
ד    ר ש ה   מ י י ל ע הה ט י ל ק ה ם   -  ו י ל ו ע ל ע  ו י ס ה י  ל ל  כ

 31.12.2020 תפוגה: 23.08.2020 תחולה: 23.08.2020  פרסום:

   ה"ש: 
372 

  

 סיוע נוסף בלימוד השפה העברית  לעולים   

 נוהל:  
12.191 

 

 8 מתוך 1 עמוד הל אולפנים נו   

 

 
סיוע נוסף בלימוד השפה  - 372הוראת שעה מספר  קובץ:

 docxהעברית  לעולים.

 שם השומר :

 דוריס קריאף

 שמירה:

23/08/2020 12:07:00 

הדפסה:

23/08/2020 12:07  

 

 

   

  
 כללי הסיוע לעולים                       

 ג' אלול, תש"פ
 2020אוגוסט,  23

 אל:  תפוצת נהלים
  

 שלום רב,
 

   372הוראת שעה מספר  
 סיוע נוסף בלימוד השפה העברית  לעולים      :הנדון

 
 רקע  .1

 
הצלחת תהליך להינה תנאי הכרחי ומהותי עברית ה שפההרכישת 
השליטה בשפה עברית חיונית לכל תחום חיים . בישראל הקליטה

חברתית , של השתלבות חינוכית היבטיםב בישראל ובוודאי
 ותעסוקתית.    

  בהתאםו קבוצות העולים השונות לאור המאפיינים הייחודיים של 
יטה בישראל, החליט הליכי הקל לפעול לחיזוקמשרד למדיניות ה

באופן שיביא  בתחום קליטת העלייהפעילותו להתאים את המשרד 
לקליטה  למיצוי פוטנציאל העלייה ולהתאמת המענים הנדרשים

בהתאם למאפיינים השונים והייחודיים   בישראל, עוליםהמוצלחת של 
 .בשנים האחרונותגל העלייה של 

 קובעת כיורכישת השפה העברית, ההחלטה האמורה עוסקת ב
של משרד החינוך אולפני העברית לימודים במסגרת בנוסף על 

 עברית שוברי השתתפות בעלות לימודילעולים הפועלים כיום, יינתנו 
 .במסגרות פרטיות

 
 הזכאות  .2

 
, המתקיים במוסד בעלות קורס ללימוד השפה העברית השתתפות

, עד שרשום במאגר מפעילי קורסים ללימוד השפה העברית )נספח א'(
 .4.1לתקרת  הקבועה להלן סעיף 
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 הזכאים .3
  

 01.01.2017יום מעמד כעולה החל מ /יקבלקיבלו /יעלהמי שעלה 3.1
  . 31.12.2020ועד ליום 

 
שנים  17, שובר השתתפות בעלות לימודי עברית גיל המבקש   3.2

 .ומעלה ביום העלייה
 

השוברים זכאי שמימש את זכאותו ללימוד השפה העברית במסלול  3.3
א' של ומעוניין בתום התהליך ללמוד באולפן  ור בהוראה זוהאמ

 יוכל לעשות כך. משרד החינוך
 

באמצעות אולפן זכאי שמימש את זכאותו ללימוד השפה העברית  3.4
לימודי ומעוניין בתום   סופו א' של משרד החינוך , נכח באולפן עד

לממש גם זכאות ללימודי עברית במסלול השוברים  האולפן
 יוכל לעשות כך. אה זו,בהתאם להור

 
תקופת הזכאות להגשת בקשה לסיוע האמור בהוראה זו, זהה  3.5

לתקופת הזכאות להגשת בקשה ללימודי אולפן א' כמצוין בכללי 
חודשים מתאריך  18, דהיינו  7.1.3סעיף  1.001הסיוע היסודיים 

 בתוספת , 5סעיף  12.191הענקת מעמד וכמצוין בנוהל אולפנים 
תת סעיף   1.001כמוגדר בכללי הסיוע היסודיים הארכות זכאות 

8.3.1  . 
 

