המשרד לקליטת העלייה

המשרד לקליטת העלייה
הצעת תקציב המשרד לקליטת העלייה לשנות הכספים ( 2014-2013סעיף  )30מסתכמת בכ 1.45-מיליארד ש"ח
ובכ 1.49-מיליארד ש"ח בהתאמה ,מהם כ 1.39-מיליארד ש"ח בשנת  2013וכ 1.42-מיליארד ש"ח בשנת 2014
בהוצאה נטו ,וכ 1.9-מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים  2014-2013בהוצאה מותנית בהכנסה .כמו כן ,לרשות המשרד
תועמד הרשאה להתחייב בגובה של כ 650-מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים .2014-2013
המשרד לקליטת העלייה אחראי לסיוע הניתן על ידי מדינת ישראל לעולים ולתושבים חוזרים.

דגשים לשנות הכספים 2014-2013
z

zעידוד העלייה

התקציב לעידוד העלייה נועד לקדם תכניות קליטה על בסיס ההנחה שקליטה טובה יותר ,המותאמת לצורכי העולים,
היא כלי לעידוד המשך העלייה בעתיד ,וכי קליטה מוצלחת של עולים בארץ מעודדת עולים פוטנציאלים להחליט על
העתקת מרכז חייהם לישראל.
z

zתעסוקה ויזמות

המשך פיתוח וקידום תכניות לשילובם של העולים בתעסוקה וסיוע במימוש זכויותיהם בעת המפגש עם עולם העבודה.
פעילות זו מהווה נדבך מרכזי בהצלחת קליטתו של העולה בארץ .היעדים המרכזיים בתחום זה לשנים  2014-2013הם:

z

z

zהגברת הסיוע לאוכלוסיות עתירות הון אנושי.

z

zהעמקת ההכשרה וההסבה המקצועית עבור אוכלוסיות ייעודיות בהתאמה לשוק העבודה.

z

zמינוף הלוואות ליזמים עולים ,הדרכת יזמים והרחבת פרויקט המאפשר מידע רחב ועזרה להקמת עסקים
עוד לפני מעבר העולה לישראל.

zקליטת בני העדה האתיופית

המשרד ,בשיתוף משרדי ממשלה נוספים ,ממשיך לפעול לקליטת בני העדה האתיופית בהתאם להחלטות הממשלה
בנושא ובהן ההחלטה על תכנית חומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית ,תוך שימת דגש על נושאי החינוך ,הדיור
והתעסוקה.
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z

zנושאים נוספים

פתרונות דיור לעולים — המשך הפעילות למתן פתרונות דיור לעולים במסגרת מרכזי הקליטה ,ההוסטלים ומִקבצי
הדיור ,בצד שיפור התכניות לסיוע ארוך טווח בתשלומי שכר דירה לעולים שישכרו דירות בשוק הפרטי .כמו כן ,המשרד
ימשיך בצעדים למניעת הניצול לרעה של כספי הדיור הניתנים לעולים מצד גורמים לא אמינים בשוק התיווך.
טיפול בסטודנטים עולים — הפעלה מלאה של מִנהל הסטודנטים והמשך הסיוע לסטודנטים עולים במתן מלגות לשכר
לימוד ,מלגות קיום והלוואות ,סיוע בלימוד השפה העברית והשפה האנגלית ,שיעורי עזר וסעד נפשי.
קליטת צעירים — המשרד מטפל באוכלוסייה צעירה במספר תכניות ,בין היתר תכניות ממוקדות צעירים כגון מרכזי
צעירים בנגב ובגליל.
חינוך — המשרד ממשיך לסייע לתכניות לימודיות לעולים בחינוך הלא-פורמלי הן באופן ישיר והן באמצעות גופים
נוספים .במסגרת זאת ,המשרד ממשיך לקיים תכניות ללימוד עברית מחוץ לאולפנים.
חיילים עולים — המשך הטיפול בעולים שהם חיילים בודדים ,חיילים נשואים ועולות בודדות המשרתות בשירות
הלאומי באמצעות סיוע כספי ,ייעוץ והכוונה.
שימת דגש על נושאי קליטה חברתית — הרחבת הטיפול והסיוע בשיתוף הרשויות המקומיות אשר מקצות מתקציבן
לנושא קליטת העלייה.
מיקוד פעילות קליטת העלייה — הגברת הסיוע בקליטת העלייה באזורי הפריפריה.
זהות יהודית ציונית — כחלק מפעילות המשרד יופעל פיילוט בנושא זהות יהודית ציונית ,על מנת לחזק את הקשר
לחברה היהודית בישראל.
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