


 הגיע הזמן לחזור לישראל

כדי לעודד ולסייע לכל , מדינת ישראל משקיעה מאמצים רבים

אזרחיה החיים בתפוצות לחזור ארצה ולהתאקלם בה בצורה  

 .  מיטבית

הסיוע מותנה במספר שנות השהייה מחוץ לישראל וכולל  

 :הטבות בתחומים הבאים

הטבות במכס ובמס הכנסה 

סיוע בתעסוקה ובהקמת עסקים 

תגבור לימודי במערכת החינוך 

 



 אתר המשרד לקליטת העלייה

 פרטים עדכניים בדבר תכנית הסיוע הממשלתיות

מתפרסמים באתר המשרד לקליטת העלייה    

http://www.moia.gov.il/Moia_he/Returnin
gHomeProject/ 

  בנוסף למידע ניתן באמצעות האתר להירשם ולקבל ייעוץ

 אישי ולהתחיל בסידורים מקדימים לחזרה לישראל    



 הבתים הישראלים

  המשרד לקליטת העלייה מפעיל באמצעות השגרירויות

פרויקט ייחודי לשמירת הקשר עם  ל "והקונסוליות בחו

".  הבית הישראלי" -לישראל  הישראלים החיים מחוץ

ייעודו העיקרי לספק ייעוץ והכוונה למתעניינים באפשרויות  

 השיבה

"בו  , מקום מפגש של ישראליםמהווה " הבית הישראלי

להיות בסביבה , הם יכולים לתת ביטוי לזהותם הישראלית

י  "דוברת עברית ולחוות את חגי ומועדי ישראל ע

תרבותיות עם זיקה  -השתתפות בפעילויות חברתיות 

 .  לישראל

 

 



 הבתים הישראלים

 :  פעילויות הבתים הישראלים כוללות

 חגמסיבות  

 וכלכלה  הרצאות של אנשי תקשורת ספרות  

 מהארץ  הופעות אומנים  

 ועוד  צפייה בסרטים ישראלים  

יכול לסייע אישית  רכז הבית הישראלי במקום מגוריכם 

האפשרות לקבלת : בנושאים הקשורים לתכנון החזרה כגון

תקנות ביטוח לאומי והסדרת  , המכס, סיוע ממשרד הקליטה

 ל ועוד"נוהלי גיוס לצה, סיוע בתעסוקה, ביטוח בריאות

 



 הבתים הישראלים

בתים ישראלים 15 כיום פועלים ברחבי העולם  : 

,  יוסטון, מיאמי, פילדלפיה, בוסטון, יורק-ניו: ב"בארה 

 .  פרנסיסקו  לס וסן'לוס אנג, שיקגו, אטלנטה

 .  מונטריאול וטורונטו: קנדה 

 .פריס ולונדון: באירופה 

 קייב: באוקראינה 

 מוסקבה: ברוסיה 

 

 

 



 :מטרות המרכז הן

 פ  "על המדען העולה והתושב החוזר בשילובו במערכת המולהקל  •

 .האקדמיים בישראלובמוסדות המחקר    

 .למדען המחפש עבודה ולכוון אותולייעץ  •

 למוסדות ולגורמים עסקיים ואקדמיים לקלוט מדענים עולים  לסייע  •

 .ישראלים חוזריםומדענים    

 פ בישראל תוך שימוש בידע ובניסיון  "התרחבות מערכת המולעודד  •

 .עימם המדעניםשמביאים    

 המרכז לקליטה במדע



 :העונים לתנאים הבאים, תושבים חוזרים

   
 השמה   פרסומים ניסיון במחקר תואר

,  PhDבעלי תואר 

 או תואר מקביל
עבדו במחקר ובפיתוח  

  5שנים לפחות מתוך  3

השנים שקדמו 

 לחזרתם לישראל

  3פרסמו לפחות 

 ,פרסומים מדעיים

 3  או רשמו על שמם

 פטנטים

 בכל מגזרי המשק

, M.Scבעלי תואר 

 או תואר מקביל
עבדו במחקר ובפיתוח  

  6שנים לפחות מתוך  4

השנים שקדמו 

 לחזרתם לישראל

  3פרסמו לפחות 

או , פרסומים מדעיים

 3  רשמו על שמם

 פטנטים

במגזר העסקי בלבד 

 (פ בתעשייה"מו)