 פוגעת אינה, זו הוראה פי על העברית השפה ללימודי שובר קבלת 3.6
 עומד שהעולה בתנאי, מקצועית להכשרה שובר לקבל בזכאות

'ר וואוצ במסגרת הסיוע לקבלת בנוהל הקבועים התנאים בכל
 .מקצועית להכשרה

 
קטין חוזר בן עולה ,  לרבות  -"עולה" בהוראת שעה זו משמעו

 ואזרח עולה.
 
 

 הסיוע  .4
 

הוא בסך ללימוד השפה העברית  המקסימלי של השוברגובה ה 4.1
, או עלות הקורס בפועל , לפי הנמוך מבניהם  ₪ 7,500 של 

 :ובתנאי ששעות הלימודים הם לפחות כדלקמן
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למי   שעות לימוד 150  מינימום  - בקבוצה  תלמידים  4 עד 4.1.1
או בוגר מכינות בוגר אולפן א'  -שולט בשפה  העברית:ש

או שולט של "אופק ישראלי",  300בוגר אולפן , 555נתיב 
 .בעברית ברמת אולפן א'

 .לימוד שעות 260מינימום  -תלמידים בקבוצה   6 עד 4.1.2
 . לימוד שעות 320מינימום  -תלמידים בקבוצה  8 עד 4.1.3

 
 םהינה בהתאם לקריטריוניהזכאות להחזר נסיעות לאולפן,  4.2

 . 6.119הקבועים בנוהל נסיעות מס' 
 

בחודשים בהם אינו מקבל הוראה זו ל בהתאם מי שלומד עברית 4.3
בשעות הבוקר, עשוי להיות זכאי "סל קליטה" ולימודיו מתקיימים 

קריטריונים האמורים כל הד בועמילדמי קיום במהלך הלימודים אם 
של לפחות  בלימודים בהיקף , ובהם השתתפות 6.113בנוהל מס' 

 . .שעות שבועיות 20
 

תקופה העולה  על שישה חודשים. משך קורס לא יתקיים ב 4.4
במקרים חריגים תאושר מראש ובכתב על ידי המשרד תקופה 

 חודשים. 8מקסימאלית של עד 
 

 הליך אישור השוברים )וואוצ'רים( .5
 

ל ע לסניף/מרחב שגיבטרם רישום לאולפן פרטי, העולה נדרש לה 5.1
המשרד לבדיקת זכאותו לסיוע במסלול השוברים. עולה שימצא 
זכאי בהתאם לתנאים הקבועים לעיל, יקבל מכתב המאשר את 

זכאותו מהיועץ בסניף/מרחב. באחריות היועץ להסביר לעולה את 
כי ישנו מאגר של אולפנים ללימוד השפה ומהות הסיוע ותנאיו 

כמו את השובר.  העברית בהם העולה יכול על פי בחירתו לממש
בין המשרד לבין האולפנים הכלולים יבהיר לעולה, כי היועץ כן, 

במאגר אין התקשרות חוזית וכי העולה יהיה אחראי להסדרת 
 ההתקשרות ישירות עם האולפן בו יבחר ללמוד. 

 
בקשה עקרונית במערכת ללא  יפתח היועץ, לאחר בדיקת הזכאות 5.2

ים", תוך בדיקה ושמירת בסטטוס "ממתין להשלמת נתונ שם אולפן
 –להלן  כך שסך ה  6כמתואר בסעיף תקציב במערכת עולים 

 .ישוריינו לזכאי ₪ 7500
 

אישור זכאות )טופס , ינפיק היועץ, כאמור בקשההלאחר פתיחת  5.3
 מובנה במערכת( ללימוד השפה העברית במסלול שוברים. 
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 ויודגש, תוקף אישור הזכאות יהיה לחודשיים מיום הפקתו 5.4

, יוכל מוסד הלימוד בתוקף שרק עם אישור הזכאות הנ"ל
 .ללימוד בקורס עברית במסלול השוברים לרשום את העולה

יובהר, כי עולה שלא פנה למשרד לקבל מראש אישור זכאות 
בטרם רישום לקורס עברית, לא יהיה רשאי לקבלת החזר 

בגין לימודים במסלול השוברים. כן יובהר, כי חל איסור 
אישור זכאות ישירות במענה לפניה של מוסד לימוד,  להנפיק

 אלא אך ורק לעולה עצמו. 
 

