
2018דצמבר 

במדעלקליטה המרכז 



מטרה

או פיתוח  /מחקר ובתעסוקת מדענים עולים ומדענים חוזרים  השמת 

.המקצועיולניסיונם לכישוריהם , בהתאם להשכלתם

.בישראלפ  "מערכת המועידוד התרחבות -באופן זה 



2018מדענים בסיוע 

ב"המקמדענים בטיפול 1,000מעל ל •

:מלגות מחקר/מועסקים60%מעל ל •

  133–בתעשייה העסקה

 367–( מחקרמכוני /ר"מלכ/ח"בי/אוניברסיטאות)העסקה במגזר הציבורי

 46–פוסט דוקטורנטים

 95–דוקטורנטים

מדענים בסיוע650כ  כ "סה

העסקה  
בתעשייה
21%

העסקה  
במגזר  
הציבורי  
57%

.דוקפוסט 
7%

דוקטורנטים
15%



יעדים

חזרה באמצעות פעילויות טרום הגעה  /קידום עלייה•
.לארץ

.סיוע בקליטה ראשונית בארץ•

.ובמוסדות המחקר האקדמייםפ"שילוב במערכות מו•



תחומי פעילות

 ומדעים מדויקיםטכנולוגיה

מדעי החברה והרוח

מדעי החיים והרפואה



קהל יעד

:מועמדים בעלי השכלה גבוהה•

 תואר שלישי בעלי(PH.Dאו תואר מוכר מקביל )   עם ניסיון

.פרסומים/במחקר ופיתוח

 פרסומים/פיתוחניסיון במחקר ללא /עםתואר שני בעלי.

  בלימודי דוקטורט ופוסט דוקטורט בישראלמתעניינים



:תושב חוזר העונה על אחד מהתנאים שלהלן/עולה•

 בעל תוארPH.Dשקדמו  5שנים מתוך 3לפחות פ "עבד במו. או תואר מקביל

.פטנטים3שמו רשם על / מדעייםפרסומים 3לפחות פרסם . לעלייה

 בעל תוארM.SC שקדמו  6מתוך שנים 4לפחות פ "עבד במו. מקבילאו תואר

.פטנטים3שמו רשם על / מדעייםפרסומים 3לפחות פרסם . לעלייה

 בעל תוארM.SCללא פרסומים, פ"עבד במו. או תואר מקביל*.

 תואר בעלM.SC פ"ללא ניסיון במו. 32עד גיל , מקבילאו תואר*.

בתעשייה או כתלמיד מחקר בלבדפ "במוזכאות לסיוע * 

?מיהו מדען



סיוע

:ניתן בשני מישוריםהסיוע 

 מדעיתליווי והכוונה מקצועית אישית בתהליך חיפוש תעסוקה  ,

עוד משלב טרום עלייה

  במגזר הציבורי ובמגזר  -סיוע כספי למעסיק הקולט מדען

העסקי

לטיפול כמדען ולקבלת הסיוע הכספי הינה לתקופה מוגבלת כמוגדר בנהלי המשרדהזכאות *



סיוע

:ליווי והכוונה מקצועית

 מתן מידע על אפשרויות הסיוע והתעסוקה –טרום עלייה

ואיתור ראשוני של הצעות עבודה

 י יועץ מדעי הכולל מפגש "ליווי אישי מקצועי ע–לאחר עלייה

עיסוק מידע על גופים רלבנטיים לתחום , הכוונה ראשוני

לרבות סיוע באיתור מקום  תעסוקתית ואוריינטציה המדען 

.העסקה

ליווי ארוך טווח לאורך כל תקופת הסיוע



סיוע

:סיוע כספי למעסיק

 שלוש שנים    /במימון העסקת המדען במשך שנתייםכספי  סיוע

ובמגזר העסקיהציבורי במגזר 

  ליווי רציף לאורך כל תקופת הסיוע



מעסיקים-מסלולי הסיוע 

:תנאי הסיוע למדען עולה•
 תחילת העסקה בתוך שלוש שנים מיום העלייה -מגזר ציבורי

(.בתוך חמש שנים מיום העלייה–רופאים )

 תחילת העסקה בתוך ארבע שנים מיום העלייה–מגזר עסקי.

 שלוש שניםעד -משך תקופת הסיוע.

לא יינתן מימון מקביל מגורמים תקציביים נוספים.

