה הישראלית ועוד

 תושב חוזר
 לפי שנות שהות מחוץ לישראל
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 שנים
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01 

 שנים

 מדריך לתושב חוזר גוף מטפל

מיסים 
 והחזרים

 -טופס תושב חוזר  רשות המיסים √ √ √ √ √ √ הקלות במכס
 משרד העלייה והקליטה

יש לסמן בטופס את 
הסיוע המבוקש 

, יזמות, תעסוקה)
 (מדע/פ"תעסוקת מו

פטור ממס 
הכנסה על 

-ל ל"הכנסות בחו
 שנים 01

 פטור ממס ומדיווח רשות המיסים √          

, סיוע ליזמים יזמות
משרד העלייה 

 -והקליטה 
ייעוץ אישי עסקי 

כולל , וכלכלי
, מדיניות מיסוי
סיוע בהקמת 

אפ -סטרט
, טכנולוגי

 הלוואות ליזמים

משרד העלייה  √ √  √   √   √   
 והקליטה

לחוזרים פוטנציאלים 
 –ל "הנמצאים עדיין בחו

 פנייה ראשונית דרך אתר
 2B in Israel 

לחוזרים הנמצאים כבר 
ראו  –בארץ 
באתר משרד  פרטים

כולל , העלייה והקליטה
 .י מעלותרשימת מרכז

לחוזרים המעוניינים 
–להקים עסק חדש 

ישראל משקיעה "תכנית 
 "בך

למיזמים בתחומים 
הייטק , טכנולוגיים

 לחצו כאן וביוטק

תכנית מעוף של 
המטה לעסקים 

משרד , קטנים
 – הכלכלה

הקמת עסק קטן 
, קורסים  ,סיוע-

הפניה לתכניות 
לקרנות , השונות

ההלוואות וליווי 
לכל אורך הדרך 

– 

משרד  √  √  √  √  √  √ 
 הכלכלה

פניה לסניפי מעוף ברחבי 
 לחצו כאן :הארץ

  
יוזמים "תכנית 

 לחצו כאן":עסק
  

פרטים נוספים באתר 
הסוכנות :משרד הכלכלה
 לעסקים קטנים

  
  

התכנית מיועדת לכל 
אזרחי ישראל ואינה 

 .מותנה בזמן
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http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/BusinessAndTax/Pages/Introducinginnovativereforms.aspx
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http://sba.economy.gov.il/SBDC/Pages/default.aspx
http://sba.economy.gov.il/Programs/Funds/Pag
http://sba.economy.gov.il/Pages/default.aspx
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, תעסוקה
גם 

לחוזרים 
שאינם 

 אקדמאים

הכשרה והכוונה 
 מקצועית בארץ

משרד העלייה  √ √ √ √ √ √
. והקליטה

ניתנת 
באמצעות 

ר רק `וואוצ
למי שכבר 

עלה /חזר
. לישראל

באמצעות 
מרכזי 

תעסוקה 
לעולים 

ותושבים 
כולל . )חוזרים

לשאינם 
( אקדמאים

 .לזכאים בלבד

 לפרטים

חודשי  3 √ √ √ √ √ √ הבטחת הכנסה
הבטחת 

הכנסה במשך 
השנה 

הראשונה 
לחזרה 
 .לישראל

יש להתייצב 
חודשים  4תוך 

מיום חזרתכם 
ארצה באחת 

מלשכות 
המשרד 
לקליטת 
 העלייה

 
 

לפרטי לשכות משרד 
 העלייה והקליטה

, הכוון תעסוקתי
טרם הגעה 

גם , ארצה
לחוזרים שאינם 

 אקדמאים

משרד העלייה  √ √ √ √ √ √
יש  -והקליטה

לציין רצון 
לסיוע 

בתעסוקה 
בטופס תושב 

חוזר ולקבל 
אישור מעמד 

 .תושב חוזר

 לפרטים
משרד הכלכלה מפעיל 

הסבה /תוכניות הכשרה
מקצועית לאזרחי ישראל 

הפנייה נעשת , מובטלים
 לאחר החזרה ארצה

משרד העלייה  √ √ √ √ √ √ קידום העסקה
 6. והקליטה

חודשי סבסוד 
, העסקה

למעסיק עבור 
אקדמאים 

בעלי מקצועות 
 .רוויים במשק

 לפרטים

סיוע למקצועות 
אמנים , רישוי

 וספורטאים

משרד העלייה  √  √ √ √ √ √ 
 והקליטה

 אמנים וספורטאים
  

 מקצועות רישוי

  

http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/default.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/default.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/taasuka.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/taasuka.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/ParticipationInSalary.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/ParticipationInSalary.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/ArtistsAndAthlets.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/ArtistsAndAthlets.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/Courses.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/Employment/Pages/Courses.aspx


תגבור 
לימוד 
לילדי 

תושבים 
 חוזרים

שעות תגבור 
חודשיות והקלות 
 בבחינות הבגרות

תעודת תושב חוזר  משרד החינוך √ √ √ √    
ח כניסות "או דו, להורים

ויציאות של הילד ממשרד 
 .הפנים

לאתר משרד העלייה 
 והקליטה

 לאתר משרד החינוך
מפקחי המחוזות במשרד 

 החינוך

  

http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/ExtraEducationHelp.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/ExtraEducationHelp.aspx
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/Odot/Kela/Segel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/Odot/Kela/Segel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/Odot/Kela/Segel.htm


חוזרים 
 באל על

מחיר טיסה אחיד 
ואישור למטען 

 עודף

משרד העלייה             
 והקליטה

 תעודת תושב חוזר
השובר לרכישת כרטיס 

טיסה באל על נשלח יחד 
עם קבלת האישור 

העקרוני להכרה כתושב 
חוזר פוטנציאלי במייל 

 טרום החזרה
 לפרטים

חוזרים 
לנגב 

 והגליל

שכר השתתפות ב
 דירה

מענק בגין הקמת 
 עסק או עבודה

משרד העלייה             
והקליטה 
והמשרד 

לפיתוח הנגב 
 והגליל

 לפרטים

 

 

http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/HanachaElAl2.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/HanachaElAl2.aspx
http://www.moia.gov.il/NegevGalil/Pages/About-The-Program.aspx
http://www.moia.gov.il/NegevGalil/Pages/About-The-Program.aspx

