
 
                   SPECIAL PROGRAMS DIVISION      החטיבה לתכניות מיוחדות   

           UNIT FOR ABSORPTIONהיחידה לקליטת עלייה                             

 8899086-90פקס:  8899969-90, טל: 89996קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב 
TEL AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV, TEL AVIV, 69978, ISRAEL; TEL: 03-6409989; FAX: 03-6409265 

 
 ב"עתש

 
 נהלי הגשת בקשות לסיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים מטעם המרכז לקליטה במדע  

 
מדענים שהתמנו לסגל האקדמי הבכיר ומימון משרתם נכלל בתקצוב של הות"ת לא יהיו זכאים 

 לסיוע המרכז לקליטה במדע.
 

 בקשות לסיוע עבור מדענים עולים.
 

בסיוע המרכז לקליטה במדע )מק"ב( מתבקש להכין את   מדען עולה *חוקר שמעוניין להעסיק 
 המסמכים הבאים:

 
מכתב פניה לאחראי התחום במרכז לקליטה במדע )רשימה מלאה של אחראי התחום   א.

ראה בנספח(, ובו בקשה לסיוע במשכורת/מלגה. במכתב יש לפרט בקצרה את חשיבות 
יעשה המדען הקולט  קליטתו של החוקר, תחום המחקר שבו יעסוק והמאמצים אשר

במשך השנה על מנת לגייס מימון שיאפשר את המשך העסקתו של העולה לפחות לשנה עד 
 שנתיים נוספות.

 לגתו של המועמדלהתחייב להשלים את משכורתו/מבמכתב נפרד על המדען הקולט  ב.
  לפי הטבלאות המופיעות בנספח. 

 ( שניים-מחקר קצרה )לא יותר מעמוד תכנית ג.
ס סטנדרטי של הבקשה לקבלת סיוע כאשר יש להקפיד שתופענה בו החתימות שלטופ ד.

המדען הנקלט, של החוקר הקולט ושל דקאן הפקולטה )יש להחתימו בעמוד האחרון   
  במקום שבין התאריך לחתימת אחראי על הקליטה(. 

 קורות חיים של המועמד ה.
 רשימת פרסומים מלאה ו.
 ההשכלה צילומי תעודות המעידות על ז.
 צילום של תעודת הזהות ח.
 

את כל המסמכים הנ"ל יש להעביר אל היחידה לקליטת עולים, המזכירות האקדמית, בנין 
 .בשני עותקים, 222הסנאט חדר 

 
 

 בקשות להארכת סיוע לשנים ב', ג':
 

לפני מועד  חודשייםעל מנת להגיש בקשה להמשך הסיוע )כל שנה מחדש( יש צורך להעביר אלינו 
 ום הסיוע:ת
 במרכז לקליטה במדע, להארכת הסיועכתב בקשה, המופנה לאחראי התחום מ א'

את המדען כמו כן, יש לפרט במכתב את תוכניותיו של החוקר להמשיך ולהעסיק 
 העולה בתום תקופת הסיוע

 מכתב התחייבות להשלמת השכר/מלגה )בהתאם לסכומים שבנספח( ב'
  מדעי שנתי של המדעןדו"ח  ג'
 
 

 דע נוסף ניתן לראות באתר האינטרנט של המרכז לקליטה במדע:מי
http://www.moia.gov.il/Moia_he/Scientists/AbsorptionCenter.htm 

 
 

_________________________ 
לקבל סיוע להתחיל שנים מיום עלייתו. ניתן  0שר לא חלפו בעל תואר שלישי א - מדען עולה* 

 .לאחר הניצול של סל הקליטה מהמרכז לקליטה במדע לא לפני שחלפה חצי שנה מיום העלייה

http://www.moia.gov.il/Moia_he/Scientists/AbsorptionCenter.htm
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 בקשות לסיוע עבור מדענים תושבים חוזרים
 
 

 .שנים לפחות 5זכאי לקבל סיוע מהמרכז לקליטה במדע אם שהה בחו"ל במשך  מדען תושב חוזר
 שנתיים.לתקופה של  או שנה אחתהסיוע לתושב חוזר ניתן לתקופה של 

 
 בשכר. ₪  87,222ניתן לקבל סיוע בסך של  לשנה אחת.בשכר סיוע  

במקרה זה על המדען הקולט/היחידה להתחייב להעסיק את המדען לפחות במשך שנה אחת 
  נוספת לאחר תום הסיוע, מהמקורות הכספיים של המדען הקולט/היחידה.