עקרונית הבקשה הונתוני  נדרשיםה מסמכיםה השלמת לאחר 5.5
התחייבות  תפתחבמערכת עולים, בקשה תעבור לאישור גזבר ו

 במרכבה.
 

זכאי שלא יממש את אישור הזכאות עד למועד תפוגת הזכאות  5.6
שנרשם על שמו  השריוןטל הקובע באישור שנמסר לו, יבו

 במערכת.
באישור חדש ונמצא עדיין  מעונייןהזכאי ו ,כאמור השריוןבוטל 

 לקיומו בכפוףבתקופת הזכאות , יוכל לקבל אישור זכאות חדש 
 של תקציב לנושא.

העולה יפנה למוסד הלימוד בו הוא מבקש ללמוד ויציג בפניו את   5.7
אישור הזכאות שלו. באחריות מוסד הלימוד לבדוק את רמת 

השליטה של העולה בשפה העברית ובהתאם לכך לרשום אותו 
 לעיל. 4.1קבוצת לימוד המתאימה לרמתו כמפורט בסעיף ל
 

ולל מועד מוסד הלימוד ימלא טופס מובנה של אישור ההרשמה הכ 5.8
פתיחה וסיום הקורס בפועל, מספר העולים בקבוצה ומספר שעות 

הלימוד הכולל בקורס. רק לאחר קבלת מידע זה בכתב  העולה 
, כנגד קבלה ואישור רישום ישלם למוסד הלימוד את עלות הקורס

 בכתב. 
 

העולה נדרש לחזור לסניף/ מרחב עם אישור ההרשמה למוסד  5.9
היועץ ובשלב זה התשלום כל על הלימוד  ועם קבלה מקורית 

 יפתח התחייבות מול מערכת מרכבה.
 

 
 
 

 



ד    ר ש ה   מ י י ל ע הה ט י ל ק ה ם   -  ו י ל ו ע ל ע  ו י ס ה י  ל ל  כ

 31.12.2020 תפוגה: 23.08.2020 תחולה: 23.08.2020  פרסום:

   ה"ש: 
372 

  

 סיוע נוסף בלימוד השפה העברית  לעולים   

 נוהל:  
12.191 

 

 8 מתוך 5 עמוד הל אולפנים נו   

 

 
סיוע נוסף בלימוד השפה  - 372הוראת שעה מספר  קובץ:

 docxהעברית  לעולים.

 שם השומר :

 דוריס קריאף

 שמירה:

23/08/2020 12:07:00 

הדפסה:

23/08/2020 12:07  

 

 

 
 ביצוע התשלום .6

 
 .ייפתח ייעוד לסיוע זה כולל פיקוח תקציבי ברמה מחוזית 6.1
לקורס בפועל תוכח ע"י קבלות מקוריות של העולה עלות ההוצאה  6.2

אישור שיוכיחו תשלום, או אישור על תשלום בכרטיס אשראי, או 
המחאה גם אם חלק מהתשלומים/ המחאות הם  רישום על קבלת

 עתידיים.
 3-ב תועבר השתתפות המשרד בעלות לימודי העברית כאמור, 6.3

 :בהעברה לחשבון הבנק של הזכאי כדלקמן תשלומים
 ולאחר הצגת קבלה קבלת אישור ההרשמהעם  40% 6.3.1

 . 6.2כאמור בסעיף  בגין תשלוםכאמור 
קורס מחצית מתקופת ההשלמת ישולם לאחר   - 30% 6.3.2

המעידים על ממוסד הלימוד דוחות נוכחות  קבלת ולאחר 
 לפחות ממכסת שעות הלימוד של העולה 60%נוכחות של 

עד תום מחצית זו. העולה יוכל לשלוח חומרים אלה בקורס 
בפקס או בדוא"ל. אין חובת הגעה לסניף/ מרחב לצורך 

 כך.
המעידה  התעודהמצאת  ל סמךבגמר סיום הקורס ע - %30 6.3.3

 %80-ו משרדסיום  מטעם ה במבחן שתתפותהעל 
 . לפחות בקורס נוכחות

   
עד לא יאוחר משלושה תעמוד בתוקפה  הזכאות לקבל החזר כספי 

ובתנאי שהעולה  מילא אחר חודשים מתום סיום הלימודים בפועל. 
 התחייבות שלא תמומש בפרק זמן זה, תיסגר.לעיל.  5.4ההתניות בסעיף 

