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 באמצעות קידום השמת עולים        ותושבים חוזרים  סיוע לפסיכולוגים עולים    ..0ה"ש: 

 "סיוע לקידום השמת עולים בתעסוקה" -  14116נוהל:   

 

  קליטההעלייה והמשרד  

 

 קליטההו יהיעלהמשרד  
 כללי הסיוע לעולים

 
 ו, תשע"אדר ב'' י 

 0.11, מרץב  .0 
 : תפוצת נהלים אל 

 : יו"ר וועדת נהלים מאת
 

 422הוראת שעה מספר 
     באמצעות קידום ותושבים חוזרים סיוע לפסיכולוגים עולים  הנדון: 

 השמת עולים
 

 כללי  .1

, ביניהם במארצות המער מגיעיםהעולים גדל מספר השנים האחרונות ב
מספר  גדול של פסיכולוגים המבקשים לעבור התמחות במסלול  הקליני, 

תפתחותי על מנת שיוכלו להשתלב בעבודה  הוההרפואי  ,השיקומי
 כפסיכולוגים  מומחים4

 
חידד  את  הבעייתיות  ואת הקושי   האחוז הגבוה של הפסיכולוגים העולים   

 וגים להשתלב במסלולי  התמחות4שיש   לכלל העולים  הפסיכול
 

 זכאות .4

 

    14116על פי נהלי המשרד לתחומי קידום השמה בתעסוקה     041     

 כללי הסיוע היסודיים4 1..14ונוהל מספר      

על אף תקופת הזכאות הקבועה בנוהל לתושבים חוזרים ולאור  040 
 -הקשיים המיוחדים במציאת מקום התמחות בפסיכולוגיה

וזר שקיבל סיוע במימון התמחות מהמשרד, יוכל להמשיך תושב ח
חודשים בסה"כ, והכל בהתאם  .0-ולקבל סיוע זה עד לא יותר מ

 גבלות התקציב4למ
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 באמצעות קידום השמת עולים        ותושבים חוזרים  סיוע לפסיכולוגים עולים    ..0ה"ש: 
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  קליטההעלייה והמשרד  

 

 הסיוע        .3

 

, חודשים .0עד לחודש  בהיקף של  חצי משרה  למשך ₪     .65,.    141
  שיועבר למעסיק כקידום העסקה4

 
 
 

 11.11.4110  :  ת הוראת השעה תחול .2

    1.1.4111   מתאריך₪  25751תחולת  הסכום:  .5

      . 31/14/4110:      תפוגה  .0

 
   1.-0.-10-.1תקנה תקציבית:  

 
  

 כל האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיום תקציב
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,
 
 בת שבע ראובני, גוניקמן
 סמנכ"לית בכירה למינהל

 נהלים ויו"ר ועדת 
 
 

 העתקים:

 אלקין, שר העלייה והקליטה מר זאב 
  מנכ"ל המשרד  – חביב קצב מר 
  'היועצת המשפטית -, עו"ד  מיכל שטרית רבל גב 
  'חשבת המשרד  – חגית גולדשטיין מויאלגב 

 מר אופיר להב, מנהל אגף בכיר לתקצוב ומדיניות 
 מר משה אל אור, סגן החשבת 
  תעסוקהא' מנהלת אגף  –גב' קלאודיה כץ 
 /לשכות מנהלי מחוזות 
 חברי הנהלה 

 חברי ועדת נהלים 