 הגדרת מדען



 לארץל לפחות חמש שנים לפני חזרתו "ישראלי אשר שהה בחו

 :את שני השלבים לשם הכרה בזכאותו לסיוע כמדעןועבר 

 

לאחר בדיקת כניסות ויציאות יאשר הזכאות   -האגף לתיעוד וזכאות •

 . כתושב חוזר

יאשר   -ח ותעודות ההשכלה "המרכז לקליטה במדע על סמך קו•

 .הזכאות כמדען

מי זכאי להיכלל באוכלוסיית המטופלים  
 ?י המרכז לקליטה במדע"ע



ליווי ומימון הניתן למעסיק כהשתתפות  , הכוונה, הסיוע כולל יעוץ•

 .חלקית בעלויות העסקת החוקר

ל יכול להיעזר בשרותי המרכז בטרם  "בדרך זו ישראלי השוהה בחו•

 .חזרתו לישראל בכדי לאתר מקום תעסוקה מתאים

הסיוע הכספי מהווה השתתפות במימון העסקה וניתן ישירות  •

בכלל זה למעסיקים מהמגזר העסקי והציבורי לרבות )למעסיק 

  (.האוניברסיטאות

 הסיוע



 :הסיוע לקליטה באוניברסיטאות מתקיים באחת מהאפשרויות הבאות   

המקבל ( בתנאי שאינו משתייך לסגל האקדמי הבכיר)או כמרצה כחוקר •

הסיוע הינו לשנה אחת עם אפשרות פיצול  -שכר מהאוניברסיטה 

 .לשנתיים

(  למימון שכר לימוד ודמי קיום)המקבל מלגה ( דוקטורנט)מחקר כתלמיד •

 .שנים 3מימון מחצית המלגה למשך  –מהאוניברסיטה 

 -המקבל מלגה מהאוניברסיטה ( פוסט דוקטורנט)' דוק-כמשתלם בתר•

 .מימון מחצית המלגה למשך שנתיים

 לקליטה באוניברסיטאות –סיוע 



 :המרכז לקליטה במדע פועל בשלושה תחומים

 .טכנולוגיה ומדעים מדויקים•

 . מדעי החברה והרוח•

 .  מדעי החיים והרפואה•

 

 כל תחום מטפל באוכלוסיית המדענים בהתאם להתמחות האקדמית  

 .הפונהשל 

 הליך הקבלה לטיפול



 972-2-6214547: 'טל: תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים•

     Email – nunub@moia.gov.il 

   972-2-6214596: טל: מדעי החברה והרוחתחום •

Email - yannag@moia.gov.il    

 972-2-6214558: טל: מחום מדעי החיים והרפואה•

Email - hoori@moia.gov.il    

 

 972-2-6214638 –פקס משותף •

 :פירוט דרכי התקשרות לתחומים



 בטופס לסמן יש במדע לקליטה המרכז של לטיפולו ההרשמה לצורך

 .במדע טיפול לקבלת בקשה העלייה לקליטת המשרד באתר הרישום

  טיפול להמשך וזכאות תיעוד י"ע הראשונית בדיקתה לאחר תופנה הבקשה

  את להגיש יתבקש והפונה ל"בדוא קשר ייזום ב"המק .במדע קליטה

 : הבאים המסמכים

 

       .בעברית או באנגלית -קורות חיים •

 .ש המבקש"רשימת הפרסומים המדעיים והפטנטים הרשומים ע•

 (.הדיפלומה)או שני /תצלום מתעודות התארים שלישי ו•

  .ז או הדרכון"תצלום דף ראשון של ת•

 

 
 

  

 הליך הרשמה



המרכז לקליטה במדע יחל בהליכי בדיקת הזכאות של המועמד כמדען  •

אך . ואף ייעץ למועמד בטרם חזרתו לישראל על אפשרויות תעסוקה

י המרכז למעסיקים פוטנציאליים וכן מתן סיוע כספי  "יזומות ע הפצות

 .מותנים בחזרה בפועל לישראל ובאישור המעמד כתושב חוזר מדען

באחת מלשכות המשרד , לצורך כך יש לגשת ליועצת קליטה אישית•

בלשכה תבוצע בדיקת . לקליטת העלייה באזור המגורים בישראל

 .החותמות בדרכונים ורישומי משרד הפנים ותונפק תעודת תושב חוזר

 .יש ליידע את המרכז לקליטה במדע על השלמת ההליך וקבלת המעמד•

 

 

 המשך -הליך הרשמה 



 להתראות
 בישראל