 
 לשכר כל שנה ₪ 02,222בסך הסיוע  ןנית סיוע לשנתיים.

ם מיסכובהתאם לוהמדען הקולט/היחידה משלימים  דוקטור-למלגת בתר כל שנה₪  82,872 או
 . המצוינים בנספח

 
 מידע נוסף ניתן לראות באתר האינטרנט של המרכז לקליטה במדע:

http://www.moia.gov.il/Moia_he/Scientists/IdudProgram.htm 
 

 :על מנת לקבל את הסיוע של המרכז לקליטה במדע, על התושב החוזר
 

 בארץ או תושב חוזר" בנציגות ישראל בחו"ל למלא "שאלון  א.
 -8869-476B-DA18-http://www.moia.gov.il/NR/rdonlyres/C64D0C7E

4FEEDBA1E319/0/toshavhozer.pdf 
 

ז ושתי תמונות "לגשת למשרד הקליטה באזור מגוריו של המדען )להביא דרכון, ת ב. 
 פספורט( ולקבל תעודת טיפול. 

 ש את הבקשה לסיוע בהתאם למצוין לגבי מדענים עולים.להגי ג.   
 

"שאלון תושב חוזר" + קורות חיים, מועברים לוועדה לתושבים חוזרים אשר מאשרת את 
 הזכאות ומודיעה על כך למדען. 

 
 

 1091/91/1 -מכל הסכומים המצוינים בחוזר הנ"ל נכונים 
 

טת עולים ותושבים חוזרים, כמו כן אני אני מקווה כי המידע הנ"ל יהיה לעזר בנושאים של קלי
, טל' +פקס: 90-8899969יה )טל': יעומד לרשותכם בכל שאלה שהיא ואשמח לענות ולטפל בכל פנ

 (.zaravi@post.tau.ac.ilאו בדואל  9086889-90
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                                     
 
 

 אבי זרכובסקי                                                                                                 
 ת עלייהקליטלדקאן  'ע                                                                                           

 נהלים סיוע מק"ב
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 נספח

 
 : בעל תואר שלישיעולה מדען 

 
השתתפות משרד הקליטה  

 , ₪ בעלות העסקה
השתתפות חבר הסגל הקולט/ 

 , ₪ היחידה הקולטת
 

 , ₪סה"כ
 

 שנה א'
 

87,222 80,222 002,222 

 שנה ב'
 

57,222 58,722 002,222 

 שנה ג'
 

20,222 77,222 002,222 

 
 

 :תושב חוזרמדען 
 

השתתפות משרד הקליטה  
 , ₪ בעלות העסקה

השתתפות חבר הסגל 
 , ₪ הקולט/ היחידה הקולטת

 

 , ₪ סה"כ

 חתשנה אמסלול 
 

87,222 80,222 002,222 

 מסלול שנתיים:
 'אשנה 

 

02,222 52,222 002,222 

 'בשנה 
 

02,222 52,222 002,222 

 
  . על מנת לחשב את השכר ברוטו עלותאשר צוינו לעיל הם סכומי  כר בשהערה: סכומי הסיוע 

 .עלויות מעסיק החלות על המוסד 09% -כ העלותאשר המדען יקבל יש להפחית מ            
  .ברוטו בחודש₪  9,999המוסד מתחייב לשלם למדען עולה תשלום שכר בגובה של לפחות             

 
 

 יתו ארצה טרם מלאו שנתיים ממועד קבלת הדוקטורט(:)מדען שביום עלי דוק-פוסט
 
 השתתפות משרד הקליטה 

 ₪ במלגה, 
השתתפות חבר הסגל הקולט/ 

 , ₪ היחידה הקולטת
 , ₪ סה"כ

 שנה א'
 

82,872  82,872  00,502  

 שנה ב'
 

82,872 82,872 00,502  

 
  

 :האחראים על התחומים במרכז לקליטה במדע הינם
  

 nunub@moia.gov.il  0188888-90  'טל               דוד-בןגב' נונו  -וטכנולוגיה     מדעים מדויקים

 elab@moia.gov.il 0188018-90  'טל        מר חור יפת -מדעי החיים ורפואה                

 yannag@moia.gov.il 0186988-90  'טל     גב' יאנה גורדון         -החברה והרוח                 מדעי 
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