.תקציביתהסיוע הכספי מותנה באישור ועדה ובזמינות*



מעסיקים-מסלולי הסיוע 

:תנאי הסיוע למדען תושב חוזר•
 ל"שנים ומעלה בחו5שהות של.

 תחילת העסקה תוך שנה מיום חזרה לארץ–מגזר ציבורי  .

 תחילת העסקה תוך שנתיים מיום חזרה לארץ–מגזר עסקי  .

 עד שנתיים-משך תקופת הסיוע.

.תקציביתהסיוע הכספי מותנה באישור ועדה ובזמינות*



מעסיקים-מסלולי הסיוע 

עולים חדשים

  תושבים חוזרים

תואר

מכללות' שנה ג'שנה ג'שנה ב'שנה אתואר

שניתואר
49,20036,90018,30030,000

79,92059,46024,60042,000תואר שלישי

47,34047,34047,3400רופא

'שנה ג'שנה ב'שנה אתואר

שניתואר
44,28022,1400

61,50030,7500תואר שלישי

47,34047,34047,340רופא



'דור בע"קמתכנית -מסלולי הסיוע 

 גישור לקליטה ומעלה במסלול קביעות כשלב  45מימון העסקת מדען בגיל

.בסגל אקדמי בכירמלאה  

 (.ת"הותבשיתוף עם )שנים 5-להסיוע מוגבל

בתום שנתיים על המוסד הקולט להוציא למדען מינוי במסלול מרצים.

 בנוסף למענק קליטהזכאי  , שנים5מדען המקבל מינוי קבוע בתום.

התכנית פתוחה למדענים עולים.



מלגות מחקר–מסלולי הסיוע 

דוקטורט  מלגות  
.  לכיסוי הוצאות שכר הלימוד ודמי הקיום-מלגה לשלוש שנים 

:הסיועתנאי •

 שנים37לא יעלה על תושב חוזר /העולהגיל  .

 תחילת סיוע לא יאוחר משנתיים ממועד עלייה-עולה.

 תחילת הסיוע לא יאוחר . ל"שהייה של לפחות שנתיים בחו–תושב חוזר

.משנה ממועד חזרה

 מחקר באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראלמותנה בקבלה כתלמיד  .



מלגות מחקר–מסלולי הסיוע 

מלגת פוסט דוקטורט
.  לכיסוי הוצאות שכר הלימוד ודמי הקיום-למשך שנתיים מלגה 

:הסיועתנאי •

 תחילת הסיוע לא יאוחר משלוש שנים ממועד עלייה-עולה.

 תחילת הסיוע לא יאוחר . ל"בחוחמש שנים  שהייה של לפחות –תושב חוזר

.משנה ממועד  חזרה

מותנה בקבלה כתלמיד מחקר באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראל  .



מלגות מחקר–מסלולי הסיוע 

דוקטורט

 פוסט דוקטורט
תואר

'שנה ג'שנה ב'שנה א

43,20036,00015,420

'שנה ב'שנה א

36,00036,000



פעילויות נוספות

  מימון מלגות טיסה לצורך הגעה לראיונות עבודה
.בישראל

  ירידי  , מפגשים מקצועיים-בסאיינסאברואדתמיכה
.ועודניוזלטרים, וובינרים, תעסוקה

שיתוף פעולה עם משרד הביטחון.

  לינקדאיןבנושא שרותי ייעוץ  .



פנייה לקבלת פרטים  

http://www.moia.gov.il/English/Subjects/ResearchAndScience/Pages/R-and-D-In-Israel.aspx

http://www.moia.gov.il/English/Subjects/ResearchAndScience/Pages/R-and-D-In-Israel.aspx


אופן הגשת בקשה

:טופס הגשת בקשה להכרה כמדען
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=scientist@moia.gov.il

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=scientist@moia.gov.il


בירור פרטים

:  ניתן לפנות למרכז לקליטה במדע, לתנאי הזכאות ומסלולי סיוע•

 מדויקיםומדעים טכנולוגיה :marinala@moia.gov.il, 02-6214664                  

 והרוחמדעי החברה :lironc@moia.gov.il, 02-6214611                                  

 והרפואהמדעי החיים :liorae@moia.gov.il, 02-6214631                                

www.klita.gov.il: אתר משרד העלייה והקליטה
03-9733333או * 2994: מוקד מידע טלפוני ארצי

mailto:marinala@moia.gov.il
mailto:lironc@moia.gov.il
mailto:elab@moia.gov.il
http://www.klita.gov.il/


תודה רבה