 
לאחר אישור יועץ הקליטה או  מרחברות ההתשלומים יועברו לגזב 6.4

והתחייבות חתומה על ידי הזכאי על  ,סגן מנהל מרחב/מנהל מרחב
השתתפות במבחן סיום אולפן מטעם  , עלהתמדה בלימודים 

  נוכחות כפי שהוזכר לעיל. 80%-המשרד ו
 

ן ויועבר לחשבו מרחבהתקציב והתשלום ייבדק ויבוצע בגזברות ה 6.5
 ה.האישי של העול הבנק 

 
ולגזברות שמורה הזכות שלא  חטיבת רשויות ארגונים וקהילהל 6.6

זו אינה בקשה אשר כלאשר את בקשת הזכאי לשובר הספציפי, 
 עונה על יעוד הסיוע ותנאיו.

 
 לא יבוצעו תשלומים במטה. 6.7
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 תקציב בקיום מותנה זו שעה בהוראת האמור כל
שעה זו,  ויודגש כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לשינויים בהוראת

 לרבות שינוי בגובה השובר.
 

 
  30120401: תקציבית תקנה

 
 
  

 23.08.2020תחולה:  .7
 

 31.12.2020תפוגה:  .8
 
 
 

 
 ב ב ר כ ה ,                                                                      

 
 חביב קצב 

 המנהל הכללי 
 

 

 העתקים:
  יטההעלייה והקל ת, שרשטה-פנינה תמנוח"כ 
 היועצת המשפטית, רבל-עו"ד מיכל שטרית 
 חשבת המשרד  ,גב' חני גד 
  תקצוב ומר אופיר להב, סמנכ"ל, אגף בכיר לתכנון מדיניות           
 חטיבת רשויות ארגונים וקהילה , גב' דגנית סנקר, מ"מ מנהל 
 סגנית מנהל חטיבת רשויות ארגונים וקהילה  ,דר' שרי פייר 
 נה אולפנים וחינוך  ממו ,גב' אורלי נעים 
 המשרד דוברות  
 חברי הנהלה 
  תפוצת נהלים 
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 מאגר מוסדות לימוד -.../נספח          
 

 'א נספח
 

 ללימוד השפה העברית מאגר מוסדות לימוד להפעלת קורסים

 באמצעות שוברים )כולל הרחבת המאגר(

 

מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית  .1

 בירושלים

   

 קמפוס ב"ש –אוניברסיטת בן גוריון  .2

 המכללה לחינוך גופני ולספורט במכון וינגייט .3

 בגרות ערב א.ע. בע"מ .4

 אוניברסיטת אריאל בשומרון .5

 מכון לחינוך, אומנות וזהות .6

 העמותה לקידום החינוך המשלים באשקלון )ע"ר( .7

 מכללה להכשרה מקצועית –צומת לימודים בע"מ  .8

 לי(היכון לימודים ) אולפן ש .9

העמותה לחינוך בלתי פורמאלי )מיסודה של עיריית  .10

 נתניה(

 המכללה להכשרה מקצועית –אקדמון  .11

 ( בע"מ1971מפעלי אנקורי ) .12

 מכללת נצרת עלית יזרעאל .13

 אולפן לעניין בע"מ .14

 יו טיים אחזקות בע"מ .15
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 המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי בע"מ –ליאן  .16

 קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר( .17

 רכז להדרכת מחשבים ספקטר מ .18

 מכון ט.ו.פ )ע"ר(  .19

 עמותה לגידול ילדים לתפארת )ע"ר( -חממה .20

 בית הספר ללימודי חו"ל –אוניברסיטת חיפה  .21

 רשת עמל בע"מ )חל"צ( .22

 אורט ישראל .23

 המרכז להשכלת מבוגרים  –עיריית אשדוד  .24

 החברה למתנ"סים  .25

 ברליץ ישראל בע"מ .26

 המכללה האקדמית נתניה  .27

 ריכלים עולים ארגון המהנדסים ואד .28

 אולפן אור .29

 מורשה  –עמותת רימון  .30

 ליד לייק  .31

   
 


